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Macabra feerie
Asistăm siderați la o macabră feerie a prostiei 

politice, cupidității și ticăloșiei pe această scenă a 
negocierilor pentru coaliția PSD, PNL, UDMR. După 
ce sistemul păruse stabil, echilibrat, echitabil în vechea 
coaliție guvernamentală condusă de PNL, totul s-a 
răsturnat acum și jocurile sunt făcute de partidul mamut 
PSD, care a știut când și cum să puncteze, făcând ca 
totul să decurgă în favoarea sa. De la jocul său de alba 
neagra cu moțiunea de cenzură, când s-a aliat când cu 
USR și AUR, când cu PNL și până la punerea în scenă 

a propriei sale moțiuni, pigmentată cu amenințările privind suspendarea lui Iohannis, 
rezultatul i-a ieșit de minune. Președintele statului român a fost primul fluturaș care 
i-a căzut în plasă, acesta trăgând după el și partidul până nu demult al lui Ludovic 
Orban. Sub conducerea ageamiului Cîțu și a echipei așa-zis câștigătoare, PNL s-a 
prăbușit în genunchi în fața inamicului declarat și i-a pus lui Marcel Ciolacu pe tavă 
guvernarea, oferindu-i, dacă nu chiar postul de premier, aproape întregul guvern, 
prin cedarea Finanțelor, Dezvoltării, Apărării și Agriculturii a Secretariatului general 
împreună cu aproape întreaga structură de conducere la nivelul secretarilor de stat. Și 
toate acestea pentru liniștea păpușarului de la Cotroceni, păpușat, la rândul lui, prin 
fire mai greu detectabile, mânuite de instituții din umbră, ușor de identificat, totuși, 
printr-un minim efort de imaginație.

Încă de la investirea noului guvern după alegerile atât de păguboase pentru PNL 
– rezultatele acestora vădit influențate de pandemie și măsurile drastice de limitare și 
reducere a ei luate de guvernul Orban – s-a văzut stânga-mprejurul executat de Iohannis 
pe de o parte și de USR de cealaltă parte, un alt partid a cărui conducere miroase teribil 
a servicii secrete. Aceștia, mână în mână, l-au impus pe Cîțu în fruntea guvernului, 

căci, din senin, USR a respins, din chiar primul moment, rămânerea lui Orban în 
fruntea guvernului rezultat după alegeri. Apoi studintele în finanțe din îndepărtata 
Americă a fost cocoțat și în fruntea partidului brătienilor, prin manevre murdare, în 
premieră cel puțin la PNL, unde, totuși, fostul lider a obținut 40% din voturi, în ciuda 
teroarei și a șantajului la care au fost supuși simpatizanții săi la congres. Jocurile fiind 
făcute, a fost floare la ureche mai apoi pentru PSD să doboare guvernul cîțist, atunci 
când, Orban eliminat, a obținut și voturile USR, pe care-l șuntase în mod grobian prin 
împiedicarea punerii la vot a primei moțiuni de cenzură, al cărei succes ar fi făcut 
imposibilă înlăturarea conducătorului de la conducerea partidului. 

A urmat bătaia de joc a lui Iohannis care l-a nominalizat pe Cioloș pentru 
formarea unui nou guvern, acesta fiind și singurul păcălici care i-a căzut în plasă, 
luând nominalizarea în serios. După respingerea guvernului fantomă pe care l-a 
propus nepotul Vulpii ce a diriguit serviciul secret al Poliției – cu cea mai crasă rea 
credință sau, dacă nu, cu o candoare greu de înțeles și de acceptat – a urmat noul circ 
al nominalizării lui Nicolae Ciucă, general de carton format la școala izmenarului 
Gabriel Oprea. Chinurile facerii noului guvern au fost suferite exclusiv de echipa care 
a negociat „în forță”, după spusa cîțistă, propriu-zis în genunchi în fața nu  numai a 
PSD, ci și a UDMR, amble partide ieșind în câștig. Cu aceeași ocazie s-a pus în scenă 
și noutatea absolută în lume a „rotativei” guvernamentale, invenție pur rumânească, de 
care vom muri de rușine zeci de an de acum încolo. Toate ministerele grase, aducătoare 
de bani au fost adjudecate de cele două partide câștigătoare, rolul de lider în noul guvern 
revenind în mod clar PSD-ului, chiar în lipsa funcției de premier, acesta, în persoana 
lui Ciucă, devenind o marionetă în mâinile celor ce l-au nășit, Iohannis și PSD.

Putem, cu mâna pe inimă, să-i dorim PNL, în ceasul acesta al adevărului, să-i 
fie țărâna ușoară. Și cerul greu, ar fi adăugat Nichita Stănescu!
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pios: „«Marea, nesfîrșit comentariu la Eclesiast.» Aforismul 
acesta, inclus de Cioran în Amurgul gîndurilor, ultima sa carte 
scrisă în românește, sună frumos la Constanța, dar poate fi 
murmurat și la Constantinopol, de-a lungul zidurilor ridicate de 
Justinian, care, după ce s-a terminat de construit Sfînta Sofia, 
ar fi exclamat: «Te-am întrecut, Solomoane!»”. Nu fără tîlc 
pare a fi fost vorba unui părinte Gherontie, adresată autorului: 
„pe cînd așteptam să trecem Dunărea, mi-a făcut următorul 
compliment: «Bre, bre, bre… Știi ce ești dumneata, domnu’ 
Dan? Călugăr particular»”.

             
                

Dan Ceachir: Alte evocări bisericești, Ed. Lumea 
Credinței, 2019, 176 p. 

Evocări nu numai 
bisericești Academia Franceză ca un azil

Încă o dată Dan Ciachir se 
dovedește un excelent reporter 

retrospectiv. Nenumărate nume, 
date, fapte stau la dispoziția 
condeiului d-sale în asocieri ce 
evită  pedanteria, cu un efect 
de firească plutire narativă. 
Secvențele trecutului dobîndesc 
nu doar o melancolică eleganță,   

ci  și un fior al actualizării prin 
interesul emoțional pe care-l pune în 

joc autorul în reconstituirea lor, 
transmițîndu-l cititorului. Odată ce i-ai 

început lectura, ți-e greu să lași cartea din mînă. 
Nu în ultimul rînd grație turnurii pitorești cu anecdotică 
implicație pe care le capătă adesea împrejurările în cauză. 
În anii ‘80, arhiepiscopul Teofil al Clujului dă dovada unei 
bătrînești sumețiri ortodoxe cînd refuză dorința cîrmuirii, 
căreia i-a dat glas patriarhul Justin, ca predicatorul american 
Billy Graham să cuvînteze credincioșilor în catedrala urbei: 
„Îl culc în dormitorul meu și plec să dorm în altă parte, însă 
cîtă vreme Teofil este arhiepiscop aici, ereticu’ ăsta  nu are 
cum să cuvînteze în catedrala din Cluj, așa să știți, sărut-mîna, 
Preafericirea Voastră!”. Cînd tînărul Bartolomeu Anania îl 
conduce, posibil intimidat, pe Petru Groza la o cină festivă, 
spunîndu-i „Pe aici, domnule ministru…”, „glasul baritonal” 
al omului politic îi dă următoarea replică aprobativă: „Eu sunt 
singurul domn care a mai rămas în guvernul ăsta”. La înhumarea 
lui Groza, se pare că însuși Gheorghiu-Dej ar fi făcut cruce. 
Cînd patriarhul Justinian, după ce  a asistat la un spectacol cu 
piesa Apus de soare la Teatrul Național din Capitală, a dorit 
să-l felicite pe Calboreanu chiar în cabina cunoscutului actor, 
acesta „a căzut în genunchi exclamînd: «Cuuuuum?! Patriarhul 
României vine în cușca unui măscărici?!»”. Justinian n-a fost, 
crede Dan Ciachir, chiar atît de aservit regimului comunist, 
așa cum i-a mers vestea. În 1946, deci la început de drum 
al înaltei sale demnități, le-a mărturisit cîtorva tineri clerici 
dilema în care se afla:  „«Voi credeți că o să înceapă războiul, 
o să ne elibereze americanii, regele o să revină pe tron… 
Bine-ar fi să fie așa! Însă eu cred că va trebui să ne obișnuim 
cu regimul ăsta cîteva decenii…»”. Au existat și alte momente 
în care patriarhul în discuție și-a dat în vileag adevăratul chip 
duhovnicesc, îndeobște disimulat. Stînd de vorbă cu savantul 
totodată „credincios îmbisericit”. Paul Miron de la Freiburg, 
i-a arătat „butonii de aur sau de argint de la încheietura mînecii, 
spunîndu-i: «Uite, domnule profesor, butonii ăștia i-am primit 
de la Nae Ionescu, care a fost de vreo două ori în vizită la 
mine, la Vâlcea…»”. Predecesorul lui Justinian, patriarhul 
Nicodim Munteanu, se bucura de compania a două mascote, 
un motan și un cocoș: „Atunci cînd lua masa cu oameni din 
anturajul său intim, precum istoricul de artă I. D. Ștefănescu, 
ginerele lui Vlahuță, cele două necuvîntătoare erau aduse să 
facă mici numere de agilitate spre încîntarea stăpînului și a 
musafirilor”. Prefațînd astfel dragostea de animale a papei 
Benedict al XVI-lea, care „a trezit murmure întrucît și-a 
adus motanul în apartamentul pontifical”. La ziua de naștere 
a Ceaușescului, 27 ianuarie, se organizau ample petreceri 
cu concursul unor interpreți de muzică populară și romanțe, 
plăcuți despoticului auz. „Am aflat, relatează Dan Ciachir, de 
la un dirijor că în «repertoriul» zaiafetului din 26 ianuarie 1983 
fusese inclus și Nicolae Herlea. Cînd i s-a adus la cunoștință 
lucrul acesta, telefonic, refuzul său a fost lapidar: -Eu nu cînt 
printre sarmale!”. Dar e consemnată și o minune, cea a unui 
lăcaș sfînt din prejama Galaților, biserica Sf. Atanasie de la 
Niculițel: „Hramul acesteia era o consecință a faptului că, după 
ce se citiseră rugăciunile mai multor sfinți, încuietorile ușii 
nu cedaseră decît la moliftele ierarhului pomenit”. Călătorind 
pe meleaguri basarabene, în 1994, autorul ia cunoștință de 
amara soartă a slujitorilor credinței sub ocupație bolșevică: 
„părintele Sava ne povestise că din cele 1000 de biserici 
existente în Basarabia interbelică, în timpul regimului sovietic 
nu se mai slujea decît într-o sută, iar din 20 de mînăstiri, una 
singură mai era deschisă. Puținii preoți din satele și orașele 
Basarabiei nu riscau să iasă pe uliță sau pe stradă îmbrăcați 
în reverendă. Nenumărate biserici au fost demolate, asta fiind 
și soarta celei din Sîngereii Noi, unde din 4000 de suflete 
doar 2000 și-au păstrat credința ortodoxă”. Spre a reveni 
la Justinian, „patriarhul roșu”, cum era supranumit într-un 
șlagăr al diasporei, compus și interpretat de Jean Moscopol, 
acesta a mai avut un gest de noblețe. Cînd regina Elisabeta a 
II-a a Angliei i-a spus că-i dăruiește un Rolls-Royce, prelatul 
a rugat-o să-i convertească prețul luxoasei mașini în hîrtia 
trebuitoare pentru tipărirea unei Biblii. Rezultatul: au apărut 
aproape 200.000 de exemplare ale unei Biblii sinodale. Tip 
meridional, sociabil, curios, locvace, Dan Ciachir se arată și un 
împătimit al mării. La Constanța, deși resimte jenant „patima 
provinciei ca și inerția”, mărturisește că „mi s-a întîmplat să 
văd marea nemișcată, de-a dreptul plată, sau, cum ar spune 
Mateiu I. Caragiale, «lucie ca o baltă…»”. ri cu un iscusit liant 

Gheorghe GRIGURCU

Dumitru Augustin DOMAN

Spuma zilelor și nopților de lectură

 E cititor frenetic, tot caută o carte, e 
înnebunit după ea, dar descoperă că acea carte 
există doar în capul lui. Și atunci își dă seama 
că de fapt e scriitor, cititor-scriitor.

 O scriere e cu atât mai personală, 
chiar intimă, cu cât autorul intenționează să 
fie – în actul creației – cât mai departe de viața 
lui și de lumea în care trăiește.

 E bine ca scriitorul să evite pe cât se 
poate să aibă certitudini. Să se rezume la cât 
mai multe îndoieli, lăsând pe seama criticului certitudinile. 
Știe acesta mai bine ce are de făcut cu ele.

 Academia Franceză ca un azil. Cioran despre o 
întâlnire cu Eugen Ionesco: „Adineaori, Eugen, venind de la 
Academie unde și-a încercat uniforma pentru primirea din 
luna februarie, se declara impresionat de atmosfera prăfuită 
care domnește acolo: bătrâni care așteaptă să moară și a 
căror moarte e pândită. Se teme de ceremoniile care însoțesc 
discursul. Ce nebunie că a acceptat o asemenea poveste! Acum 
regretă și invocă drept scuză faptul că în perioada în care a 
acceptat, adică acum un an (1970; n.m.), trecea printr-o criză 
de depresie, simțindu-se abandonat, și că a văzut în Academie 
un loc de retragere, o protecție, un azil”.

 Criticii de întâmpinare, de fapt, scriu pentru a-i ține 
în viață pe scriitori. Dacă nu reușesc, eșecul se împarte?

 Pandemiile evocate de Nenea Iancu biruite de un Raed 
Arafat al vremii: „Molime cari pustiau continente întregi fără 
chip de împotrivire din partea bietei omeniri smintite de groază, 
„biciuri pe care cerul parcă le născocise pentru a pedepsi 
fărădelegile pământului” se dau azi înapoi neputincioase în 
fața unei circulări a simpaticului director general al serviciului 
sanitar... Științei triumfătoare, omenirea recunoscătoare!...”

 Citești pentru a te descoperi în profunzimea nudității 
tale. Îl descoperi însă adesea pe autor și ești dezamăgit peste 
poate. Asta ți se pare facil, ca scriitorul se se etaleze pe sine, la 
persoana întâi, la persoana a treia. Tu aștepți mereu cartea care 
să te expună pe tine în toată splendoarea sau în toată micimea 
ta.

 Hm! „De ce oare Apocalipsa nu vorbește de 
sinuciderea îngerilor?” (Cioran cel tânăr)

 Citind pentru a învinge moartea: „Lectura multiplică 
viața în detrimentul morții. Chiar dacă nu o poate anula, o 
atrage în mirajul cuvintelor, o domesticește cu vraja unei 
metafore” (Ioan F. Pop).

 Acribia lui Balzac în a face portretul unui personaj 
secundar, a preotului Grimont din romanul Beatrix: „bărbat 
de cincizeci de ani, de statură mijlocie, grăsuliu, cu mâini 
durdulii și chipul de-un alb-auriu. Figura-i cu totul abațială 
semăna totodată și cu aceea a unui burgmeister olandez, prin 
placiditatea culorii și prin tonurile pielii, și cu aceea a unui 
țăran breton, prin părul lins și prin vioiciunea ochilor căprui, 
pe care o strunea totuși eticheta sacerdoțiului”. Era un om 
vesel și liniștit, ca un om cu conștiința curată. El reprezenta 
patriarhul spiritual al orașului, dar superioritatea lui spirituală 
se supunea supremației feudale a familiei Guenic, în salonul 
căreia se simțea ca „un capelan în casa seniorului său”.
 Hai-ku de Viorel Mureșan: „cad conuri de brad/
dumnezeu îşi pune/piciorul pe munte”
 
 Pescarul Grohotalo din romanul Visul crestelor 
albe de Victor Astafiev era un ins foarte masiv, o adevărată 
matahală, cu o față netedă „ca o lună plină și, asemenea ei, 

avea toate reliefurile voalate; nu se distingeau 
nici nasul, nici ochii, nici sprâncenele; 
singurele care se remarcau erau niște buze 
subțiri de culoarea merișorului și un neg 
păros care găsise cu cale să se așeze drept 
în mijlocul frunții cărnoase...” Era originar 
dintr-un sat ucrainean și în tinerețe făcuse 
parte dintr-o bandă de separatiști, bandă 
care – la o beție – ucisese bestial un grup de 
soldați. E condamnat la zece ani de muncă 
silnică, pedeapsă pe care o execută într-un 
sat siberian unde se și stabilește după ispășire. 

Acolo devine administratorul fermei de porci a sovhozului. E 
numit de autor pescarul Grohotalo, dar de fapt e un braconier, 
prinzând ilegal, cu diferite capcane cantități industriale de 
pește, pe care-l vinde. E un individ violent, incult, obraznic și 
„cumplit de hrăpăreț”. Pescarul Grohotalo are rolul unei pete 
negre în romanul scriitorului siberian.

 „Elocvența – zice Blaise Pascal – este ca o pictură a 
gândirii, așa încât cei care, după ce au pictat, mai adaugă, fac un 
tablou în loc de un portret”. Ei, dar ce mai înseamnă elocvența 
în zilele noastre? Pictura gândirii oamenilor noștri politici și a 
analiștilor de tot felul e o monstruozitate, o Guernica...

 Naratorul din Viața pe un peron de Octavian Paler 
face distincția dintre singurătate și pustiu: „Singurătatea te 
înăbușă. În schimb, puștiul te digeră ca un șarpe boa. Întâi te 
înghite și pe urmă te digeră încet”.

 Fumul ieșit din hornul casei ia forma pe care o vrei 
tu precum norii arătați de Hamlet lui Polonius.

 În romanul lui Bora Cosic „Rolul familiei mele în 
revoluţia mondială”, perioada instalării comunismului în ţara 
vecină Iugoslavia este descrisă cu un umor nebun. Venirea 
ruşilor în oraş, dar şi în familia eroului nostru (naratorul 
copil) este zgomotoasă. Deşi cu un etaj mai jos tocmai 
murise de angină pectorală un funcţionar, „ofiţerii au cântat, 
m-au mângâiat pe cap, au băut rachiu şi au vomitat de pe 
balcon în curte”. Iar concluzia este categorică şi irefutabilă: 
„Comunismul este vesel!”

Comedia 
numelor (131)

 Lorin Tap, nu Țap.
x

 Nume de primari: Ciunt, Bobițaru, Bizart.
x 

 Alin Fumurescu. Să sperăm că nu e un înfumurat.
x

 Să ne imaginăm că suntem pe un drum hurducat, 
alături de Cristina Hurdubaia.

x 
 Cîntărețul Dorian Popa dorește să apară sub numele 
de Dorian Hâtz Popa. Scîrț, să-i fie de bine! 

x
 Dan Ovidiu Paparudel, care va să zică masculinul 
unei paparude.

x
 
 Petre Stancu Țipișcă (oare te și pișcă?).

x 
 „Se vorbește deja de o nouă tulpină a coronavirusului: 
Lambda. A fost descoperită în urmă cu un an în Peru și se știu 
prea puține despre această mutație. Că i se va zice, cel mai 
probabil, «Lambada», nu e greu să ne imaginăm” (Dilema 
veche, 2021). 

x
 În Norvegia există un sat care se numește, scurt și 

la obiect, A”. (Dilema veche, 2021).
x

 „La televizor rulează o reclamă la salam de Sibiu 
cu «gust european desăvîrșit». Ce înseamnă, pentru dvs., 
«gust european desăvîrșit»? Ce gust are Europa?” (Dilema 
veche, 2021). 

   Ștefan LAVU 
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Boema bucureșteană a începutului de secol XXCincizeci de ani 
de la moartea 

maestrului 
G. Tutoveanu (II)

     Tudorel URIAN

C.D. ZELETIN

După maestru, s-a dus şi 
domnul Ilie, bătrânul grădinar 
voios, fiu de preot, care ne 
întâmpina recitând versurile 
maes t ru lu i  d in  poez i a 
Stingher:
Rotunjoare foi de plop, 
Scuturaţi-vă  potop,
Pe cărări bătătorite
Şi de dânsa părăsite...

Poezia aceasta mi-o recita, 
la bătrâneţile lui petrecute la Bucureşti, şi amarul poet George 
Ioniţă, discipol al lui Tutoveanu, coleg şi prieten cu G.G. Ursu. 
Era acum un nihilist literar retras exclusiv pe insula, rămasă 
pentru el intactă, a poeziei, el însuşi poet de valori estetice 
foarte distilate. Tirania lui oficia apodictic o singură aserţiune 
artistică, făcând rău sufletului meu care-l iubea:

– Nimic nu rămâne în lumea asta, afară de poezie! Poezie 
şi nimic altceva, fiindcă nimic altceva nu există!

Repeta acest aforism sumbru pe care îl învestea cu puteri 
absolute, încât orice contraargument nu avea de ce detaliu să 
se agaţe pe luciul ideii acesteia, alunecând în bezna vidului 
din jur. Prin teroarea calmă a convingerii sale îi întrecea pe 
Schopenhauer şi pe Nietzsche...

Moartea maestrului a fost tristă, ca toate muririle. Ajunsese 
o umbră, o rămăşiţă de om, atât cât îi trebuie distincţiei ca 
să aibă prin ce să se exprime. Singure, înălţimea, fruntea 
generoasă şi ţinuta dreaptă îi rămăseseră aceleaşi, prefigurând 
însă „mâna de ţărână”, dar eu nu-mi dădeam seama de aceasta, 
confundând realitatea cu speranţa... Îl vizitase peste vară poetul 
suprarealist Ştefan Roll, dintr-un impuls pe care încă nu-l pot 
desluşi în determinările lui. L-a rugat să iasă în grădină, să se 
aşeze cu faţa la răsărit ca să-l fotografieze pe banca înconjurată 
de verdeaţă, străjuită de câteva tije solitare de floarea soarelui 
ale căror pălării, căutând lumina apusului, îi întorceau şi ele 
spatele... Bătrânul poet arată apăsat de acea tristeţe din care 
omul ştie că nu va mai ieşi. E o fotografie mai tragică decât 
cea a catafalcului...

Care au fost ultimele lui cuvinte? Întrebarea rămâne 
interesantă pentru cine gândeşte adânc şi tulburătoare pentru 
cine simte cum trebuie. În cazul lui Goethe, ele au fost:

– Mehr Light!, adică mai multă lumină, cuvinte care pot 
fi luate ca îndemn pentru extinderea cunoaşterii universale. 
Poate da, poate nu. Nu, dacă se va fi gândit la perdeaua prea 
mult lăsată, deoarece, într-adevăr, ceruse să i se deschidă a 
doua fereastră.

George Bacovia a închis ochii pe o ameninţătoare viziune 
funerară:

– Vine întunericul! 
Revelaţia finală venea să valideze stilul operei lui de o viaţă.
Un scriitor complet uitat astăzi, demn poate să rămână 

măcar printr-o pagină-două din miile pe care le-a scris, N. 
Rădulescu-Niger, bârlădean de obârşie, a intrat în lumea de 
dincolo pronunţând una din cele mai cutremurătoare sentinţe, 
socratică în esenţa ei. Om echilibrat, dar doborât sufleteşte 

de înfrângerea ţării din vara anului 1944, aflându-se în gara 
Râmnicu-Vâlcea, s-a aruncat sub roţile primului tren încărcat 
cu soldaţi ruşi, strigând:

– Fraţilor, a biruit Urâtul!
...Dar să revenim la Bârlad, în ziua de 18 august 1957. Cele 

din urmă cuvinte ale calmului octogenar G.Tutoveanu au fost:
– Nu vreau să mor, luaţi-mă cu voi!
Încă mai vroia să trăiască, împletit sufleteşte cu semenii 

şi înspăimântat la gândul pieirii ineluctabile. Aceste ultime 
cuvinte erau un ecou al versului său, Cocori pribegi, luaţi-mă 
cu voi! din poezia Luaţi-mă cu voi, pe care o publicase cu 58 de 
ani în urmă în revista bucureşteană „Literatură şi artă română”, 
IV, 1899, p.193, a lui N. Petraşcu, şi republicată după un an în 
periodicul bârlădean „Paloda”, XIX, 11, p.1, din 9 martie 1900.

...Peste câţiva ani i-au murit şi fiii: Polidor, în 1960, pe 
care l-am asistat medical, apoi Alexandru, Cecilia („frumoasa 
Cici”) soţia lui Polidor, nepoata Florica şi tot aşa până la unul...

Nemaiexistând cine să-i îngrijească mormântul care 
începea să se degradeze, într-o zi de cuptor a anului 1982, 
am plecat din Bucureşti la Bârlad, cu gândul de a-l repara cu 
mâna noastră, eu, tata şi fratele meu Paul, încărcaţi cu întreg 
arsenalul bricolajului: bureţi de sârmă, ciocan şi cuie, rindea, 
deruginol, cârpe, vopsele uleioase ş.a.m.d. Când soarele dădea 
să apună după dealul Crângului şi a apărut cea dintâi adiere 
răcoroasă, am urcat în maşină şi-n mai puţin de o oră am ajuns 
la Burdusaci.

Respiram un împăcat aer transcendental.

O uriașă pasiune de-a mea o reprezintă 
evocările cât mai directe ale vieții bu-
cureștenilor de la începutul secolului 

XX. Viața cotidiană a acelor oameni pe care îi ve-
dem cu un aer ușor caraghios pozând încremeniți 
și drepți, cu priviri grave, rezemați de vreun obiect 
menit să îi înnobileze, sub indicațiile fotografilor 
care știau că doar așa și nu altfel, fotografiile se 
pot ridica la valoarea morală și estetică a timpului. 
Să-i auzi vorbind, glumind, râzând, duelându-se 
în idei, făcând curte doamnelor, trăind în lumea lor cotidiană, 
plimbându-se pe străzile pe care trecem noi astăzi și, în anumite 
situații, observând exact aceleași clădiri, este un adevărat mi-
racol. O călătorie în timp din care, să zicem, Ioana Pârvulescu 
mărturisea că nu ar fi vrut să se mai întoarcă în vremea noastră, 
impresionantă pentru orice om dotat cu o anumită sensibilitate. 

În această vară am citit cu uriașă plăcere cartea Prin 
cafenelele din Micul Paris, scrisă Maria-Magdalena Ioniță. 
Un periplu istoric prin cafenele aflate pe Calea Victoriei (de 
azi, pe atunci, Podul Mogoșoaia), excelent prilej pentru a 
evoca boema acelui timp, dar și drumul parcurs de capitala 
noastră în doar câteva decenii, de la o localitate cvasi-rurală, 
la rafinamentul civilizațional care i-a adus renumele de Micul 
Paris. Fialkovski, Kübler, Terasa Oteteleșanu, Capșa, Corso, 
Café de la Paix nu sunt doar repere ale unui 
traseu bucureștean, ci borne civilizaționale 
spre europenizare și occidentalizare. Dacă la 
Fialkovski se juca ghiulbaharul (o variantă 
turcească a jocului de table) cu public (oame-
nii stăteau în picioare pe scaune și încurajau 
zgomotos competitorii, jucătorii descântau 
zarurile în versuri de multe ori triviale), câteva 
decenii mai târziu, premierii Ion I. C. Brătianu 
sau Iuliu Maniu își serveau tacticos masa de 
prânz la Capșa, citind presa occidentală a 
zilei, pusă la dispoziția clienților localului.

Pentru a da culoare acestei treceri în revis-
tă a celor mai boeme localuri bucureștene ale 
vremii, Maria-Magdalena Ioniță apelează la 
paginile memorialistice lăsate de foștii clienți 
sau la presa vremii. Rezultatele sunt specta-
culoase, locurile sunt din nou pline de viață, 
replicile sclipitoare ale unor Macedonski, 
Minulescu, Nicolae Iorga, Cincinat Pavelescu 
sau ale marilor pictori ai vremii brăzdează saloanele dintr-un 
capăt în celălalt. 

Dincolo de valoarea istorică și sentimentală, cartea Ma-
riei-Magdalena Ioniță mai are o calitate. Pentru a reproduce 
cât mai autentic aerul timpului, autoarea citează din abun-
dență mărturiile martorilor vremii. Sunt extrase din jurnale, 
din memorii, din cărți de evocare, din articole de ziar, toate 
purtând amprenta autenticității. Pe lângă valoarea intrinsecă a 
textului, această carte este și o excelentă bibliografie, aș zice, 
obligatorie pentru cei interesați de aspectele specifice ale vieții 
unei anumite boeme a vechiului București. Unele cărți au fost 
reeditate în ediții succesive și sunt celebre și astăzi, altele, ni-

ciodată, au fost acoperite de praf și ele, și autorii 
lor, astăzi complet uitați. Eu însumi am început 
să caut cu frenezie multe dintre cărțile citate, dar 
multe dintre ele nu erau de găsit nici măcar la 
nivelul anticariatelor cu pretenții.

O carte abundent citată de Maria-Magdalena 
Ioniță este cea a lui D. Karnabatt, Boema de 
altădată. Trebuie să spun de la început că mie 
numele acestui autor nu-mi spunea nimic, așa 
cum probabil nu le spune nici foarte multor citi-

tori. M-a atras însă din fragmentele citate suplețea stilistică, 
modernitatea scrisului său, precum și pitorescul portretelor pe 
care le face unor celebrități ale epocii. După destul de lungi 
și minuțioase căutări în mediul online am aflat că volumul a 
fost publicat în anul 1944 și nu a mai fost retipărit în peri-
oada comunistă și nici în anii de după căderea regimului lui 
Nicolae Ceaușescu. Urme ale ei se mai găseau pe paginile 
unor mari anticariate, dar toate cu mențiunea „stoc epuizat”. 
Nu mică mi-a fost, de aceea, mirarea când, în urmă cu câteva 
săptămâni, am văzut-o retipărită la cocheta editură Vremea 
(ca o curiozitate, ediția din 1944 a fost tipărită tot la editura 
Vremea, firește, fără nicio legătură cu cea actuală). Karnabatt 
pare să fi fost genul acela de ziarist – vag poet, al cărui chip în 
lumea mondenă îi surclasa net opera. Prieten cu toată lumea, 

le știa tuturor poveștile de viață, iar galeria de 
portrete din acest volum este impresionantă. 
Firește, toată lumea știe cum arătau I.L. Cara-
giale sau Barbu Ștefănescu-Delavrancea, dar 
schițele lui Karnabatt au acel fior al privirii 
directe, al autenticității clipei trăite, care le 
face net superioare veșnicelor fotografii din 
cărți sau din manualele școlare. Iată-l, de 
pildă, pe Delavrancea în ipostaza de orator 
parlamentar, în care l-a surprins Karnabatt pe 
vremea când era reporter parlamentar: „De-
lavrancea s-a ridicat în picioare din banca lui 
de deputat. Înalt și drept ca un brad, cu părul 
zburlit sub vântul unei furtuni interioare, cu 
fruntea încrețită de dungi adânci, sub puterea 
concentrării; din toată făptura lui se desfăcea 
prestigiul sălbatic și autoritatea primitivă a 
unui zeu barbar mâniat, pornind la legitima 
represiune./ A început să vorbească încet, 
greoi, cu fraza nodoroasă (sic!), stângaci 

chiar, ca rotirile vulturului pornind de la pământ spre slava 
cerului. Încet-încet și-a luat avântul, înălțându-se apoi într-un 
zbor impetuos de lirism și invectivă./ Majoritatea parlamen-
tară, hărțuitoare la început rămăsese dezarmată. Publicul din 
tribune sta înmărmurit”. (pp. 64-65). Efectul acestui discurs 
nu putea fi decât devastator pentru victima lui, iar acest aspect 
nu avea cum să îi scape reporterului parlamentar D. Karnabatt: 
„În capul băncii ministeriale, Dimitrie A. Sturdza, cât era de 
mititel din fire, se făcuse și mai mititel. Nu i se vedea decât 
capul roșu ca racul. Răspunsul lui a fost o lamentabilă bâigu-
ială, în care singurul argument nu era decât faimosul lui „deget 
magnetic” cu care teroriza slugărnicia partidului și a majorității 
lui parlamentare”. (p. 65) 

Dacă se poate vorbi despre un geniu al lui D. Karnabatt, 
acesta trebuie căutat mai degrabă în zona ziaristului decât în 
cea a scriitorului omonim. Talentul său literar nu face decât 
să maximizeze profilul jurnalistului. Mereu atent la detalii, 
el încearcă mereu să analizeze, să treacă dincolo de simpla 
descriere, să problematizeze. Or acestea sunt calități tipice 
ale jurnalistului. Vorbind despre I.L. Caragiale, face o serie 
de observații de natură sociologică. Pentru a explica aplecarea 
dramaturgului spre aventura carierei de patron de berărie, Kar-
nabatt scrie că, în vremea lui, Caragiale nu putea trăi exclusiv 
din scris. Toți scriitorii epocii, indiferent de valoarea lor, erau 
obligați să practice o meserie lucrativă. Lucru valabil inclusiv 
în cazul unui autor de valoarea lui I.L. Caragiale.

La fel vorbind despre viața boemă a lui Delavrancea, 
Karnabatt observă că există două tipuri de boemă: „E o boe-
mă a mizeriei, a rataților, a celor neadaptabili vieții sociale. 
O asemenea boemă nu a frecventat-o niciodată Delavrancea. 
Nici când era ziarist și trubadur sărac, nici când era un ajuns 
– ajuns pe bună dreptate./ Există și o boemă de lux, boema 
fanteziștilor vieții sociale. (...). Boema în care se complăcea 
Delavrancea era alcătuită din Caragiale, generalul Mitică 
Lambru, Victor Ionescu, fratele lui Take Ionescu, director al 
ziarului Acțiunea și încă vreo câțiva prieteni amatori de vin 
bun și nopți bucureștene”. (p. 54)

Am vânat de multă vreme cartea lui D. Karnabatt, Boema 
de altădată, iar ea nu m-a dezamăgit. Este o valoroasă sursă 
de cunoaștere pentru Bucureștiul începutului de secol XX și 
o șansă unică de a-i vedea în timpul lor pe oamenii care au 
marcat spiritualitatea românească.

D. Karnabatt, Boema de altădată, Editura Vremea, Bucu-
rești, 2021, 180 pag.
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cum rîndurile unei scrisori nescrise. 

Portret 

Părea o intrusă un document sfidător 
un apocrif uman

cu părul în dezordine în mici puhoaie ostenite 

şi mîinile oarecum sfioase de parcă-ar atinge 
inteligenţa însăşi 

şi gambele de-o uimită gravitate

peste coapsele masive ochii 
fierbinţi uriaşi 

un mic zvîcnet al poşetei din piele de purice. 

Fiecare gest 

Fiecare gest de-aici de mai încolo vîrît în sac 
în sacul botezat experienţă 

dar mai rămîn domoalele mişcări tîrzii 
care pe dinafară-i dau tîrcoale 

precum ţigările-azvîrlite care fumegă 
pe-asfalt în serile de vară. 

Unde se termină teama 

Unde se termină teama unde începe 
bucuria (nu încă speranţa) cum o picătură de miere
(aceeaşi miere care zadarnic 
tulbură apa-n pahar o face să roşească de ruşine) 

unde se termină teama unde 
nu-ncepe nimic altceva 
(gura cum un genunchi poticnit) 
în această întîmplătoare dimineaţă.

Disperă adesea

Disperă adesea  transpiră mult
se sfiește până și-n fața scrumierei
se bâlbâie tace își ascute creionul din nou
urmărind un ascuțiș ideal scutură
un fir de păr de pe vestă
umblă prin locuința pustie apoi se oprește brusc
la oglindă suflă în ea
ca-ntr-un balon ce se înalță-n tării.

În memoria pisicuței Clopoțel

Clopoțel – o mică ființă reală
în filmul de animație-al cerului

ai sunat atât de-argintiu
să te trezești din visul
care erai tu însuți.

S-ar zice că e 

S-ar zice că e o lume de rezervă 
un univers peltic care-aşteaptă şi tremură
învelit în flanel 
de teamă că nu-i va veni niciodată rîndul 
cum un căţel care scînceşte 
solidar cu măruntaiele Domnului.

 

Gheorghe GRIGURCU

Soarele citeşte

Soarele citeşte cîte una din cărţile tale 
cu un ochi pătrunzător dizolvant 
expert în Vermeer 

vin atîtea femei să-l admire 

una e în short şi-n sandale 
cu marea-i tristeţe bronzată cum marea 

alta cînd cu-o coafură montană

alta pe-un firav fond muzical 
care-i finisează mîinile. 

Martie transilvan 

Somnul ca un aparat de sudură 
şuieră între insecte

şi nici un geamăt nu mai e în lucruri 
doar atenţia lor liniştită ce ne măsoară 

un foc lîncezind asemenea muşchilor omului 

violenta imagine-a iubirii 
alungă zăpezile-n pămînt. 

Şi acum 

Şi acum mărgineşte-te: fii tînăr şi suplu 
dacă-ţi face plăcere
dormi citeşte ronţăie nuci 
măsoară infinitul cu uneltele tale 
de iluzionist amator 
priveşte strada distrat ori atent 
urmăreşte femeile noroasa lor coafură 
gleznele bine întinse cum fulgerul 
întoarce-te dacă vrei şi la visele tale volubile 
diluate cu prea multă cerneală 
(cerneală crescînd sub copaci aidoma unei umbre albastre)
amuză-te vibrează fii demn 
de zilele ce ţi se strecoară 
discret sub uşă asemenea gazetelor 
fă absolut tot ce vrei 
dar pentru Dumnezeu 
mărgineşte-te. 

Obiect 

Obiect prodigios 
care seară de seară 
îşi scoate nimbul 
precum un ciorap. 

Auzi? 

A rămas în urmă 
un timp promiscuu
duci în palmă răscruci tocate
ziduri ferfeniţă cum pagini 
răsfoite prea mult 
un vînt ascuţit cum un echer 

te întorci să-ţi vezi propria privire. 

Te vei ridica 

Te vei ridica trăgîndu-te de propriile-ţi mîini 
de propriile-ţi glezne 
trăgîndu-te de păr de urechi 
sus de tot pînă-ntr-acolo 
unde nu îndrăznise să te ridice nimeni 

vei auzi convorbirile Îngerilor 
familiare cu voce scăzută 
în pauzele dintre Cîntări. 

Păşeşti pe-acest covor 

Păşeşti pe-acest covor pe care florile 
şi-au vomitat singurătatea 

astfel grădina e-n casă 
tu eşti în grădină 
în tine nimeni. 

Semn de carte 

Micul Apocalips 
umplut de confetti 

Apocalipsul mare
umplut de cel mic 

nu mai e nici un loc liber. 

Cotidiană 

Auzi? ţeasta-ncolţeşte de cuvinte inexistente

tv-ul deschis plin de ceruri difuze precum fereastra 

un pahar de vin arzînd cum o lumînare 

o cămaşă curată ne-ncăpătoare precum zborul de dimineaţă 
al muşchilor 

şi nici o pasăre să ciugulească aceste cărţi nutritive 

nici o rînduială ascunsă-n această revoltătoare risipă 
de văzduh aprilin. 

Ce uşor ţi se pare 

Ce uşor ţi se pare cum poţi 
lungi ori scurta poemul acesta elastic

o nemişcare lîncedă se-ascunde-n buzunare 

un vis mărunt bîzîitor te plictiseşte ca o viespe 

nici ţipenie de om în odăi în metonimii 

pe cerul de iulie 
o tunătoare oboseală. 

Rustică 

Deasupra spicelor coapte tremură aerul
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Dar Constantin Virgil Ghe-
orghiu a debutat, în martie 
1937, ca poet, cu volumul Viaţa 
de toate zilele a poetului, do-
rindu-se „poetul lui Hristos şi 
al României”. Cum proza i se 
părea „o limbă străină”, învă-
ţând arta poetică de la mama 
(care scria versuri cu un „ciot 
de creion”), va declara că va fi 
poet, împlinind un „dar de sus”, 

ca şi preoţia. Mai mult, poetul, având un „simţ în plus”, e şi 
profet, cu rol asumat de îmblânzitor. Îşi caută patria, mer-
gând pe firul istoriei până la primii locuitori (protopărinţii); 
o reconstituie (v. Poporul nemuritorilor) patetic, afectat, cu 
intenţii de popularizare, corectând ignoranţa vesticilor. Patria, 
conchide Constantin Virgil Gheorghiu, e „o prelungire a per-
soanei fizice”. În 1940 va obţine, pentru Caligrafie pe zăpadă, 
Premiul de poezie al Fundaţiei Regale. Va părăsi, însă, acest 
destin sublim, deoarece „surghiunul închide poetului gura” 
(Gheorghiu 1999: 546). Iar mizeriile surghiunului, visând 
la ecumenicitate (ca Umanism planetar) trec în proza sa şi, 
desigur, în memorialistică (liricoidală, exaltată), ca imn de 
slavă închinat soţiei (Laleaua Neagră), Cocutza fiindu-i, după 
vorba rea a lui Paul Miron, un „fidel ţârcovnic”. S-a risipit 
iluzia că „regatul natal” ar putea fi salvat de vocea Poetului, 
cu „o inimă dreaptă şi verticală”; un Antipod, de fapt, făcând 
totul „pe dos”, cum se explica în Ispita libertăţii. Chiar dacă 
o mică răutate e strecurată în rândurile lui Cornel Ungu-
reanu, criticul ironizând „literatura matrimonială”, trebuie 
să recunoaştem că rolul jucat de Ecaterina Burbea (adică 
Laleaua Neagră, „avocata poeţilor”) nu poate fi ignorat. În 
plus, căsătoria lor, în 1939 – într-o vreme asaltată de temeri, 
sub iminenţa războiului – a salvat fiorul liric, îndrăgostiţii 
trăind „rupţi de lume”. După ce, secretar la maestrul N. Cre-
vedia, ca tânăr singur, fără venituri, atacat în Buna Vestire, 
cotidianul Gărzii de Fier, acuzat de plagiat („demascat” de 
Stagnatu, camaradul fiind aprobat de Radu Gyr), trecut pe la 
România lui Cezar Petrescu (ratând atentatul de la Breaza) 
şi, cu recomandarea lui Tudor Arghezi, la Cuvântul, înţelege 
că avea nevoie, ca antidot al poeziei, de „o cură de realism”. 
Deşi amicii au ricanat, considerând că, acoperind famelic 
rubrica faptelor diverse, s-ar preta la „activităţi nedemne”, 
acest „poet în toată regula” (după aprecierile lui Miron Radu 
Paraschivescu), cu „sensibilitate delicată” (cf. Perpessicius), 
s-a dovedit „un reporter de mare talent” (cf. Petre Manoliu). 
Reporter inflamat, corespondent de război când mutilata 
hartă a României „sângerează”, el va fi prezent în „terito-
riile dezrobite”, tipărind, precipitat, volume care, după alte 
voci, ar găzdui „fraze aberante”, de un antisemitism abject 
(Ungureanu 2000: 15). Şi Ard malurile Nistrului (1941), cu 
prefaţa lui T. Arghezi, și Am luptat în Crimeea (1942) sau 
Cu submarinul la asediul Sevastopolului (1942), prefaţată 
de Ionel Teodoreanu, au fost considerate cărţi ale serviciilor 
de propagandă, scriitorul, se înţelege, fiind copios răsplătit.

Literaturizant în reportajele de război, justificativ în Omul 
care călătorea singur, Constantin Virgil Gheorghiu va câştiga 
brusc o notorietate mondială odată cu Ora 25, roman cu alură 
picarescă şi elemente biografice verificabile, dezvoltând tema 
timpului (o fixaţie a prozatorului), declanşând dispute de ecou 
şi punând faţă în faţă tabere adverse, lansând aprecieri con-
tradictorii şi întreţinând un scandal, molcomit acum, departe, 
însă, de a fi stins. Romanul prezintă, prin Johann Moritz, un 
ţăran inocent din Fântâna, trecut prin identităţi succesive, 
absurdul unor destine, devenite jucării ale maşinăriei biro-
cratice. Credulul Johann (Ion-Iani-Jakob-Ianos-Jean), venit 
din „emisfera de răsărit”, un Candide (sugera Marian Popa) 
trece, prin bizareriile sorţii, „din pedeapsă în pedeapsă”, fără 
a şti ce se întâmplă. Îşi trăieşte calvarul cu filosofia răbdării 
şi a aşteptării, încrezător în credinţă, acceptând, condamnat 
la suferinţă, farsele destinului şi tăvălugul nedreptăţilor. 
Cu nume evreiesc, pare predestinat; poate fi victima ideală 
fiindcă „numele e de vină”. În final, completând formularul 
„din 1938 până azi”, cu cei 13 ani de lagăr „scurşi în gol”, la 
sugestia locotenentului american Mr. Lewis, ordonând Keep 
smiling!, va mărturisi, resemnat, că „niciun om n-ar fi putut 
mai mult”. În fond, Johann şi Suzana, nevasta lui, doreau să-şi 
trăiască natural „viaţa omenească”, în ordinea lumii simple; 
împiedicaţi, însă, de tragediile epocii şi de încurcăturile 
onomastice, iscate de un şef de jandarmi care, vrând să-i ia 
nevasta, îl declară evreu, predându-l autorităţilor.

Purtătorul de cuvânt al cărţii, oferind un alt roman în 
roman este, însă, Traian Korugă, căsătorit cu Nora (Eleonora 
West). Vieţile protagoniştilor se intersectează în numeroase 
împrejurări. Trăindu-şi propriile scenarii (imaginate), profe-
ţiile depresivului Traian sunt, desigur, cele ale lui Constantin 
Virgil Gheorghiu însuşi, anunţând apocaliptic că suntem în 

CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU: 
UN EXILAT „CLARVĂZĂTOR”? (II)

ora „după cea din urmă oră”. Şi sperând că omul european, 
având de ales „între două închisori”, va fi capabil, totuşi, de 
o resurecţie metafizică. Romanul lui Traian, neterminat, va fi 
încheiat de Nora, o femeie lucidă, combătând entuziasmele şi 
amăgirile lui Mr. Lewis, convins de „civilizarea Pământului” 
prin elanul voluntarilor, realizând „revoluţia internă”. Or, 
în societatea tehnică, prin apariţia „noii rase” (a cetăţenilor, 
citind „numai petiţii”), omul este redus la o singură dimen-
siune: cea socială. Omul lui Constantin Virgil Gheorghiu, 
într-un roman alert, de nudism faptic, vidând metaforita, 
este văzut prin „ochii tehnicii”, încât Johann Moritz, ieşit 
din lungul calvar, poate conchide la capăt de drum: „n-a fost 
nimic din ce a fost”.

Dar scrisul reprezintă pentru Constantin Virgil Gheorghiu 
un act sacru. Încrezător în cuvântul poeţilor, traversând „cea-
suri de impas”, el era convins că un scriitor este un îmblânzi-
tor. Debutase ca poet, se spune, în Bilete de papagal (1937)1*) 
şi venea dintr-o „copilărie teologică”, având o relaţie specială 
cu tatăl său (preot), dorind să se facă „sfânt”. În De la ora 25 
la ora Eternă (Paris, 1965) povestește tocmai întâmplările 
prin care a trecut tatăl său („tatăl tuturor”) și comunitatea în 
care păstorea, un „servitor al Cerului”, dispărut misterios 
împreună cu poporenii lui. Ceea ce ar explica şi mulţimea 
titlurilor cu caracter religios, de la poemele din Ceasul de 
rugăciune (1942, aducând imaginea frontului) până la, să 
zicem, La Vie de Mahomed (1962), La Jeunesse du docteur 
Luther (1965), La Vie du Patriarche Athénagoras (1969), 
Christ au Liban (1979) sau Ambrosius din Milan, manuscris 
(inedit) descoperit în Arhiva BAR de către Ramona Rusu2**). 
Plus bogata listă, aglomerând ficţiuni poliţiste, tulburând mo-
rala creştină (ca în Les Immortels d’Agapia, 1964), incursiuni 
senzaţionaliste în lumea interlopă şi proletară a Bucureştilor 
(în Perahim, 1961, cu un Maximilian Perahim, zis Baricadă, 
aruncat în ocnă, dorit ca informator de comisarul-şef Catran) 
sau La Seconde chance (1952, narând instaurarea regimului 
comunist), neglijabile strict estetic. Şi atâtea altele. Avem 
de-a face cu o operă abundentă, inegală, înnecată într-un 
exotism neguros, „adeseori mult prea tezistă”, cum conclu-
ziona Constantin Cubleşan. Dar cu deschidere spre univer-
sal, să recunoaştem, aducând în atenţie spiritul românesc. 
Cravaşa (La Cravache, 1960), recuperat, în 2014, la editura 
Crigarius prin strădaniile lui Cristian Livescu (traducere, 
prefaţă), vorbeşte despre „arta trădării”, reconstituind ziua 
„Eliberării”, predând Ţara ocupantului sovietic, părăsind 
„aliaţii de suflet” (nemţii). Cu aceleaşi exagerări, în ritm 
alert, cinematografic, vădind tezism, cinism şi schematism; 
cu necazuri în instanţă, locotenentul Rosetti (vizat fiind Al. 
Rosetti, cel care „îşi schimbă – conjunctural – cămaşa”) 
devenind, în următoarea ediţie (prima fiind retrasă), Marcel 
Fanoti, în urma unui proces intentat de George Rosetti3***), 
cu mari frământări în diaspora noastră, acuzând arivismul fe-
roce al autorului şi abjecţia cărţii (cf. St. Georgescu-Olenin), 
înjosind neamul. Cu o Johanna, nevasta lui Tomiţă Apostol, 
trimisă la moarte, devenită – în cătunul Iarmaroc – „femeia 
fascistă”. Şi cu o Postfaţă (Pecetea infamiei) în care autorul, 
„antrenat în durere”, îşi povesteşte existenţa-infern: de la cu-
rajul, lăudat de Şerban Cioculescu, scoţând placheta Armand 
Călinescu, salvat de editorul Emil Ocneanu de ameninţările 
huliganului Lazăr, anunţând „ora pedepsei”, la povara eti-
chetelor de toate felurile, aplicate într-un „oraş crud” precum 
1 *) Și asupra „începuturilor literare” abundă 
controversele. Victor Durnea are meritul de a fi corectat multe 
inexactități, de circulație încă.

2 **) În studiul său monografic (o teză de doctorat 
nepublicată), Ramona Rusu analizează / reevaluează traiectoriile 
halucinante ale ilustrului autor, cu o viaţă tumultuoasă, propulsat 
nemeritat (zic unii), slujind zelos mecanismele succesuale 
de piaţă şi cultivând stăruitor bunăvoinţa „stăpânilor” / 
comanditarilor, dezgropând articole din publicistica vremii, 
cercetând arhiva BAR, contribuind la risipirea unor confuzii 
care au făcut carieră. Ea ne propunea, lângă câteva inedite 
(acribios comentate), integrala Constantin Virgil Gheorghiu, 
oferind premisele unor necesare corecţii exegetice, recalibrând 
statura unui scriitor aprig controversat, acumulând atâtea opinii 
„în conflict”, de neîmpăcat într-o posteritate, şi ea, tumultuoasă; 
fie gonflându-l, fie ignorându-l (cazul Istoriilor lui N. Manolescu 
şi Alex Ştefănescu).

3 ***) Să amintim că George Rosetti tradusese în franceză 
Ard malurile Nistrului, carte prin care V. Ierunca, sub acuza 
impostoriadei, a declanşat scandalul antisemitismului. Astfel, 
„afacerea” Gheorghiu, dezbătută vitriolant în presa comunistă 
franceză a acelor ani, anunţa – prin semnătura lui Jean Sénard 
(Le Figaro Littéraire, 10 ianuarie 1953) – că pentru Constantin 
Virgil Gheorghiu a sunat „ora adevărului” („l’Heure de la 
Vérité”).

Parisul (care, atunci, dicta moda Planetei). Nici La Maison 
de Petrodava (1961) / Casa de la Petrodava, ulterior sub 
titlul Caii negri din Carpaţi, adunând poveşti de dragoste pe 
fundalul amurgului unei lumi (arhaice), măturată de „torentul 
Istoriei” (revoluţia rusă), nici Condotiera (La Condottiera, 
1967), dezvoltând motivul biblic al fratricidului nu scapă de 
păcatele ştiute ale scrisului lui Constantin Virgil Gheorghiu. 
Fraţii Acatist, morarul Nicolae şi Teodor / călugărul Teofor 
(acuzat de crimă, fără vreun interes în această lume) oferă, pe 
reţeta bătătorită (schematism, tezism), o „bufonadă tragică”. 
O intrigă polițistă vertebrează aproape toate romanele lui 
Constantin Virgil Gheorghiu, constata Constantin Cubleșan. 
Dacă Dieu à Paris (1964) pune în discuție soarta episcopului 
Theodot de la Biserica ortodoxă pariziană, dorindu-se, de la 
București, – prin misiunea lui Baxan – eliminarea lui, L’Es-
pionne (1971) se vrea un proces de conștiință al preotului 
Virgil, aflat la „o răscruce”; denunțând, prin filtru biografic, 
mecanismele opresive și „viața de cazarmă” în Republica 
penitenciară după „potopul Armatei Roșii”, dar ezitând să 
clarifice Cazul Monica Hublot / Elena Scripcă, cu personaje 
de epocă, în travesti, recognoscibile (Hanna Tauler, de pildă).

Dincolo de entuziasmul recuperărilor din primii ani post-
decembrişti sau de acuzele revărsate nemilos, abundenta sa 
operă (scandaloasă, „cu cheie”, comercială) ar cere / ar me-
rita o corectă contextualizare. Altfel spus, o revenire senină 
după ce, în iulie 1998, doamna Ecaterina Burbea-Gheorghiu 
oferise Bibliotecii Academiei Române o consistentă donaţie. 
Urmând a fi cercetată. Putem spune, alături de Fănuş Băileş-
teanu (aducând la lumină elemente biografice dintr-o „viaţă 
misterioasă”), că abia atunci „scriitorul a revenit în Patria 
sa”. Fiindcă există riscul ca autorul Orei 25 să rămână în 
memoria posterităţii drept „autorul unei singure cărţi”, de 
succes eclatant, e drept. Sau cu vorbele lui Pierre de Bois-
deffre, citat de Florin Manolescu în masiva sa Enciclopedie, 
ca prozator al războiului rece, „profetul apocaliptic al Orei 
25”. Cel „fără ţară”, convins că fanariotismul implantat ne-ar 
condamna la o „distrugere eternă”, cunoscând celebritatea şi 
acuzat de impostură, merită o altă soartă, risipind suspiciunile 
aruncate pe piaţă. În fond, scria Marius Miheţ, toată literatura 
lui Constantin Virgil Gheorghiu poate fi citită prin „filtrul 
mitului biblic” (condiţia rătăcitorului Iov, anunțând exilul 
modern), întreţinând o nesfârşită controversă. Şi în cazul 
lui, o „moştenire apăsătoare”, constatase Laszlo Alexandru, 
analizând un alt caz celebru („minciuna polifonică” Vintilă 
Horia) se dovedeşte „greu gestionabilă”.

Nici revenirea lui C.V. Gheorghiu, după ’89, n-a fost 
scutită de polemici noroioase, combatanții croșetând după 
ureche. Când Constantin Cubleșan, interpretând strict ope-
ra, asigurând „primatul textului”, ne propunea o croazieră 
analitică, N. Florescu n-a ezitat a califica escalele sale drept 
„parșive”, „securistice”, preluând cu zel sentințele livrate de 
bârfoteca pariziană a exilului (via soții Lovinescu-Ierunca). 
Încât, invidiat și stigmatizat, el însuși pus pe scandaluri, 
neștiind să stingă conflictele, acest „personaj demonic” 
(cf. Monica Lovinescu), deși om religios, poartă povara 
etichetelor: spion, agent (chiar dublu), informator, securist, 
comunistoid etc. Plus judecățile umorale (definitive), prelu-
ate fără control, marșând pe tușele antisemite și învinuirile 
reciproce, circulând printre expatriații noștri. Amintirile unui 
Neagu Djuvara falsează, Ion Caraion îl va acuza de plagiat, 
N. Florescu îl consideră „romancier de pripas”. Toate sub 
cupola acelui „succes demențial”, nescontat, recunoștea 
Monica Lovinescu, deși tot ea, convinsă că manuscrisul e 
fără valoare, îl făcuse „publicabil”. Prolificul Constantin 
Virgil Gheorghiu, cu o operă întinsă, cu mari denivelări, 
recitit prin grila „realismului traumatic” a lui M. Rothberg 
(cum propunea Marius Miheț) rămâne, într-adevăr, un caz 
și, desigur, „un dosar deschis”.

În „escalele” sale analitice, Constantin Cubleșan inventa-
ria cabala violentă pusă la cale, aducând la rampă și apărătorii, 
cazul lui Thierry Gillyboeuf (cu L’écrivain calomnié, 2017, 
apărută în traducere, doi ani mai târziu, la editura Sophia). 
Supus potopului de acuze, controversatul Constantin Virgil 
Gheorghiu are dreptul la  „clarificări”. Dacă în Lettres 
Française (ianuarie 1953) era taxat, prin vocea lui Francis 
Crémieux, drept militant hitlerist și criminal de război, dacă 
Monica Lovinescu îl considera doar un „făcător de apocalipse 
facile”, semnând reportaje „scabroase”, dacă agentul Ges-
tapo-ului devine, potrivit lui Goma, trimisul comuniștilor, 
astfel de etichete, livrate „pe auzite”, îi recunosc, paradoxal, 
metamorfozele. Și cameleonismul. Preotul, fost reporter de 
război, mixează în cărțile sale, sub cupola anticomunismului 
și a mesajului evanghelic, teme de ecou: ferocitatea și atroci-
tățile regimurilor comuniste, dar și hegemonia mașinismului 
într-o lume desacralizată, invadată de absurd, anunțând 
apocalipsele modernității. Scriitor distopic, Constantin 
Virgil Gheorghiu „a avut fler” (cf. S. Lavric). Ca martor 
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De la debutul în critica 
literară cu „Fantasticul în proza lui 
Mircea Eliade” (1993) până la tra-
ducerea în limba franceză din 2020 
(„La Poétique du fantastique dans 
l’oevre de Mircea Eliade”, Editions 
Universitaires Européennes, Omni 
Scriptum Publishing Group), dl 
Gheorghe Glodeanu a continuat să 
evidențieze, prin comentarii aplica-
te în domeniul imaginarului mito-
logic, aspecte și coordonate menite 

a statua fie „Poetica romanului românesc interbelic” (dar 
și contemporan) pliată pe o anume tipologie (edițiile I-IV, 
1998-2016), fie  poetica („avatarurile”) prozei eminesciene 
(ed. I-IV, 2000-2010), a misterului în opera lui Mateiu I. 
Caragiale (ed. I-II, 2003, 2010), a glisării/ „saltului” din real  
în imaginar, atât în proza fantastică românească (2014) cât 
și în cea franceză din secolul al XIX-lea (2020). 

Critic literar de formație universitară cu vocație 
de poetician al domeniului, cu aplicații exacte asupra 
fenomenelor cercetate, indiferent că este vorba de autori 
români clasici și moderni ori de „prozatori de avangardă” 
(v. „Four Avant-Garde Writers”, ediția engleză, 2017), au-
torul recentelor „MITOGRAFII. Incursiuni într-o bibliotecă 
mitologică” (Ed. Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2021, 648 
p.) tratează despre „fascinanta lume a mitologiei”, mai exact 
zis, despre „maniera în care marile mituri au fost oglindite 
în cadrul operelor literare”. Fascinat încă din copilărie de 
marile legende ale lumii ori de legendele Olimpului, acestea 
au devenit cărți de referință ale „uceniciei în arta lecturii”, 
iar mai târziu, în calitate de „cititor experimentat”, a reușit 
să identifice în mod sistematic „prezența elementelor mi-
tice în creațiile autorilor români și străini”: „M-a interesat 
îndeosebi maniera în care s-a realizat trecerea de la mythos 
la logos, adică de la mitologie la cuvântul scris, la literatură. 
Eram curios să descopăr în ce măsură au marcat marile 
mituri ale Antichității evoluția literaturii. De aici ideea unei 

INCURSIUNI ÎNTR-O BIBLIOTECĂ MITOLOGICĂ
lucrări în care urmăresc relațiile dintre mit și literatură.”

Cu alte cuvinte, criticul este interesat nu numai de 
„realitatea” evocată în operă, ci îndeosebi de „imaginarul, 
mitologia, miraculosul”, căci pătrunderea miturilor în 
literatură este un fenomen „firesc”, creațiile artistice fiind 
acelea care, din Antichitate până azi, contribuie din plin la 
transmiterea miturilor, sporindu-le importanța prin varii 
semnificații și reflexe social-culturale, sufletești, spirituale, 
ideatice. Faptul că mitologia antică a constituit un perpe-
tuu izvor de inspirație îl ilustrează din plin metamorfozele 
romanului european. Așa cum criticul își intitula cercetă-
rile de poetică a romanului românesc, discursului amoros 
sau jurnalului intim cu referință la mituri grecești celebre 
(„Noaptea de Sânziene de Mircea Eliade”, 2002, 2008; 
„Măștile lui Proteu”, 2005; „Narcis și oglinda fermecată”, 
2012; „Scriitori, cărți, muze...”, 2017).

Bazat pe o bibliografie românească și străină, în 
continuă augmentare, care a constituit și continuă să con-
stituie un prețios instrument de orientare în problematica 
fantasticului și mitologiei literare (remarcată de noi în cadrul 
comentariilor la unele lucrări, inclusiv la „Incursiunile în 
proza fantastică franceză a secolului al XIX-lea”, 2020), dl 
Gh. Glodeanu este autorul unui discurs critic „amoros”, aș 
zice, în domeniul imaginarului, și „incursiunile” de acum ale 
d-sale având loc „într-o bibliotecă mitologică”, după cum 
vedem din subtitlul noii ediții a „MITOGRAFIILOR” sale.

Desigur, după cum deja universitarul ne-a obișnuit 
cu o anumită deschidere „protocolară” (a se citi: de punere 
în temă) a cărților sale, primul capitol își propune să dea câ-
teva „Definiții ale mitului”, cu aplicare la „Miturile Greciei 
Antice”, și asta prin prezentarea unor lucrări din biblioteca 
sa „mitologică”. Desigur, în fruntea comentariilor se așază 
de la sine lucrarea fundamentală a lui Mircea Eliade „As-
pecte ale mitului” (apărută sub titlul „Myth and Reality” 
la New York, cu versiunea franceză „Aspects du Mythe”, 
Gallimard, 1963), apărută în românește cincisprezece ani 
mai târziu („Univers”, 1978) și, din păcate, neretipărită 
după 1990, când a început recuperarea masivă a literaturii 
exilului. Am uzitat și noi, în activitatea de la catedră, zeci 
de ani, această formidabilă „radiografie” a mitului făcută 
de cel căruia urma să-i apară în traducere, desigur, „Istoria 
credințelor și ideilor religioase” (I-III). Din cele nouă ca-
pitole, aflam  foarte interesante aspecte despre „originea” 
magică și „structura” miturilor, despre unele „rituri ale în-
noirii”, despre eshatologie și cosmogonie, despre mitologie, 
ontologie și istorie, despre „măreția și decăderea miturilor”, 
până la unele „supraviețuiri și  camuflaje ale miturilor” în 
viața omului contemporan. Raftul mitologic privind pro-
blematica propusă de capitolul respectiv se completează 
cu lucrări de așa-zis prim-plan, prezentate monografic, 
semnate de Hesiod (Teogonia sau despre nașterea zeilor),  
Arnold Van Gennep (Despre formarea legendelor), Robert 
Graves (Miturile Greciei Antice), Gérard Denizeau (Mi-
tologia și pictura), Victor Kernbach (Miturile esențiale), 
Ștefan Borbély (Mitologie generală), Ileana Marin (Despre 
infidelitățile mitului), Octavian Paler (Mitologii subiective; 
Calomnii mitologice)...

După această cam didactică punere în pagină, 
rezultată din însumarea unor comentarii itinerante la căr-
țile respective, cu caracter general, autorul face loc unui 
capitol mult mai aplicat, „Miturile și literatura” (II), ape-
lând la specificitatea domeniului de referință, la structuri 
ale imaginarului mitic și concepte ale mito-criticii, de la 
Silviu Angelescu („Mitul și literatura”, 1999), Constantin 
Jinga („Biblia și sacrul în literatură”, 2001), Adriana Babeți 
(„Amazoanele”, 2013), la Northrop Frye („Marele Cod. 
Biblia și literatura”, trad. 1999) și Gilbert Durand cu an-
tropologia lui imaginară, cu mitocritica și mitanaliza, cărți 
traduse la noi de prin 1977 până în 2004  (cap. „Imaginarul 
literar în conceptele mitocriticii”).

Oprindu-se, apoi, la „Miturile literare din Evul 
Mediu” (III), luăm cunoștință de „Legendele Sfântului 
Graal” prin cartea lui Joseph Campbell, de „un amănunt 
din Parsifal” (Mircea Eliade), de romanele cavalerești din 
Ciclul Regelui Arthur (Heinrich Zimmer), despre mitul 
iubirii curtenești (Denis de Rougemont), precum și despre 
mitul iubirii tragice dintre Tristan și Isolda (Joseph Bérdier). 
Tot aici, autorul scrie despre „mitul lui Don Juan în viziunea 
lui Jean Rousset”, despre „redescoperirea lui Don Quijo-
te” (O. Paler), precum și despre o comparație a „mitului 
iubirii”, cel de ieri vs. cel de azi. Cu „Istoria tărâmurilor 
legendare” este prezent Umberto Eco, autorul celebrului 
roman încifrat „Numele trandafirului”, iar cu „Cucania, 
tărâm mitic”, Izabella Bejan-Krizsanovszki.

Desigur, după Antichitate și Evul Mediu, foarte 
interesante sunt Mitologiile omului modern (IV), proble-
matica atingând aici latura unor teoretizări privind poetica 
genului, așa cum apar toate aceste profunde comentarii 
hermeneutice în Mitologiile lui Roland Barthes, la Pierre 

Brunel (Miturile secolului XX), Jérôme Garcin (Mitologiile 
omului modern), Pierre Brunel (Dicționar de mituri literare) 
și Juliette Vion-Dury și Pierre Brunel (Miturile literaturii 
fantastice).

Un capitol întreg, împrumutând titlul lui Gaiman, 
este dedicat Mitologiei nordice (V), spațiu din care provin, 
cum se știe, „Cântecul Nibelungilor”, „Edda” lui Snorri 
Sturluson sau alte elemente de mitologie septentrională  cer-
cetate de Neil Gaiman („Incursiuni în mitologia nordică”).

Ultimul capitol, referitor la „Mitologia româneas-
că” (VI) convoacă câțiva cercetători ai domeniului, de la 
G. Călinescu, – autorul celor patru mituri fundamentale 
ale culturii românești (mitul etnogenezei/ al lui Traian și 
Dochia, mioritic/ existența pastorală, manolic/ creația prin 
jertfă, al „zburătorului”/ erotic,  mituri cărora li se mai pot 
adăuga și altele din bogata mitologie românească ...

Autorul vine să completeze tabloul călinescian 
schițat în celebra „Istorie...” (1941) și cu miturile geto-dace, 
luându-și-l ca partener pe Mircea Eliade, mai exact cartea 
tradusă și la noi De la Zalmoxis la Genghis-Han, abia la 
zece ani de la apariția ei la „Editura Payot” din Paris (1970). 
Cu subtitlul clarificator: Studii comparative despre religiile 
și folclorul Daciei și Europei Orientale se retipărește la 
„Humanitas”, în 1995. Alte cărți privitoare la mitologia 
românească sunt semnate de Andrei Oișteanu (Ordine și 
Haos. Mit și magie în cultura populară românească, 2004), 
Șerban Foarță (Bestiarul Fabulos al lui Șerban Foarță 
scris pe baza operei „Opera somnia” din 2000) și Liliana 
Gabriela Voș (Miturile și literatura. Dimensiuni arhetipale 
ale creației în dramaturgia românească, 2018). Încheierea 
o rotunjește eseul Mitul jertfei creatoare în dramaturgia lui 
Mircea Eliade, subliniind interesul special al sculptorului 
pentru o sculptură lytică difuzând mitologie. Autorul co-
mentează cele două piese dramatice „Ifigenia în Aulida” și 
„Coloana nesfârșită”, conchizând că acestea configurează 
„o ipostază mai puțin familiară a marelui scriitor, aceea de 
dramaturg”.

În totul, MITOGRAFIILE dlui Gheorghe Glodeanu, 
aceste „incursiuni într-o bibliotecă mitologică”, păstrând un 
mai vechi lexem devenit în critica autorului nostru „con-
cept operațional” (vezi: „Incursiuni în literatura diasporei 
și disidenței” cu două editări în 1999 și 2010; „Incursiuni 
în proza fantastică franceză a sec al XIX-lea”, „Rătăcind 
printre himere. O panoramă a literaturii fantastice”, 2020 
ș.a.) fac dovada unei pasiuni față de acest domeniu/ gen al 
literaturii, ceea ce a permis, desigur, realizarea masivului 
op, cu evidentă scrupulozitate documentară, lucrare care 
ea însăși va intra în bibliografiile tematice, având atuul de 
a fi o carte „sinteză”, ceva cam de domeniul sine qua non 
pentru accesul în biblioteca de referință a temei. Autorul, 
trebuind să consulte lucrări din bibliografia românească și 
străină referitoare, în general, la relația mitologiei cu artele, 
a trebuit să se concentreze asupra literaturii, arta cu cele mai 
mari posibilități de exprimare artistică, constatând că din 
„arta cuvântului”, privitoare la lumea fantastică, imaginară, 
mitologică, s-au inspirat și reprezentanții celorlalte nouă 
muze surori, statuate de Hesiod, ca fiice ale lui Zeus : Clio 
(muza poeziei epice și istoriei), Thalia (muza comediei), 
Erato (muza poeziei erotice), Euterpe (muza poeziei lirice 
cântând din flaut), Polyhymnia (muza retoricii), Calliope 
(stăpâna poeziei epice și uneori a elocvenței), Terpsichore 
(muza dansului si a corului cu o liră în mână), Urania (muza 
astronomiei si geometriei), Melpomene (muza tragediei).

Din acest foarte bogat domeniu al artelor, autorul 
s-a interesat de felul cum miturile sunt absorbite / preluate 
/ reinterpretate de Literatură. De la mentalitatea în care au 
apărut, până în contemporaneitatea noastră, trecând prin 
atâtea epoci și căpătând noi semnificații și sensuri, miturile 
nu și-au stins deloc anumite virtuți, ale dăinuirii. Îndeosebi 
prin opere literare, miturile sunt capabile să exprime în 
cadre simbolice, chiar ideatice, acest sens al prezenței lor 
în lume, anume viziuni și mentalități, cu rol structurant, 
coagulator, putând ilustra, la modul indimenticabil, tâlcuri, 
valori eponime, aspirații de oamenilor în sensul istoriei 
care se repetă, în imaginea de spirală cu sens ascensional.

Lucrarea, bine structurată în cele șase capitole, 
are o cursivitate eseistică aparte, precum și o limpiditate 
ferită de obscurități și aproximații. Controlată mereu de 
bibliografia de referință, consistentul op, dovadă a unei 
intrinseci vocații hermeneutice, ne călăuzește în „fascinanta 
lume a mitologiei”, domeniu în care dl Gheorghe Glodeanu 
se mișcă nu numai incitant dar și cu gust estetic. Pe scurt 
zis, „Mitografiile” acestea ne dezvăluie o parte din zestrea 
mirabilă a „bibliotecii mitologice”, izvor de inspirație în 
varii domenii ale artei (și nu numai) pentru istoria lumii de 
la început până azi.

Zenovie CÂRLUGEA
Tg.-Jiu, 28 septembrie 2021

al orei 25, ne prezintă întâmplări trăite pe viu, însăși viața sa 
fiind „o cursă de supraviețuire”. El rămâne autorul celui mai 
vândut roman românesc, acuzând antiumanismul și vestind 
postumanismul; omul, dintr-un cine devine un ce,  într-o 
societate cinică, pragmatică, birocratizată, masificată. Dia-
gnosticianul, anunțând „prea târziul”, nu poate fi contrazis. 
Ca piesă în „mașinăria socială”, într-o societate tehnocratizată 
care „nu poate crea spirit”, omul, conectat la „febra vieții”, 
se poate salva prin credință; Constantin Virgil Gheorghiu 
miza pe „resurecția metafizică” (Miheț 2016: LXVI). Iar 
romanul său de uimitor succes, denunțând „timpul societății 
occidentale”, s-a vrut, nota Gabriel Marcel, „un roman al 
disperării”...

Entuziastul Edgar Reichmann, fostul cronicar de la L’Ar-
che şi Le Monde, lăuda „exportul de scriitori”, nădăjduind că 
se va putea vorbi, cândva, de o şcoală românească la Paris, 
subliniind că un segment important al publicului occidental 
prefera, dintre „cărţile sosite din Est”, pe cele care depuneau 
mărturie, exersând protestul politic. Evident, romanul lui 
Constantin Virgil Gheorghiu picase la ţanc, beneficiind de o 
zgomotoasă publicitate, bifând, să recunoaştem, un succes 
greu de explicat doar pe „aversul estetic”.

  Adrian Dinu RACHIERU

NOTE

Ciobotea (2017): Radu Ciobotea, Constantin Virgil 
Gheorghiu şi romanul imbecililor, în Scriptor, nr. 1-2/2017, 
Anul III.

Cubleșan (2011): Constantin Cubleșan, Escale în 
croazieră. Constantin Virgil Gheorghiu, Editura Grinta, 
Cluj-Napoca.

Gheorghiu (1999): Constantin Virgil Gheorghiu, Memorii 
(Martorul Orei 25). Traducere de Sanda Mihăescu-Cîrsteanu, 
Editura Gramar, Bucureşti.

Lovinescu (1999): Monica Lovinescu, La apa Vavilonu-
lui, Editura Humanitas, București.

Miheț (2016): C. Virgil Gheorghiu, Ora 25, Studiu intro-
ductiv de Marius Miheţ; Prefaţă la prima ediţie de Gabriel 
Marcel, Editura Ratio et Revelatio, Oradea.

Popa (2009): Marian Popa, Istoria literaturii române de 
azi pe mâine (23 august 1944 – 22 decembrie 1989), Volumul 
I, Versiune revizuită şi augmentată, Editura Semne, Bucureşti.

Ungureanu (2000): Cornel Ungureanu, La Vest de Eden, 
vol. II, Editura Amarcord, Timişoara.
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Cele mai reputate poezii sunt 
cele de dragoste înfăptuite cu talent 
autentic, după cum cele mai ratate 
sunt aşa-zisele poezii sentimentale 
şi vulgare.

Poemele despre care dăm seama 
în cele ce urmează aparţin lui 
Gabriel Cojocaru, ediţia a II-a. Se 
înţelege că sunt poezii de dragoste, 
unele aproape incendiare, şi totuşi 
nici vorbă de sentimentalism, dar 
inefabilul îşi arată prezenţa împreună 
cu unele dicţii manifeste, inspirate 
de folclorul maramureşean, care 

sugerează misterul lucrurilor simple: „Peste umărul tău 
drept,/ te-aştept, mândră, te aştept…/ Pe umărul tău cel stâng/ 
sărutările-mi se strâng/ sărutările-s o mie/ – mii de flori de 
iasomie –/ drept lângă inima ta/ din lut ţi-am săpat o stea” 
(***). Avem de-a face cu substanţa şi sensibilitatea unui nou 
lirism prin forţa imaginilor şi ingeniozitatea reinventării. E 
o nouă vârstă ovidiană şi mai nouă, de la Eminescu şi de la 
Blaga încoace. Adică o poezie de iubire care deşteaptă un fel 
de epifanie, o ficţiune poetică despre dragostea cerebrală sau 
despre trupul dedat sensibilităţii. Poetica „vederii” se raportează 
la cunoaşterea de origine spirituală, relevare a unei realităţi 
sacre, mitice; percepţie fetişizată a ceea ce doreşte să vadă ca 
într-o încercare de redempţiune. Iubirea se instituie precum cel 
mai potrivit mijloc de a exprima un sentiment complex. Furat 
ca de ispite, poetul se simte mare, ca Macedonski, fiindcă se 
simte iubire, dar fără strop de aroganţă, în chipul cel mai natural. 
Destinul nostru e să trăim doar prin iubire, între inimă şi raţiune 
– şi captivaţi de sugestia muzicală (sunete, ritmuri, refrene, rime 
interioare), cum i se întâmplă lui Gabriel Cojocaru: „Plămădind 
luna sângerie a lupilor/ să vezi pe cer/ ochii zeilor/ şi să nu-i 
recunoşti –/ cine a trimis această pulbere/ ce s-a aşternut peste 
noi? cui trebuie să ne supunem?// incendiu, incendiu –/ striga 
cineva,/ dar asta era doar IUBIREA!” (Poem pentru dezvrăjire).

Poemele (cântecele, cânturile, descântecele, rugăciunile, 
colindele) sunt dedicate nominal, în cea mai mare parte, 
Esmeraldei, apoi, în generic dragostei, într-un fel de repetiţie 
bicoloră a titlurilor, într-un fel de magie a refrenului. Celor 16 
poeme li se suprapun, pe o pagină specială şi alăturată aceleaşi 
denumiri, pentru a le spori intensitatea, calitatea şi senzualitatea 
verbală. Cea mai frumoasă viaţă înseamnă să trăieşti prin 
privirea persoanei iubite: „lumina aceasta a răsărit doar pentru 
TINE/ de-acum înainte/ vom iubi împreună/ fiecare anotimp” 
[Poem pentru Esmeralda (I)]. Alt poem pentru Esmeralda are 
aceeaşi dublă titulară care, se înţelege, prin repetiţie, amplifică 
gândul emoţional şi exprimă iubirea ca iniţiere şi ca pasiune. Un 
moto („N-ai, Doamne, pe cer o stea/ Cât plăteşte Dragostea!”) 
precede starea de contopire, din contopire nu compunere se naşte 
ideea ce luminează şi înnobilează fiinţa. Când are loc întâlnirea 
dintre două suflete pereche, se creează o legătură misterioasă, 
imaginea fiinţei iubite care ne însoţeşte ca o stea ce nu apune: 
„sinele meu se transformă/ în sinele TĂU/ şi vom topi câţiva 
gheţari/ de la Polul Nord/ urcând în carul mare// numele TĂU a 
rămas/ încrustat în sângele meu/ peste această vară astrală (…)//  
Esme, Esme,/ de ce cad / frunzele… Esme?” [(Poem pentru 
Esmeralda (IV)]. Pământul, cerul şi apele sunt impregnate de 
suflul iubirii, trupurile nasc sentimente latente, se contopesc 
apoi şi rămân lipite ca petalele unor trandafiri proaspeţi, de 
nedezlipit vreodată, iar ochii ei luminează ca un vulcan aprins. 
De la ea iubitul poet învaţă cum să vorbească cu florile şi cum 
să înţeleagă culorile. Apoi declarativ: „Şi nu am stavile/ cum nu 
are pecete/ când mă gândesc/ la ea pot/  să dărâm orice perete/ 
şi trebuie să mărturisesc/ şi e adevărat/ având-o pe ea/ SUNT 
CEL MAI BOGAT!” (Despre cum face dragoste zeiţa mea). 

Poemele sunt pentru ochii iubitei, pentru mâinile ei, pentru 
vise, buze, glezne, sâni, carne. Motivul privirii, izomorfismul 
între ascensiune şi aripă reprezintă o călătorie imaginară şi,  
când a vrut să se înalţe la sublim, a construit unele tărâmuri 
în care să se izoleze orgolios. Privirea e un motiv al creaţiei 
artistice şi are tot atâtea materializări câte posibilităţi simbolice 
există. Se creează o sinestezie care este ochiul ce transmite prin 
limbajul privirii ca oglindă a propriei conştiinţe (Leibnitz): 
„Cine mă poate opri/ să cer puterea/ de a cânta în foc/ căci am 
să te iubesc/ atât de mult/ astfel încât uitându-mă/ doar la ea/ 
voi sparge/ cu privirea/ o oglindă/ şi imediat/ din cioburile ei/ 
vom rostui împreună/ un izvor” (… Esmeraldă, Esmeraldă…). 
Extrapolând, dragostea capătă o extindere cosmică şi eternă sau 
un cântec de iubire păgână, cum sunt „Cântec de iubire păgână” 
şi „Scrisoare către Ashram” ale lui Gabriel Cojocaru, precum şi 
statuile cele mai admirate la Vatican, dintre care selecţionăm pe 
Atena, Diana, Elena, Cleopatra, Afrodita, Venus, Isis… Laudă 
poetului, într-un poem de Mark Twain: „Poetul e un prinţ/ şi 
cerşetor/ în poezie/ cu o singură avere/ IUBIREA”.

Poemele de iubire sunt mai mereu poezii despre poezie, 
arte poetice, şi în poezia idolatrilor precreştini şi, cu precădere, 

în poetica postcreştină. E timpul când se preschimbă fiinţa în 
Lumină. Şi poetul nostru vrea să bea din puterea cuvintelor care 
pun în valoare visele şi taina celor doi. Aripa creşte din cuvânt 
odată cu visele: „eşti ca o stea/ ce străluceşte aievea/ şi un singur 
pas/ porneşte drumul/ de o mie de leghe/ – singurătatea –/ atât 
ni se adună/ în taină şi în cuvânt (Esmeralda de Arminden); 
„plăpânda iarbă/ din aproape-n departe/ şi ziua noastră/ 
zămislită-ntr-o carte” (Şi pentru că era primăvară, Esmeraldă). 
Artistul stă cu pieptul în faţa cuvintelor care ar putea-o răni pe 
iubită de vitregia timpului ucigător de îngeri. Metafora îngerilor 
căzuţi, asociată cu motivul oglinzii, e frecventă în poemele lui 
Gabriel Cojocaru. Şi lângă vis, inima care e prihana arzătoare şi 
raţiunea care e prihană răcoritoare. Iubind, poezia nu se ascunde, 
dimpotrivă răsare ca o stea (alt motiv iterativ): „dintr-o pace/ 
de o mie de ani/ s-au născut şoaptele acelea/ de nimeni auzite//  
când vara se întretaie cu toamna/ peste ochii zeilor/ pântecu-ţi/ 
ca o spumă dalbă/ – nemărginirea –// şi nici o bucată frântă/ pe 
mâna postitorului/ care ştie numai să mângâie până la tâmple, 
ce prezic stelele” (Când prezic stelele).

Poezia lui Gabriel Cojocaru e bogată prin diversitatea 
semnificaţiilor şi a imaginilor, o bogăţie de culori, idei şi 
viziune. Sunt versuri pentru suflet, simple şi profunde, dar nu Constantin TRANDAFIR

 Scriitori şi teme 

POEME PENTRU 
ESMERALDA

El Che și Partidul Unde Nu-i Cap
Migdale dulci-amare 

– Iarăși partide, iarăși căței, pisici și cortine după 
care se ascunde protejatul tău, El Bobiță? Sperăm, 
că nu noi, Optcameroni Histrici Dodedirixi 
Trululuri, am provocat hemoragia poveștilor cu, 
despre și în paralel cu partidele tale.  Iar acum, 
ca un novotren ce prinde o viteză de șase sute 
kilometri pe oră,  nu te mai poți opri. Până aici 
v-a fost, ție și acoliților tăi! Dacă noi suntem 
zgubiliticii care te-am pornit, noi vom fi cei care 
vom striga: Stop! Vom pune, cât ai zice „sâc”, 
stavilă șuvoiului bubi-partidicial, până nu este 
prea târziu.

– Tudor S și cu mine, Darius A.B.C.& CK. 
în unanimitatea voturilor, acelui trenuleț, alintat 
tudordariusian, ne gândim să îi propunem prietenului 
nostru  Bobiță, pentru binele tuturora, să își aleagă degrabă un 
pseudonim, acum că va intra în lumea bună, devenind ditamai 
liderul de partid. 

– Bine v-ați gândit, piticoților. Suntem de acord și noi, 
Altcicibitiosi Jovrerieni Oltoporto, că un stâlp conducător - ce 
va trebui să ghideze cu aplomb mișcarea browniană partidică 
de tip nou - trebuie să aibă un nume pe măsură. Ne gândim noi, 
în modestia noastră bubică, un nume ca El Che Bobichea; ar 
suna de-a dreptul bărbătesc și s-ar integra perfect în contextul 
actual al numelor sonor-europene și nu numai. Totuși, dacă 
mai gândim un pic, doar de aceea avem cap, parcă un „Y” în 
coadă i-ar da aură, aura unui nume euro-globic de care toți 
avem nevoie, ca de oxigen. Punând în balanță europenitatea, 
mondialitatea și universalitatea, ar fi bine pentru noi și pentru 
el să alegem numele cu „Y” în coada numelui, nicidecum în 
codița mult-obraznică a personajului bobițian.  Deci rămâne… 
El Che Boby.

– Știm ce vă trece prin minte. Boby, Bob. Din păcate acest 
„y” este litera care îl va desparte de Marele Premiu. Spre 
regretele noastre s-a dus. El, Premiul Nobel Pentru Literatură, 
a fost  luat de un alt Bob, Bob (Dylan), deci slabe șanse pentru 
Boby să ajungă pe podium dinspre literatură. Dar sunt atâtea 
domenii, domnilor. Haide să nu disperăm! Nici cele pentru 
protecția mediului nu ar fi de lepădat, ca să nu îl aducem pe 
tapet pe mult râvnitul Premiul Nobel pentru Pace. Dar totuși la 
ce hong latrativ are Domnul El Che Boby, mai bine să rămână 
în grămada organizată a politicii. Are toate șansele să urce 
fulminant, sărind peste unele etape, pe locul o sută unu, pe o 
scara politică gradată de la unu la o sută.

– Boby, Boby! - să rămână așa cum am decis noi, trenulețul 
Tudor -dariusian. De data asta noi ne dorim să avem ultimul 
cuvânt. Avem nevoie de o mișcare și de un lider care să ne 
reprezinte. Și cei din Partidul Celor Care Nu Cuvântă, aripa 
vegetală, ar da semne, prin reprezentanți cum ar fi zbuciumul 
firului de iarbă, că vor să adere tot la platforma construită în 
jurul personajului, pe care nu îl mai pomenim, ca să nu își ia 
nasul la purtare.

– În altă ordine de idei, ce minunat tandem alcătuiesc acești 
doi copii, spre slava trenulețului tudordariusian. Mănoasă 
idee! Ce nume poate fi mai bărbătesc decât unul care afișează 
și un „Che”, împrumutat știm noi de la cine! Dar să lăsăm eroii 
pozitivi ori negativi să se odihnească în pace, care pe unde vor 
fi fiind. În răstimp, noi, Ostrolipeți Dardinici Papeterșiuși, să 
demarăm hârțogăreala care precede nașterea, pe plan național 
și local, a unei biete firme sau a oricărei organizații nonprofit. 

Pentru a trece cu bine peste acest hop, vă spun din experiență 
proprie, trebuie să vă înarmați cu multă răbdare. Din păcate, 

pentru voi și nervii voștri, două dintre medicamentele 
ce aduceau liniște persoanelor greu încercate, 

adică Rudotel și Distonocalm, au dispărut ca 
prin farmec, din imperiul farmacistic. Dacă tot 
ne-a dus păcatul - să pomenim numele  acestui 
imperiu, ce depășește expansiunea oricărui alt 
imperiu, chiar și pe a celui roman, pe când era 
în formă maximă – atunci să îl vorbim de bine.  
Sunt atât de multe bomboane în aceste instituții 
de cult al sănătății, mai puțin cele de care ai 

nevoie. Până la urmă e bun și Antinevralgicul, 
că a fost testat cu succes pe bunicile noastre, pe 

care, nu se mai știe de ce, le durea tot timpul capul, 
dragele de ele. 

– Haide să dăm Cezarului ce este al Cezarului. Nici 
Faringoseptul nu este de lepădat, mai ales că am aflat teveistic, 
că redă vocea națiunii de la 1963 încoace. Nu știu și tare am 
dori să aflăm, dacă mai sunt în farmacii bumbdhi de redare 
a demnității. Nu că ea s-a pierdut, doar a adormit pe când 
participa la schimbul de generații și își duce somnul undeva la 
umbra unui verb neprihănit.

– Noi, Neutrogames Quntilisianium Provinter, nu putem să 
nu ne alăturăm celor care exclamă: „Ce copii deștepți!”, „Ce le 
merge mintea tinerilor!”, „Ce siguranță afișează adolescenții 
din ziua de azi!”, „Ce porniți sunt să ia viața în piept!”. Uite de 
ce, la douăzeci și ceva de ani țintesc Parlamentul. La treizeci 
și ceva de ani ajung miniștri, la patruzeci și ceva de ani se vor 
premieri, iar președinți de țară la orice vârstă vor ei. Tocmai 
de aceea susținem în continuare ideea că El Che Boby, care  a 
pornit de la cinci ani ca președinte de partid, cu ocazia aceasta 
ați aflat vârsta lui, are toate șansele să parvină. Nu, parvină, 
urât verb. Considerați-l șters, din vocabularul nostru.

Ca urmare, afară cu el din DEX! Mult mai potrivit este, 
apropo de personajul nostru principal, verbul,  „a crește” ori  
„a progresa”.

M-am îndepărtat atât de mult de subiect, încât nu mai 
știu care este ideea de bază. Dacă mă las atrasă în discuțiile 
voastre, mi se întâmplă lucruri fără cap și fără coadă. Dar să îi 
dăm dreptul la replică și distinsului personaj. Una este ce vrem 
noi, ce vor copiii, ce vor plantele, animalele, natura și alinierea 
planetelor, alta poate să fie ceea ce își dorește Bobiță. Oare 
ar vrea Domnia Lui, să poarte numele acesta? Se identifică 
sufletul său cu armonia literelor care îi vor forma numele?  
Poate el vrea să fie doar Bo, adică să se numească, El Che 
Bo. Se știe că generațiile tinere sunt tot mai obosite, nu pot să 
ducă pronunția unui nume, oricât de frumos ar fi acel nume, 
până la capăt.

Adolescenții își păstrează, dragii de ei, energia pentru 
lucruri mult mai importante, Cunoaștem cu toții: Cătălin a 
devenit Cătă, Bogdan, Bog, Mădălina, Mădă, Cristina, Cris, 
Iolanda, Iol, Alexandra, Ale, Margareta, Mar, Florentina, Flo, 
Sebastian, Seb, Alcibiade, Al, Constantina, Cos, Clementina, 
Cle și tot așa. Ca să aflăm ce ar vrea Bobiță, ar trebui să îl 
ducem la psiholog. 

– După noi, dacă stăm și gândim curat, mulți ar trebui să 
viziteze un „psi”. Așa că, îi place numele ales democratic ori 
nu îi place, onorabilul personaj va purta acest nume, El Che 
Boby. De data asta am tras plapuma democrației înspre noi, 
Honorabilius Xamurici Mesopotanis. Cu puțin noroc, poate, 
data viitoare, vom afla cum se pun bazele unui partid, doar ești 
proprietăreasă de partide! Cât despre mefistofelicele ghișee de 
unde trebuie să luăm ori mai ales să dăm… mai bine nu!

Pamflet de Florica Bud

codificate. La prima lectură, drumul către el însuşi părea cam 
întortocheat, pentru ca apoi să găseşti o oază de emotivitate în 
care sensul cuvintelor conţin o expresie de încântare. Poezia 
aceasta vorbeşte despre armonie, precum şi despre sensibilitatea 
pentru cei de lângă noi, ne îngăduie să pătrundem în sufletul şi 
în conştiinţa celui care a scris. Poezia  are o valoare terapeutică, 
creează grădini imaginare şi uneşte realitatea cu idealul, 
plăcerea cu adevărul, fiind totodată, cum spunea Valéry, în 
relaţie cu jocul. Sau ca Arghezi: „N-am făcut nimic altceva: 
M-am jucat”. Gabriel Cojocaru, un clarvăzător, utilizează 
limba pentru calităţile ei estetice şi evocative, o rostire bogată 
care deschide drumul către el însuşi şi către un sens al vieţii: 
„prin mijlocul TĂU/ trec mii de izvoare/ ce munţii-i topesc/ şi 
pot să-i doboare// – pentru că –/ te iubesc/ eu pot să răstorn/ 
mările/ şi pentru că eşti –/ voi reinventa/culorile / însă pentru 
că/ suntem împreună/ îţi voi plămădi/ – şi tot din tine –/ altă 
Lună!// «frunzuliţă Iasomie/ te iubesc ca să se ştie/ frunzuliţă 
foi de laur/ Esme – floarea mea de aur!»”

Gabriel Cojocaru e un poet relevabil.
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N-aș vrea nicidecum să 
semene a laudă, dar acest gen de 
însemnări cere un anume talent. În 
ce-ar consta el? În capacitatea de 
a diversifica abordarea aspectelor 
discutate și de a da relief  amănun-
telor. E nevoie așadar de acuitate, 
cît și de spirit analitic; plus de 
răbdarea de a „rotunji”, eliminînd 
tot ce-i excedentar. Fără talent, ele 
ar genera monotonie. De aci grija 
pentru fiecare: „cum a ieșit?”, „cum 
se îmbină?”, „unde i-i locul?”. „E 
utilă ca informație și expresivă 
ca prezentare?” Bineînțeles, cînd 

le recitesc și le „montez”, de cele mai multe sînt mulțumit, 
considerîndu-le potrivite ca măsură și ca formulări, însă nu-mi 
frec palmele, dimpotrivă mă înfior de presupunerea că altora, 
chiar și așa, s-ar putea să le pară „bagatele”. Ei lucrează la 
proporții amețitoare...

La nivelul senzațiilor, sîntem mulți cei ce ne asemănăm 
cu Bacovia. Exemplul cel mai apropiat mie este o persoană 
care, în cîte o „zi închisă”, cenușie, îmi zice: „Tot corpul mă 
doare”. Vorbele sale sună cam ca versul poetului din a doua din 
„Notele de primăvară”: „Corpul ce întreg mă doare”. Adaosul 
„Sub al vremurilor joc”, cauza durerii adică, e interpretat uneori 
politic și nu, cum s-ar cădea, meteorologic. Deruta provine 
de la pluralul folosit de autor: vremurilor. Însă, dacă în locul 
acestuia Bacovia ar fi scris vremilor, n-ar fi fost, ca sonoritate, 
la fel de bine. Azi e o dovadă de vigilență să disociezi între 
vreme și vremuri, acordînd acestuia din urmă înțelesul de timp 
istoric. Odinioară, pluralul întrebuințat pentru a-l desemna era 
vremi: vezi Miron Costin („crede valurilor și cumplitelor vremi, 
întreabă pe ce vremi am scris și cît am scris”) și vezi Eminescu 
(„De-așa vremi se-nvredniciră cronicarii și rapsozii”). Ca să 
scurtez această paranteză lingvistică, am să conchid că, în 
contextul respectiv, Bacovia se referă la variațiile climatice, 
nu la alternanțele unor fenomene sociale. Un meteosensibil, 
el aștepta zilele cu soare ca pe o eliberare de suferința fizică. 
Schimbările de regim nu intră, aci, în raza atenției sale.

„Cunoști expresie mai potrivită pentru o durere atroce 
decît «de durere orb» (din „Renunțare”)?” Poate în vreun psalm, 
i-am răspuns, și am deschis cărțile. De pildă: „Mi-i sacă vîrtutea, 
inema-i mîhnită,/ Ochii n-au lumină, vederea-i lipsită” (Ps. 37, 
vv. 21-22, în Dosoftei, Psaltirea în versuri, 1974, p. 259). Și: 
„Ochii mei au slăbit de suferință” (Ps. 87, 9, în Biblia, 1968, p. 
607). „De mișelătate”, zice, în locul respectiv, poetul vechi (op. 
cit., p. 619). „Orbirea” e ultimul din semnele extremei epuizări.

„Plimbarea e o plăcere, «prima dintre plăcerile in-
sipide», remarca Voltaire” (v. Anatole France în papuci de 
Jean-Jacques Brousson, în Universul literar, 43, nr. 13, 27 
martie 1929, p. 203). N-aș zice la fel. Plimbarea este mai 
mult decît atît: e un sentiment de libertate. Combinat cu cel de 
„desfătare”, sensul acesta se întîlnește în cîteva locuri la Do-
softei: „M-oi primbla-mă-n poruncile tale”, „A mă primbla-n 
minunile tale” (v. Psalmul 118), cu condiția de a fi inițiat în 
ele. Plimbarea avivează inspirația, aprofundează meditațiile, 
clarifică raționamentele, ajută la găsirea expresiilor potrivite. 
Pentru cei nevrozați, cum e Bacovia, ea se manifestă printr-o 
irepresibilă nevoie de afară, indiferent de anotimp, de momentul 
zilei (de preferință noaptea) sau de starea vremii: senin, pîclă, 
ploaie, îngheț: „Mă duc pe străzi de gheață cu spuza lor de 
stele” („Dormitînd”). Plimbările sale sînt ale unui citadin sin-
guratic: „Sunt solitarul pustiilor piețe” („Pălind”), dar care, nu 
o dată, iese și-n afara orașului: „Am ajuns, acum, pe un cîmp 
cu ape...” („Scîntei galbene”) sau „în crîng” („Destul”). Acest 
gen de plimbări e contrarul plimbărilor în turmă, de etalare, 
obișnuite atît în centrele orașelor de provincie, cît și în Capi-
tală, pe care, ca-n „Amurg”, le privește cu ochiul „filosofului 
proletar”: „Trec burgheze colorate/ În cupeuri de cristal –/ E o 
veșnică plimbare,/ Vălmășag milionar...”. O bună parte a operei 
lui Bacovia e rezultatul plimbărilor.

„E viața noastră vorbă, ori e tăcere?”. Întrebarea sculp-
torului Alegènor din memorialul lui Pârvan, „Tăcere”, mi-o 
pun, nu o dată, mai ales, cînd citesc pe Bacovia. Rareori o altă 
operă îmi dă, ca a lui, impresia de lucruri nespuse pînă la capăt 
sau trecute integral sub tăcere. Care-i cauza: dificultatea de a 
le spune sau faptul de a-și fi impus anumite cenzuri? Și – și! 
Însă, adesea, mai evidentă e tendința de a se autoreprima, de a 
pune capac unor deducții îndrăznețe și unor viziuni neobișnu-
ite. Întotdeauna depindem de ceilalți în cît spunem din ceea ce 
avem de spus. Bacovia pare marcat de îndoiala dacă merită s-o 
facă, îndoială provocată de oboseală și de – uneori – o „grea 
mizantropie”. Deși neformulată direct niciodată, întrebarea 
cum vor reacționa ceilalți îl preocupă. Negreșit, și-a asumat 
un risc mărturisind, în „Umbra”, această halucinație: „Vedeam 
ce nu se vede, vorbea ce nu era”. Așa ceva ține de domeniul 
patologicului ori al misterului, nu se detaliază. Adîncindu-se 
în gîndul despre tăcere, Alegènor ajunge la definiții ca acestea: 

„Tăcerea e centrul lumii”, „tăcerea e viața cea perpetuu chinuită 
de oameni”, „tăcerea e moartea vieții și viața morții”, „tăcerea 
e Zeul Necunoscut”, cel căruia nu i s-a găsit numele potrivit, 
„căci cei cari o clipă ar fi avut gîndul să-i dea un nume, s-au 
oprit înspăimîntați de sărăcia cuvîntului cu care ar fi trebuit să 
însemne nesfîrșitul puterilor lui” (v. Memoriale, Ed. Cultura 
Națională, 1923, pp. 212-213). Bacovia e unul dintre cei atinși 
de Zeul Necunoscut. O asemenea întîmplare diferențiază, căci 
la omul atins de acesta „vorba e confesiune, e mîngîiere, e 
revelare, e strigăt tragic” (ib., p. 14). La el „speranța e tăcere, 
voința e tăcere, iubirea e tăcere, moartea e tăcere. Și viața însăși, 
în întregul ei, e tot o luptă pentru tăcere” (ib., p. 15). Autorul 
Plumbului nu meditează cu intensitatea lui Pârvan, discursiv, 
asupra tăcerii, dar e inițiat în ea, îi cunoaște atributele, funcțiile 
și posibilitățile. Tăcerea e inclusă în partitura operei sale.

Ce e comun între „Oaspeții primăverii” și „Amurg de 
iarnă”? Descrierea unui zbor. Alecsandri o face astfel: „În 
fund, pe cer albastru, în zarea depărtată,/ La răsărit, sub soare, 
un negru punt s-arată!/ E cocostîrcul tainic în lume călător,/ 
Al primăverii dulce iubit prevestitor.// El vine, se înalță, în 
cercuri line zboară/ Și, răpide ca gîndul, la cuibu-i se coboară” 
(v. Poezii, Ed. Minerva, 1976, p. 118). Bacovia panoramează: 
„Amurg de iarnă, sumbru, de metal,/ Cîmpia albă – un imens 
rotund –/ Vîslind, un corb încet vine din fund,/ Tăind orizontul 
diametral” (v. Opere, Ed. Minerva, 1978, p. 31). Prima consta-
tare: ambii poeți sînt dedați cu observarea naturii, însă „notele” 
lor despre aceasta sînt puse diferit în versuri: exuberant și, re-
spectiv, sobru. La ambii, păsările vin din „fund”: cocostîrcul ca 
„oaspete” așteptat; corbul – ca apariție surprinzătoare, nedorită. 
La Alecsandri, odată cu „puntul” care crește, se declanșează o 
animație și o veselie generale. La Bacovia, în ciuda aspectului 
feeric („Copacii rari și ninși par de cristal”), care ar trebui să 
liniștească, starea privitorului solitar se agravează: „Chemări 
de dispariție mă sorb”. Alte diferențe: zborul descris de bard 
e „răpede”, cel al autorului Plumbului e lent. Primul își atinge 
ținta; al doilea se repetă simetric și pare nesfîrșit: o amenințare 
recurentă. De altminteri, „diametral”, termenul geometric bine 
utilizat, sugerează că punctul de intersecție e, inevitabil, poetul.

Epoca în care a scris Bacovia poemele adunate în Plumb 
a fost una tăcută, cu oameni scumpi la vorbă. Care sînt expli-
cațiile? Densitatea urbană scăzută (case despărțite de grădini), 
raritatea surselor de zgomote (industrii puține, circulație redu-
să) și a aparatelor de producere a muzicii. Nu știu cîți, citind 
„Toamna”, și-au pus problema distanțelor dintre poet și locurile 
de unde proveneau sunetele pe care le notează. „Răsună din 
margini de tîrg/ Un bangăt puternic de armă;/ E toamnă... me-
talic s-aud/ Gorniștii, în fund, la cazarmă.// S-aude și-un clopot 
de școală,/ E vînt, și-i pustiu, dimineață” (v. Opere, 1978, p. 
36). În raport cu casa sa ori cu piața din fața Catedralei, Școala 
Nr. 1 și Școala Nr. 2, existente în 1903, cînd a publicat poemul, 
distanța era de sub un kilometru, ceva mai mare fiind cea față 
de cazarmă. Și totuși Bacovia aude și „clopotul de școală” și pe 
gorniști. Dacă cineva ar repeta „experiența” sa, inclusiv focul 
de armă, azi, n-ar percepe acele sunete. Desimea caselor și ru-
moarea orașului le-ar estompa. Or, autorul „Toamnei” distinge 
timbrul „metalic” al instrumentelor de suflat și înregistrează 
intensitatea împușcăturii: „un bangăt puternic”. Desigur, e de 
luat în considerare și faptul că, matinal, într-un mediu dominat 
de liniște, sunetele se propagă mai larg, plus că în atari condiții 
și acuitatea auditorului e crescută. La fel se petreceau lucrurile 
însă și nopțile. „Fanfară”, poem publicat în 1914, e o dovadă 
în acest sens: „Ce tristă operă cînta/ Fanfara militară/ Tîrziu, în 
noapte, la grădină.../ Și tot orașul întrista,/ Fanfara militară.// 
Plîngeam, și rătăceam pe stradă/ În noaptea vastă și senină;/ 
Și-atît de goală era strada –/ De-amanți grădina era plină”. Și 
aci se poate discuta despre distanță. Fanfara întrista „tot ora-
șul”. Perechi, „amanții” sînt fascinați de ea, în schimb poetul, 
cu regretul de a fi singur, baladează pe strada goală. Deși aflat 
departe, în noaptea „pustie”, el resimte amplificat, dureros, 
tristețea propagată de muzică.

Cînd ceva îl irită, mai tînărul meu prieten Iacob Florea, 
un eseist interesant, veritabil, ripostează brusc: „Hei, comedia 
ciorilor!...” Nu știu dacă expresia îi aparține sau și-a însușit-o 
de la cineva. N-am discutat niciodată despre ea, dar sînt convins 
că realizează faptul că aci avem un oximoron: stranii pentru 
majoritatea dintre noi, ciorile sînt comice doar pentru umoriști, 
și nici pentru ei în totalitate. Numele care îmi vine imediat în 
minte e Topîrceanu, autor al unei „cronici fanteziste” intitulate 
„Pastel de iarnă” și dedicate lui Ionel Teodoreanu (v. Viața 
Romînească, 14, nr. 2, februarie 1922, pp. 294-297, cu men-
țiunea „va urma”). Privirea unei ciori poposite „pe un stîlp de 
telegraf” i-a sugerat poetului ieșean un lung șir de comparații 
(vreo patruzeci), unele care exprimă simpatie, altele – repulsie. 
Spicuiesc, pe sărite, din ambele feluri: „Singuratică și mică/ Ca 
o boabă de piper”; „Oacheșă ca un hornar/ Și macabră ca un 
cioclu”; „Ca o mutră imobilă/ De harap cu nasul mare”; „Ca un 
ou de ciocolată/.../ Ca o prună afumată”; „Cu alura interlopă/ 
Ca un muzicant în frac,/ Cuvioasă ca un popă/ Și smolită ca 
un drac”; „Incomodă-n soare/ Ca un gunoi în ochi”; „Neagră 
cum e cerul gurii/ La un cîne care mușcă”; „Solitară și cochetă/ 
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Ca un cuc de abanos”; „Bleagă ca o muscă-n lapte”; „Fină ca 
o acadea/ De țiței topit la soare”; „Jalnică, ca o emblemă/ A 
obștescului sfîrșit,/ Sumbră ca o anatemă/ Aruncată-n infinit”; 
„Piază-rea, ca un blestem” etc. La Bacovia, ciorile apar (cum 
am mai spus) în două poeme. Spre deosebire de Topîrceanu, pe 
autorul Stanțelor burgheze prezența lor nu-l amuză; dimpotrivă, 
îl agasează sau îl deprimă: „Așa,/ O tristeță/ A intrat/ În tîrg./ 
De dimineață/ Plouînd./ Și ciori/ Cîrîind./ De-abia/ Se poate 
citi/ Un jurnal” („Așa”). Și: „Și cum mergeam/ Pe malul unei 
ape,/ Pești se duceau la vale,/ Cîini răscoleau gunoaie,/ Ciori se 
lăsau la o ruină,/ Într-o tăcere de toamnă” („În margini”). Care-i 
„tîrgul”? Unde-i „restul de luncă” prin care se plimbă, din al 
doilea poem? Cert, aceste „peisaje” nu pot fi localizate. Pot fi 
din Bacău, pot fi oriunde. N-am să închei acest fragment fără 
să spun că pe mine, îndeosebi iarna, ciorile mă indispun și, nu 
o dată, mă neliniștesc. Trecînd prin parc, cînd le văd scociorînd 
prin zăpadă sau le aud cîrîind prin copaci, trebuie să fac un efort 
ca să-mi reprim o veche superstiție. Uneori reușesc, alteori 
mă tulbur. Îmi revine în minte o reminiscență literară dintr-un 
dramaturg spaniol: dacă cioara (așa credea eroul său) apare în 
stînga, e semn bun, dacă în dreapta – e semn rău. Într-o atare 
zi mă încolțesc tot felul de aprehensiuni.

Și totuși mai rămîn la acest „subiect”. Am întîlnit un 
autor pentru care cioară și corb sînt aceeași pasăre. Or fi și alții. 
L-am „fișat” însă pentru că oferă o informație despre cele două 
păsări în muzică: „George Enescu explica că, în partea a 3-a a 
suitei [„Suita sătească”], la un moment dat el și-a reprezentat 
pomul rămuros, din dreapta casei de la Mihăileni, în care, spre 
toamnă, se adunau ciorile cîrîind. Iar în copilărie, plăcerea 
lui cea mai mare era să tragă cu praștia în ele. Atunci corbii 
începeau să scoată niște zgomote sinistre; iar croncănitul lor, 
George l-a reprodus la alămurile cu surdine, înmănunchiate” 
(v. Alexandru Cosmovici, George Enescu în lumea muzicii și 
în familie, Ed. Muzicală, 1990, p. 136).

„Gemetele mele sînt pîinea mea și vaietele mele curg ca 
apa” (Iov 3, 24). Geamătul e reflexul unei dureri atroce și per-
sistente. Deși nu are tăria lui sufletească, Bacovia se aseamănă 
cu omul din ținutul Uz. E adevărat, geme din pricini mai puțin 
grave, dar – dată fiind firea sa de senzitiv – la fel de intens. El 
e un Iov lăcrămos. Plînge, geme și, mai des, percepe gemetele 
celorlalți. E un Iov lipsit de șansa remedierii răului, fie că-i 
vorba de propria-i dramă, fie de cea a naturii. Cum să nu gemi 
tu însuți, cînd „totul geme” („Note de toamnă”), cînd lumea ți 
se înfățișează „goală de vise” („Plouă”), cînd te încearcă „potop 
de dureri” („Piano”), cînd „nici un dor nu [ți-a] rămas” („Dies 
irae”), cînd ai ajuns la concluzia că „viața-i melodie funerară” 
(„Marș funebru”) iar cursul lucrurilor ireversibil („Trec zile”), 
cînd simți că te absoarbe „haosul” („Gol”) sau cînd, de prea 
multă încordare, te cuprinde „delirul”?! Geamătul e un semn al 
agoniei. Caracteristică lui Bacovia e capacitatea de a o sesiza și 
de a o exprima concis, pregnant, radical. Uneori, prin frecvență, 
geamătul i-a fost pîine zilnică.

Cuvîntul gem apare de două ori în strofa a doua din 
„Amurg de toamnă”: „Și-aud gemînd amorul meu defunct”; „Și 
gem, și plîng, și rîd în hî, în ha...” Cîndva, la un seminar, citind 
poezia unor studenți, am fost întrebat: Cum poate să „geamă” 
ceva „defunct”? Și cum e să rîzi „în hî, în ha”? Aparent, în 
primul exemplu, avem un viciu de logică. Defunct (din lat. 
defunctus), folosit o singură dată de Bacovia, înseamnă mort, iar 
morții, bineînțeles, nu gem. Însă aci nu e vorba de o persoană, 
ci de un sentiment. Sau – se poate spune și așa – e vorba de 
persoana de care s-a despărțit și de sentimentul pe care cată 
să-l înăbușe. Cei de care ne despărțim sînt ca și morți! Versul 
celălalt („Și gem, și plîng, și rîd în hî, în ha...”) mi se pare în-
deajuns de clar, chiar precis în notarea succesiunii stărilor. Dar 
de vreme ce s-a simțit nevoia de a ști cum e „rîsul în hî, în ha”, 
trebuie explicat și acesta. Cînd rîdem, de regulă repetăm numai 
interjecția „ha” (v. „– Ha, ha, ha, rîdea ecoul...”, în „Poveste”). 
Deci rîsul poetului e neobișnuit: un rîs trist sau, mai exact, un 
plîns întrerupt de rîs; e rîsul cu gust de lacrimi ce se ivește la 
capătul unei dureri.

Am și eu încă nedumeriri. De pildă, n-aș putea să deta-
liez relația dintre Bacovia și C. Ionescu-Olt, pe care l-a recenzat 
în revista acestuia Căminul nostru (v. nr. 12, noiembrie 1927, 
pp. 13-14). Bacovia a scris recenzii, cu evidente dificultăți, 
doar despre Agatha Grigorescu și G. Șt. Cazacu-Delarast (în 
două rînduri). I-a plăcut titlul Pro gloria Bacchi? A făcut-o din 
obligație față de „deschiderea” pe care directorul Căminului 
nostru i-a arătat-o lui și grupului de scriitori băcăuani din acel 
moment? Intrase în compania acestuia? Știu că el a fost și dra-
maturg (v. Tanti Getta, piesă în versuri, 1922), dar nu-s sigur 
că el (sau un omonim) e autorul scrierii Partidul național-ță-
rănesc și lupta de clasă (apărută în anul anterior), apreciată 
de Viața Romînească ca drept lucrare a unui „om de studii”, 
obiectiv, clar și recomandată călduros: „Prietenii adevărați ai 
maselor românești sunt datori să citească lucrarea cu cea mai 
mare luare aminte”.
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„M-am visat cuvânt fericit”
Dragă Mircea Petean, nu voi începe abrupt, 

cu o întrebare, ci cu o mărturisire. Am citit cu 
bucurie cărțile tale la care am avut acces, în 
pregătirea dialogului nostru. Am stăruit asupra 
versurilor care m-au stârnit, punând cap la cap, 
ca un cititor împătimit, datele unui personaj (un 
altul, posibil, a fost numit chiar de tine – „în-
tr-un-târziu-dumiritul”)... aceasta și fiindcă nu 
ne cunoaștem direct, față către față. Și iată-mă 
gata să uit, tot coborând pe pământ... Este până 
la urmă soarta „întrebătorului”.

Cine erai în anul 1981, la superstițioasa vârstă de 30 ani 
când debutai cu volumul Un Munte, o zi, prefațat de Ion Pop? 
Constanța Buzea a scris, în stilul ei memorabil, atunci, o splen-
didă prezentare...

Cine eram la 30 ani? 
Eram un tânăr îndrăgostit de Ana, cu care mă căsătorisem în 

’78, la câteva luni după ce ne cunoscuserăm, în toamna lui ’77. 
Locuiam în Borșa Maramureșului, unde mă însingurasem după 
terminarea facultății, și predam franceza și româna la Școala 
Nr. 1 din Moisei. La sfârșitul vacanței de vară din ’80, întors la 
școală, secretarul mi-a înmânat o scrisoare în care Vasile Igna, 
pe care nu-l știam atunci decât din scris, mă înștiința că mă pre-
număram printre fericiții câștigători ai Concursului de debut al 
Editurii Dacia! În iunie se născuse Ștefana, fiica noastră, iar în 
februarie, anul următor, urma să apară cartea, prima mea carte! 
Dar, ca să vezi cum funcționează inconștientul, visasem într-o 
noapte, înainte să știu ce și cum, o carte care se chema Tătuca 
materiei, semnată de un anume Ion Roșu; am aflat mai târziu că 
ar exista un scriitor cu numele acesta… Am lansat-o în librăria 
din oraș, neîncăpătoare, în prezența părinților mei și ai Anei, 
înconjurat de o mulțime de prieteni. Constanța Buzea a scris, 
într-adevăr, dumnezeiește despre carte, dar eu, în nimicnicia 
mea, nu am găsit de cuviință să-i 
mulțumesc, îmi pare rău și mă 
rușinez și acum când îmi aduc 
aminte cât de aiurit am putut fi. 
Au scris și alții, Manolescu, de 
pildă, care nu a mai recidivat deși 
i-am trimis, firește, toate cărțile 
mele apărute după Revoluție, dar 
și Cistelecan, Livescu, Țeposu, 
Papahagi, Borbély, Perian ș.a.

Am ținut, în ciclul intervi-
urilor publicate de vreo 10 ani 
încoace, ca partenerii de dialog 
să-și treacă destăinuirea prin 
acea retortă care distilează par-
fumul copilăriei... În concurență, 
desigur, cu răceala relatărilor 
obligatorii ale biografiei... Cum 
vei doza mărturisirea despre 
timpul trăit în raport cu ceea ce 
a trecut în trilogia ta Cartea de 
la Jucu Nobil (2003), scrisă în 
serial, într-o perioadă mai lungă, 
și apărută cu o prefață purtând 
semnătura de marcă a lui Ghe-
orghe Grigurcu? 

  Lucrurile se leagă, căci, motivat și de apariția primei 
cărți, care avea să fie singura editată în tot deceniul care a urmat, 
în ciuda tuturor tentativelor mele de a convinge un alt editor sau 
pe același, de ce nu?!, să mă publice, am făcut un pariu cu mine 
însumi, anume că nu voi lăsa să treacă o zi din acel an: 1981 – 
1982, fără a încerca să scriu un nou poem, cu riscul de a adormi 
lângă o metaforă, o biată comparație sau o simplă sintagmă, pe 
cât de promițătoare, pe atât de înșelătoare… Așa s-a născut cea 
de a doua carte a mea, Zi după zi. Apoi, în vara anului următor – 
1982 –, în casa părinților mei din Jucu de Mijloc, unde obișnuiam 
să-mi petrec vacanța mare, am început Cartea de la Jucu Nobil. 
Lucram zilnic în bibliotecă, cufundându-mă în apele amniotice 
ale copilăriei de unde scoteam, cu o bucurie de mare explorator, 
imagini în care teluricul, solaritatea și spiritualul se conjugau în 
chip fericit. M-am visat cuvânt fericit, sună un vers din prima 
parte a ceea ce urma să devină o trilogie. Mitizam, firește, căci 
copilăria mea nu a fost lipsită de privațiuni, de suferințe de tot 
soiul – fizice și morale – și de frustrări. Dar metabolismul ei le-a 
transformat miraculos în sursă de energie. Atunci am exersat 
condiția de lider, inclusiv aceea de lider contestat, așa cum stă 
bine unui lider autentic, atunci am devenit academician și am uns 
academicieni într-o instituție înființată la noi în luncă. Descoper-
ind scrisul devreme, pe la 5 ani, am devenit un cititor vrednic, 
iar ceva mai târziu, grație încurajărilor venite dinspre dăscălița 
mea de română, Doamna Negru, am umplut caiete întregi cu 
comentarii la cărțile citite. Evadam, firește, prin lectură, în alte 
lumi, mă însoțeam cu personaje mai vii decât cele reale, trăiam 
situații extraordinare din care ieșeam întărit, țin minte că apăream 
în lume, după zile și nopți petrecute în compania vreunei cărți, 
mai înalt cu un cap decât lunganul satului, puternic și suplu, eu, 

prizăritul, eu, amărâtul, slab ca degetul…
Poți rememora câteva momente, câțiva 

autori, care ți-au deschis drumul către poezia 
românească, apoi către poezia lumii?

Poezia, poezia modernă am descoperit-o 
mai târziu. Atunci, în copilărie și în adolescență, 
am devorat câteva biblioteci – cea școlară, cea 
sătească, cea familială, pe care am dezvoltat-o 
eu mai târziu. Dar țin minte că, pe la 12 ani, am 
recitat din Topârceanu (Rapsodiile de toamnă) 
într-un spectacol pus la cale de diriginta mea, 
profesoară de geografie. Și mi-a plăcut Topârcea-
nu. Pe la 13 ani versificam în stil Alecsandri. În 

facultate, grație seminariilor cu Ioana Em. Petrescu, fascinanta 
Ioana Em. Petrescu, l-am descoperit și studiat în profunzime 
pe Eminescu. Tot ea mi-a luminat drumul spre Budai Deleanu, 
dar și spre T.S. Eliot, Ezra Pound ș.a. De dragul ei mi-am făcut 
lucrarea de licență studiindu-l un an de zile pe Nichita Stănescu. 
Întâlnirea cu poezia lui Dylan Thomas a fost, pentru mine, o 
experiență revelatoare, ca și cea cu opera lui Elytis. Am o mare 
iubire pentru Mihai Ursachi. Mărturisesc însă – am mai făcut-o, 
cred – că descoperirea marii poezii din proza Virginiei Wolf m-a 
inspirit, motivat și modelat ani la rând. Dar ar trebui să pomenesc 
și multe alte nume. Au fost perioade când lucram pe Baudelaire, 
traducând poemele dintr-o ediție sovietică a Florilor răului, când 
am citit integral mari autori, au fost altele când m-am axat pe 
jurnale, memorii, corespondență, am citit enorm de multă critică 
și teorie literară, când mergeam în străinătate citeam doar în 
franceză, seara obișnuiesc, chiar și acum, să citesc un poem două 
dintr-o carte de poezie pe care o scot la întâmplare din raft… 

În perioada studenției clujene, nu se poate să nu fi trăit cu 
pasiune, din plin, experiențe formatoare... Profesorii, întâi, apoi 
colegii de la „Echinox”... Faci parte din cel de „al doilea val”. 
Cum ai trăit acei ani? Ai fost un tânăr poet fericit care scria, 
cum ai spus cândva, cu bucurie sălbatică, cu furie?

Studenția, da, am experimen-
tat excesul în anii aceia: setea 
de lectură, foamea propriu-zisă, 
nesfârșitele discuții cu prietenii, 
învăluite în fum de țigară și 
stropite cu alcool, escapadele 
în munții patriei, întâlnirea cu 
marii dascăli, am pomenit-o pe 
Ioana Em. Petrescu, dar trebuie 
să-i adaug pe Liviu Petrescu, care 
avea un stil de a-și argumenta 
aserțiunile limpid, de-a deptul 
– cum aș putea uita cursurile lui 
în care ne-a prezentat capitole 
din cartea la care lucra, Romanul 
condiției umane?! –, Mircea Za-
ciu, pe cât de exigent, pe atât de 
atașant, bun sfetnic și colaborator, 
care m-a adoptat, ca să zic așa, 
devenind prieteni apropiați, deși 
nu i-am putut spune niciodată pe 
numele mic, în ciuda insistențelor 
sale, Ion Pop – alergam pe Eremia 
Grigorescu 98 ori de câte ori 
aveam sentimentul că am încheiat 
o nouă carte, iar el își făcea timp 

să mă citească, în prealabil, să îmi fixeze o întâlnire în vasta-i 
bibliotecă, mai apoi, și să discute cu mine pe text, arătându-mi 
plusurile, dar și minusurile, și acceptând micile dispute în jurul 
câte unui cuvânt, al unei sintagme –, colegii mei din camera 
’84, pe care-i evoc în poemul omonim din Jucu Nobil II, dar și 
Ion Cristofor, care îmi citea poeme neoromantice în cămăruța 
lui de pe Paris, cred, Augustin Pop, pe care nu-l mai pomenește 
nimeni acum – câtă nedreptate! –, Ioan Moldovan, cu care m-am 
întâlnit deseori, după aceea, prin Maramureș unde ne aruncase 
soarta, Ștefan Borbély, de care m-am apropiat abia în anii aceștia, 
în ciuda faptului că suntem atât de diferiți, sau poate tocmai de 
aceea; da, au fost ani febrili, incandescenți, „turbați”, anii aceia, 
am simțit că e musai să fug departe, la o margine de țară, ca să 
mă adun și să-mi văd de mine și de literatura mea...

Activitatea de editor ți-a adus, dragă Mircea Petean  o mare 
satisfacție. Dacă n-ar fi fost pandemia aceasta necruțătoare, 
poate am fi fost mai senini, azi, în ciuda atâtor dificultăți știute. 
Să luăm partea bună:  Limes e un brand. Ce ai întreprins pentru 
asta? Cine se mai încumetă, astăzi, să fie editor?

Scriitor de vocație și editor de profesie, cum îmi place să 
spun. Mi-am făcut propria „prăvălie” la sugestia Anei, după 
ce învățasem meserie la „Dacia” unde mă angajasem după 
Revoluție. Mircea Zaciu mi-a „vândut” numele când a aflat ce 
pun la cale, mărturisindu-mi că el însuși a visat să aibă propria 
lui „prăvălie”. Fac ceea ce mă pricep, de când mă știu: citesc, 
scriu, iar de mai bine de 30 de ani și editez cărți. Dacă fiecare 
carte editată seamănă cu o expediție în necunoscut, atunci îți dai 
seama ce mare aventurier am devenit! Oricum, o anume aplecare 
înspre aventură aveam încă din copilărie, din vremea când 
hălăduiam, prin lunca Someșului, pe dealurile înierbate, în 

INTERVIUL ACOLADEI: MIRCEA PETEAN

Angi Melania CRISTEA

Contraemoții 

sunt încă o dată poet (91%)
și prin orașul meu se trăiește √100
liniile frânte ale corpului nu cedează 
pot fi tot atât de calmă cât un punct 
de suspensie
(mă îndrăgostesc cu o mie de volți
orice respirație îmi trece prin stern
mă lipesc de aerul tare mă divid în 
infinite emoții 
apoi îți trimit prin Fan Curier cartea despre relații eșuate 
dacă ne-am întâlni la mall /Covid19 ne permite cu distanțare 
m-ai fixa în vorbe vii?

nu am timp să îmi privesc  semenii 
nici radiografiile lor bulversante
trag lent din țigară  butonez telefonul
(de câte ori te-am scos de la block?)
este aiuritor discursul politicienilor despre 
PIB -ul care scade
din cauza pandemiei
/nu avem încă prim ministru)
te iubesc 10% din rutină deoarece cred în  iubirea 
postpandemică 
dar rătăcesc prin saloane 
/Ph-ul nu corespunde/ cu ultima doză 
de vaccin fixată în antebraț

Malaxor

poetul în împărăția lui cu doctori minus și  cu mii de oameni 
depresivi
poetul el acest magnat al timpurilor viitoare
simte jigodiile vieții  și  acești  neica-nimeni ai politicii sau 
ai poeziei
care parvin și acaparează spectrul lumii prezente

într-un vesnic delirium tremens poetul scade factura vieților 
trecute
și își  învață  corifeii
că Platon nu este vreun grec ce dansează  sirtaki
iar democrația  nu este totuna cu falocrația 
damele au pătruns în aula magna universul 
conspiră și se nasc tot mai multe femei
care conduc avioane sacrifică  bărbații  și  scriu o poezie-
manifest
pruncii lor nu semănă cu niciunii pătrund 
în  malaxorul toamnei deja frustrați 

ordinea poetului este ordinea lumii îngerești 
cu buni și mai puțini buni
fideli și mai mult infideli
sfinți  pe de-a întregul sau de-a dreptul malefici
poeții au atacuri de panică la fiecare respiro
și nu își îngăduie unul altuia niciun șah mat

lumea universul acesta flamboaiant poate
exista fără miros de poezie fără ambrozia degustată de poeți 
dar nimic nu poate fi mai simplu
decât  un poet lângă o partitură  pentru două mâini 
și lângă starea de rezistență a  culturii

Argonauți
   
nopțile te devoră cu unghiile lor omnivore
simți  sabia dreptății înfiptă  ca un junghi intercostal în  
trupul tău  pirpiriu
și  te zbați
să  răstorni acea sinecură 
conform căreia  sclavia ta încă  nu s-a abolit 

ești legat de pământul prosperității 
dar fragilitatea  îți joacă  feste
poți fi leader al lumilor viitoare cu mâna 
așezată  în  bitum sau poți  număra suflete plastifiate rotațiile 
inimii
în  preajma 
viitorului tic-tac-ul stelelor caucaziene

cine știe  dintre noi câți s-au depersonalizat
și  umblă  la ședințe  reiki
parcă  în acest univers ego-ul ar fi pompa
artelor
intuiesc cum se vor alinia sorii și  alte planete
dar nu văd  porii clipei ridurile timpului-mamut
și  vă  spun nici mai la stânga  nici la dreapta!
nu lăsați  sângele să  circule prin arterele orașului 

viața care îmi  părea scut a intrat sub șenile și  urlă:
dă-ne nouă taina vidului
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Zice presa de octombrie 
2021 că Pas cu pas, cartea 
Președintelui nost’, costă 80 
de bani, dacă ți-o comanzi 
n-am reținut unde. E singurul 
obiect care s-a ieftinit. Cât 
despre librăriile din Româ-
nia educată, nu poți intra 
decât cu certificat verde, pe 
motiv că ele, librăriile, nu-s 
„esențiale” ca magazinele 
alimentare. Se pare că nici 
școlile. De ce? Ministrul 

Învățământului Sorin Cîmpeanu spune că nu știe să răspundă 
la această întrebare. În ritm de rock, Împrumutatorul Câțu 
deschidea fizic școala. Era asomat (pardon, asumat) să riște. 
Supermanul cu emisie accelerată (de nu-l înțelege mai nimeni) 
riscă, dar riscurile sunt ale noastre. Decizia asomată de Iohannis 
a fost să-l ținem sus-sus-sus, însă incompetența noi o plătim. 
Cu abandon școlar, cu școli închise iarăși, luni, 25 octombrie, 
în re-deschidere promisă... Păcănelele or fi rămas permanent 
deschise? „Primarul-interjecție” din Cluj, cum îi spune Virgil 
Rațiu, se lăuda că a rezolvat problemele cu laptopul. Domnu’ 
Boc, chiar credeți că țăranul ardelean are computer și laptopuri 
la copiii de școală? Are doar coasă. 

Cum mergeau lucrurile (dar mergeau?), se contura o dic-
tatură medico-militară. Colonelul Gheorghiță, clarvăzătorul 
profețind în vară 20.000 de infectări pe toamnă, dădea mâna cu 
Comandantul Arafat, cu Pistol la purtător. Mă refer la doctorița 
cu acest nume, mai neconvingătoare decât Gheorghiță, ancorat 
de-o garofiță. Gen. Ciucă (încă una și-s pe ducă) și gen. Bode se 
aliau într-o toamnă cu stele multe. Toamna generalilor. Apărut în 
teatrul de operațiuni, gen. Gabriel Oprea, președintele Asociației 
Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (?!), susține că suntem 
într-un „moment excepțional”. Cu peste 500 de morți, jurnalier? 
Se vede treaba că habarnistul Oprea nu știe ce înseamnă excep-
țional. Un coleg de-al meu de facultate, ajuns șef peste cultura 
iașiotă, în vremi de competiție a incompetenților, nu știa ce 
înseamnă execrabil. Se mira că primise un cinci la examenul de 
Literatură contemporană, pentru o lucrare execrabilă. „Cum de 
mi-a dat notă mică pentru o lucrare execrabilă?” Prostia incu-
rabilă a activiștilor PCR nu cunoaște niciun vaccin. Istoria își 
trage secvențele la xerox? Da, re-trăim competiția incompetenței. 
În același țircus de operații sanitar-medicale (s-au dat bilete la 
circ, contra vaccin), se aude repetitiv, din vârful scării sociale: 
„Avem un glonț pe țeavă: vaccinul.” Ruletă rusească sau cum?

O fi firească soluția asta: să te faci frate cu dracul ca să treci 
puntea (recte valul al patrulea, despre care ni se spune că nu 
se știe dacă va fi ultimul)? Treci puntea ca să te faci frate cu 
Cioloș-Bulai-Drulă-Prună, plus Fălcoi la Apărare?

Șeful statului vorbește (cum poate el să vorbească) de eșecul 
statului. Statul a eșuat cu demnitate cu tot. Ce-o fi căutat neam-
țul în Bulgaria? se întreba Nenea Iancu. Ce-o fi căutat sasul în 
Egipt, pe 27 octombrie a.c.? Pe Anubis, zeul lumii de apoi în 
Egiptul antic? Ministrul peste Fonduri Europene opinează că: 
românii vor opta să intre târziu „în sistem” și că de acolo vor 
ieși „cu picioarele înainte”. Alinuța e mai decisă: „mori pentru 
sănătatea ta”. Iar noi râdem de aberațiile astea și le punctăm pe 
cele mai cretine. Să fie prostia „veritabilă politică națională”, 
cum susține istoricul Mihail Neamțu, care a descoperit leacul: 
funia de usturoi?

Cine te poate pregăti pentru prăpăd mai bine decât umorul?
De la Mircea Costache primesc o fabulă „anonimă”, Vulpea 

farmacistă, a cărei morală sună: „Când lumea stă închisă în 
neputință surdă / profită demnitarii, își fac de cap și zburdă!” 
Doar vulpea deține pastile antivirale. Noi nu. Alte țări au acces 
la medicamente de tratament, le au în farmacii, noi nu.Vac-
cin-vaccin-vaccin nu-i suficient. Mască peste tot nu-i tot. Nu 
testăm, nu tratăm, doar vaccinăm. Testezi la timp, tratezi la timp, 
e simplu. Din acest motiv, îmi spune un prieten doctor, dacă se Magda URSACHE
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căutarea ciupercilor, a fragilor, dar mai ales a fiorului mistic, prin 
răcoarea pădurii Ciorii și a pădurii Spinetului, la cules de măceșe 
și porumbe sau doar de dragul de a zăbovi la umbra salcâmilor, a 
stejarilor, a frasinilor, a carpenilor, prin grădinile pline de maci, 
pomi fructiferi, halduri de cânepă, pe care le devastam, împreună 
cu membrii cetei mele de copii hămesiți ori doar puși pe șotii, ori 
mă lăsam dus de valurile râului până pe canalul morii de apă de 
la poalele dealului pe vârful căruia se afla castelul transformat 
în școală sau mă scufundam în gropile pline de saramură de la 
Mărătoare unde simțeam că timpul are cearcăne de sare, stăteam 
de povești cu aezii mei, cu bătrânul care mă fixa senin în dreptul 
vorbelor sale, cu mătușa Marișca, dar mai ales cu bunica dinspre 
tata, pe care o divinizam ca pe o sfântă. Satisfația de care vorbești 
m-a cuprins atunci când am editat cărțile primului meu editor, 
ale lui Mircea Zaciu și ale lui Ion Pop, ale colegilor de generație, 
dar mai ales ale unor necunoscuți aflați la început de drum care 
știam din proprie experiență ce emoții, ce frisoane și ce spaime 
au. Cât despre pandemie, paradoxal sau nu, anul trecut am editat 

un număr record de titluri, iar anul acesta nu pare a fi mai sărac. 
Iată, acum o întrebare „personală”... Poetul Mihai Ursachi 

ar fi împlinit anul acesta 80 de ani. Și eu, ca și tine, o bună pe-
rioadă de vreme, am tot citit poeziile lui, cu aceeași pasiune... 
Știam si eu poezii de-ale lui, pe dinafară... Ca oricare mare poet, 
Ursachi a avut un destin special.  Cum vezi tu acest „caz” al 
unui poet însemnat al literaturii de azi?

Admir ironia lui Ursachi, amestecul de solemnitate și derizo-
riu, de speculație metafizică și ludic, rostirea lui aproape ritualică, 
capabilă să își submineze, fără a pierde nimic, astfel, propriile 
resorturi, sugerând o divină comedie a literaturii la care lucrez 
eu însumi de când mă știu. 

Cum îți apare lumea de azi, dragă Mircea Petean? Câtă 
putere are, mai are, poezia?

Lumea de azi e o lume amenințată, atomizată, completa-
mente lipsită de har, cum scrie într-un poem mai vechi, din 
Lasă-mi, Doamne, zăbava, cred, o lume cu fundu-n sus, o lume 
înspăimântător de divizată, în care simți cum se cască hăuri 

între membrii aceleiași familii, ca să nu vorbesc despre membrii 
aceleiași națiuni. Poezia a fost și este zilnic  compromisă prin 
tăvălirea cuvântului în jeg și dejecții, prin manipularea lui la 
modul inexpresiv, convențional, superficial, deconectat de la 
efluviile unor experiențe spirituale definitorii și de la izvoarele 
marii culturi. Nu mi-am făcut niciodată mari iluzii, știu bine că 
nici o metaforă nu a schimbat soarta omenirii, că cea mai bună 
simfonie este tot cea a vântului, că toată literatura lumii e mai 
nimic în comparație cu miracolul nașterii, de pildă, și totuși 
continuu să scriu, să citesc și să public poezie, nu o dată repet 
în gând, mai ales seara, înainte de a adormi, anumite versuri, ale 
mele sau ale altora, ca pe o sfântă rugăciune.

Jogging prin mass media

iau măsuri târziu, relaxarea e periculoasă: ajungem la dezastru 
sanitar.Vin miile de infectări și mor mii de oameni pe săptămâ-
nă. Cine ține la guvernare o gașcă de incompetenți? Răspunde 
„taxistul”, folosindu-se de hitul Quizás, Quizás, Quizás: „Un 
sas, un sas, un sas”.

Constat mereu că se întâmplă iarăși cenzurarea opiniilor 
diferite. Îndrăznești să ai altă părere decât cea oficială, CNA 
veghează și te amendează. Cum să cenzurezi, la rândul tău, 
decât făcând haz de nehaz? Ironia e scut contra măsurilor con-
tradictorii, aberante. În Grădina Botanică din Iași nu poți intra 
decât cu Certificat verde. Și nu-i țipenie pe-acolo în timpul 
săptămânii. În ce mă privește, mă las convinsă cu argumente, 
cu calm, cu logică, nu constrânsă. Am fost constrânsă de presa 
socialistă, mi-a ajuns. 

Președintele gândește și re-gândește guverne o peroadă, 
vrând – ba nu vrând coperare cu Pe-Se-De. Coalițea PNL – USR 
încetează să funcționeze, de vină fiind, cu vocabulă prezidențială, 
crizatorii. Iar realizatorul de emisiune Mihai Gâdea spune că, la 
întâlnirea Iohannis – Barna, discuția a fost detrimentală.

Și-n timp ce Iohannis vorbește la TV despre cele „573 de 
inimi de români care au încetat să bată”, euro atinge un nou ma-
xim. Cine i-o fi scris discursul? Bogdan Rareș cumva? Sofistul 
lui Platon demonstra că tiranul își are originea în demagogul 
Puterii. Care o fi numele lui actual? De observat că în discursul 
politicienilor a reapărut cuvântul națiune, numită până acum, 
predilect, comunitate. 

Mie îmi place exprimarea unui cascador al pandemiei: „două 
indicații care se completează una peste cealaltă”. Care-i peste, 
care sub știe președintele, dar nu spune. Sau, până spune, euro 
ajunge la alt maxim.

 Consiliera Sandra Pralong, Prea Longa, așa cum e pore-
clită, își expune „filosofia de viață”. Îi rezum conferința de 
pe Recorder, dar mai clar și mai coerent decât o face doamna 
însăși. „Soluția”? Biserica nu trebuie crezută, nici preoțimea 
creștin-ortodoxă, intrată în „necredibilizare”(din gura păcătoa-
sei a ieșit cu totul altceva decât a dorit:în alte cuvinte,se duce o 
operație de decredibilizare a preoțimii). Adevăr-Bine-Frumos 
nu-i „monopolul cristianismului”, „reziduu moral și etic” refuzat 
de Occident, după S. Pralong. Binele comun n-are legătură cu 
Biserica. Instituția Bisericii e decepționantă pentru tinerii care 
vor proiecte metafizice, pe care s-ar plia, însă preoții îi împiedi-
că. Și asta pentru că Biserica nu poate fi garant al spiritualității. 
Cum se vede treaba, Pralong nu rupe chibrituri la Cotroceni, 
fiind pusă pe acuze grele și nejustificate, de tip Tribunalul Po-
porului, din anii 50.

 Fapt foarte vizibil, pe doamna consilier o strâng pantofii: cel 
liberal, din dreapta, când afirmă că liberalismul (al brătienilor? 
) n-are nimic de-a face cu „conservatorismul Bisericii”, dar mai 
ales pantofiorul din stânga, de rit nou neomarxist. Concluzia? 
Biserica e pericol pentru mic și mare. Păi da, Biserica poate fi 
pericolul pentru trimisa progresistului Soros, ca directoare la 
Open Society România. Biserica, ne consiliază consiliera, n-are 
nimic de-a face cu progresul.Ce-i drept, cu progresul progresiș-
tilor nu are nici în clin, nici în mânecă. A venit în țară călare pe 
un sac de bani, să ne dea lecții de democrație vestică, iar bunicul 
general venise pe tancul cu stea roșie al uneia dintre cele două 
divizii trădătoare, coordonate și ordonate de Ana Pauker. Citiți-l 
pe istoricul Radu Greceanu, care a refuzat întoarcerea acasă pe 
tanc sovietic. A revenit în țară după ani de lagăr, distrofic, de 
nerecunoscut pentru familie. Și mă întreb de ce acceptă preșe-
dintele această ostilitate anti-creștin-ortodoxă, ba o și răsplătește 
cu salariu de 10.000 de lei noi.  

Sunt misogină ca Sorin Lavric? Cam da, când e vorba de 
politicienele cu minte scurtă. Nici nu-i nevoie de caricaturiști.
Ele însele sunt caricaturi. Sonora liberală doamna P. (a nu se 
confunda cu Doamna T(urcan), în rol de Mița Baston, strigă 
că pierderile de popularitate ale PNL sunt cauzate de PSD. E 
mai grav decât atât, cucoană: e vorba de pierderi de populație. 
Vasile Dîncu e redundant: „Interesează interesele partidului, nu 
interesele poporului român.” În vremi imprevizibile, PSD+PNL 

= LOVE. Iar „brătienii” stau să fuzioneze cu partidul lui Băsescu. 
Pentru ex-premier, om cu principii, „orice e posibil”.

Soluția mea? Clasa politică, în întregimea ei, ar trebui să dea 
exilați proprii. Ducă-se din Londra în Madagascar și-n Zanzibar, 
asta ca să scăpăm de „piloții orbi”care ne conduc. Am spus orbi, 
ca Mircea Eliade? Mai exact ar fi: mărunți. Nici măcar nu mai 
practică „șârâclicuri” (vorbă de cronicar), ci o spun pe față. Vorba 
lui Cîțu, după gura presei: „Cât vrei ca să închidem?” Cu cât o fi 
egală închiderea asta? Cred că nici n-aș ști s-o scriu în cifre arabe.

Pe Florin Câțu nu poți decât să încerci să-l înțelegi. Ce dispu-
ne în „’șe’ințe de gu’ern” rămâne enigmă nesplicată: „cu două, 
scade imunitatea, deci, din 28 septembrie, doza trei”. Certificat 
verde nu, da ba da, da ba nu, șî-a-mî-dî., ducând la frică și la 
învrăjbire. Ce mai urmează? O stea, în câte colțuri, pe rever? 
Empatic, Sabin Gherman ne-a anunțat că pregătește „părăstas” 
pentru nevaccinați.

 Ni se spune că nu există „pe masă” nicio discuție despre loc-
kdown total, dar nu se știe ce-o înseamna lockdown parțial: liber 
la untold și interzis la botezul unui copil? Liber la congres PNL 
cu 5.000 de delegați votanți și interzis la o nuntă de cincizeci? 

Purtătorul de cuvânt al USR, parcă ales anume bâlbâit rău, 
lălăie cum poate: la la la treia în-tâlni-ni-re, Io-Io-h-hannis di-
di-zolvă Parlamentul, o să o-o-o-moare copilul. Din dilema asta 
nu putem ieși: cine-i copilul și al cui este?

La vreme de război Cîțu versus PSD, USR și așa mai departe, 
avem nevoie ca de oxigen de unitate internă, nu de discriminări 
de tot soiul: vaccinați-nevaccinați- antivaccinați. O divă a talk-
show-ului, părând a avea brațele divinului Shiva, cum e pusă 
pe dans necontenit cu 4 mâini, își purifică spațiul: „La mine în 
emisiune nu intră nevaccinați.”

 Dar ce știe să facă președintele decât să dezbine și să amâne 
un armistițiu mai mult decât util? A, să stea cât mai mult timp 
în aer, pe vârf de pandemie. Cinci sute de mii de euro – zic pă-
guboșii din presă – ar fi costat zborul în SUA, ca să se pozeze 
alături de un manelist. 

Importăm 70% lapte? „N-avem vaci, dar avem boi”, rica-
nează cineva, pe urmele lui Mircea Dinescu. Umor de vai nouă 
are destul Dumitru Hurubă și mi-e mai ușor să înfrunt restricțiile 
(făcute la tocmeală) cu cărțile lui în brațe: ne re-învață să râdem, 
neținând seamă de frânele cenzurii. În situații extreme, când 
„viața pare-n carantină” și-l privim bănuitor pe celălalt, că ar fi 
nevaccinat, infectând tot și tot, să-l citești pe un umorist dublat 
de un moralist face parte din terapia contra fricii. „Astăzi răul 
este logic,/ Azi normalu-i anormal.../ Însuși Parcul Dendrologic 
/ Pare plin de Fleurs du Mal (Cópii legalizate, Editura Vatra 
Veche, 2021) . În Simeria lui Mit Hurubă, la fel ca-n Iașul meu, 
afli mască peste tot. Pe dealul Bucium, numit de mine și de 
Petru „acoperișul lumii”, full de măști chirurgicale peste trifoi, 
peste vrejurile de nalbă, peste scaieții uscați de arșiță. Peste tot. 
Mască peste tot.

Revin la Hurubă, aflat în siajul lui Coșbuc, scos postsocialist 
din manualul de română: „Degeaba v-aud murmurând – / De 
mine nu scăpați curând; / Chiar dacă un nebun vă par/ Și de 
popor nu am habar, / Vă pun eu jugul rând pe rând / Și pieile 
pe par!”. Cum? „Scumpesc benzina de opt ori, /Ș-apoi, n-aveți 
decât...” (Guvernul către popor). Iar Cîțu, cu ce să rimeze decât 
cu sughițu’? „Când ia câte-o măsură Cîțu,/ Și-adesea binele-l 
prezumă, / Ar râde lumea, ca de-o glumă,/ Doar că, pe mulți, îi 
ia sughițu’ ” (Catrene).

Mă grăbesc să pun punct, amintindu-vă că râsul nebunului 
(v. sentința anonimă „Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor”) 
nu-i mereu expresie a comicului, ci semn al neliniștii duse la 
disperare. Cum se văd lucrurile cu ochi liber, de 30 de ani încoace 
se tot joacă piesa schimbării (în... modificare), care n-a dus la mai 
bine, ci la mai rău.N-ar fi momentul să scoatem măștile măcar la 
anumite intervale de timp? De pildă, la alegeri anticipate, făcute 
după legile democrației, unanim acceptate de români?
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O cuvântare a marginalizatului Heidegger
Motto: „În Occident 

domnia creierului datorează 
mult demisionării sufletului” 
     (O. Spengler, Declinul 
Occidentului, 1921).

Singura ființă care se 
poate sustrage terorii tim-
purilor moderne este, în 
Noaptea  de  Sânz iene , 
Părintele Anisie, călugăr 
ortodox integrat ritmurilor 
cosmice. Modelul său l-a 
reprezentat Părintele Arsenie 
Boca, supranumit „Sfântul” 
încă de când făcea Teologia 
la Sibiu (vezi Isabela Vasiliu-

Scraba, Două personaje ale romanului Noaptea de Sânziene: 
Călugărul Anisie (/Arsenie Boca) și filozoful Petre Biriș (/
Mircea Vulcănescu); https://isabelavs2.wordpress.com/parin-
tele-arsenie-boca/personajroman/. La București, „Sfântul”, 
dăruit și cu un mare talent la desen (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, 
O enigmatică pictură a Sfântului Arsenie Boca aflată în mijlocul 
Bucureștiului, https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-ar-
senie-boca/sfantul-arsenie-boca-elefterie/), îl audiase atât pe 
gânditorul religios Nae Ionescu, la cursul căruia veneau în mod 
obișnuit studenți de la Teologie, cât și pe asistentul acestuia, 
Mircea Eliade, ale cărui studii de spiritualitate indiană le citise 
la vremea primei studenții de la Sibiu. Pentru că nici un moment 
n-a renunțat la dorința de a-și relua viața călugărească în vreo 
mânăstire, hărțuitul duhovnic de la Sâmbăta de Sus (închis în 
repetate rânduri și permanent urmărit de Securitate) fusese îmbi-
at, prin anii șaptezeci, să devină magazioner la Mânăstirea Sfinții 
Brâncoveni unde fusese stareț vreo zece ani, practic rectitorind 
Mânăstirea. Solicitat tot pe atunci să scrie câteva cuvinte în 
cartea de onoare a Mânăstirii, Părintele Arsenie Boca a refuzat.

 Pentru că aflase încă din 1940 de la filozoful Ștefan 
Teodorescu despre seminariile lui Heidegger, absolventul de 
germanistică Walter Biemel a vrut și a reușit și el să ajungă în 
1942 la  Freiburg. Cu acea ocazie și-a dat seama că Heidegger nu 
era bine văzut de autoritățile germane nici în timpul războiului, 
cum nu a fost nici după terminarea celui de-al doilea război 
mondial, când – pur și simplu – a fost dat afară din vechea 
Universitate fondată în 1457. 

Deși gonit din Facultate în mod oficial, profesorul Heidegger 
a fost totuși invitat în 1957 să țină o cuvântare festivă la 
Universitatea căreia îi sporise faima vreme de 17 ani. Fiind 
postată de opt ani pe youtube, oricine dorește îl ascultă azi pe 
Martin Heidegger citind trei sferturi de oră conferința intitulată 
Der Satz der Identität. 

Datorită inițiativei lui Fabian Anton de a-l înregistra pe Al. 
Dragomir în anul 2000 putem ști și de la acest filozof cât de 
captivante erau seminariile pentru avansați ținute de Heidegger 
(1889-1976) care urmărea, ca și Nae Ionescu (1890-1940), să-i 
facă pe studenți să gândească pe cont propriu (vezi Alexandru 
Dragomir: „Eu mă simt acasă doar în filozofie”, https://isabe-
lavs2.wordpress.com/miscellanea/isabelavs-adnotat3-inter-
viu-alxdragomir/). Desigur, dacă profesorul Martin Heidegger 
s-ar fi exprimat tot atât de confuz pe cât îl arată marea majoritate 
a traducerilor în românește, el n-ar fi fost atât de admirat de tineri 
și sălile lui de curs ar fi fost aproape goale. Căci Heidegger citea 
cursurile. „Dar citea în așa fel, uitându-se la studenți, încât aveai 
impresia nu că citește, ci că asiști cum gândește, că procesul 
gândirii se desfășoară în fața ta” (W. Biemel, Câteva amintiri cu 
Heidegger, în vol. Heidegger, Ființă și timp, Ed. Jurn. Lit., 1994, 
p257). Din textul lui Biemel publicat în 1982 de Virgil Ierunca 
în „Ethos” aflăm că „în niciuna din orele, fie de prelegere, fie de 
seminar, nu s-a diminuat fascinația exercitată de Heidegger” (1). 

Când profesorul marginalizat a revenit în 1957 la 
Universitatea din Freiburg  să țină acea conferință, textul citit 
(„Der Satz der Identität”)  a excelat mai mult decât oricând 
în arabescurile verbale tipice limbajului său filozofic. Parcă 
întradins spre a pune în dificultate de înțelegere studenții de 
la filozofie, mai familiarizați în 1957 cu marxismul „la modă” 
după război decât cu  limbajul heideggerian.

La apariția volumului Declinul Occidentului,  Heidegger a 
fost destul de reticent față de concluziile lui Osvald Spengler 
cu privire la „evoluția” dinspre cultură înspre civilizație. Doar 
peste ani și-a dat seama că problema privitoare la esența tehnicii 
a devenit una dintre problemele fundamentale ale omului din 
pricina hegemoniei planetare a științei și tehnicii. Problema 
esenței tehnicii care provoacă și domină omul o abordase și 
în 1953 la Universitatea din München și n-a ocolit-o nici în 
discursul festiv din 1957. 

După lansarea primelor două bombe atomice s-a văzut că 
știința fără conștiință duce la distrugerea lumii, la haos exterior 
și interior, pentru că, vorba lui Heidegger, „Wissenschaft denkt 
nicht”, știința n-are conștiință, ea „nu gândește”. 

În „Die Frage an der Technik” (conferința de la München) 
filozoful scrisese că puterea pe care o manifestă esența tehnicii 
ca „Ge-stell”, adică împreună, în comunitate activă cu omul, 
duce la transformarea omului corespunzător esenței tehnicii, 

modelându-l  după trebuințele cadrului în care-și desfășoară 
activitatea. 

Cu o perfectă intuire a constrângerilor ideologice din im-
periul bolșevic, Aldous Huxley scrisese încă din 1931 despre 
oamenii-roboți, oameni programabili după nevoile tehnicii, ale 
științei, ale politicii sau finanțelor, dependenți de paradisurile 
artificiale oferite de Măreața lume nouă. Dar abia prin anii cin-
cizeci, Huxley realizase că imaginea prezentată în  The Brave 
New World era incompletă, lipsită fiind de mulțimea victimelor 
„colaterale”, de menționarea milioanelor de oameni uciși, 
deportați în lagăre de exterminare, închiși în temnițe politice, 
omorâți după gratii, victime care se ridicau încă din timpul 
lui Stalin la zeci de milioane. Lacuna era perfect explicabilă. 
Întrucât mușamalizarea criminalității comunismului – din 
Imperiul sovietic și,  după război, din statele lagărului comunist 
–, funcționa cvasi-automat de îndată ce se afla câte ceva despre 
ea în Occident.

Soluția lui Heidegger la criza omului civilizației mondiale 
de caracter tehnico-științific, soluție cuprinsă și în scrierea Was 
ist Denken din 1952 implică, în cel mai pur stil heideggerian, 
redobândirea  disponibilității către interogare, către meditația 
asupra Adevărului, ca scoatere din ascuns și din uitare, întru 
„posibilitatea unei schimbări a locuirii omului în lume”, cum le 
scria unor americani pe 11 aprilie 1967 (vezi scrisoarea inedită 
publicată de Walter Biemel la Paris în nr. 3/ 1982 al revistei 
„Ethos”). 

Invitat la 77 de ani la Chicago de niște admiratori americani 

care organizaseră un colocviu pe tema relației dintre știința 
modernă și tehnică, Heidegger le comunică epistolar părerea sa 
după care știința ea însăși ar participa la gândirea tehnologică. 
Este chiar forma ei, nucleul ei determinant. Numai că eficiența 
gândirii tehnologice „care se intensifică pe zi ce trece din ce în 
ce mai mult, accentuează totodată uitarea de Ființă. În civilizația 
tehnică, întrebarea asupra Ființei apare ca lipsită de importanță 
și nu se mai pune” (ibid.). Însăși spinoasa temă propusă de 
participanții la întrunirea de la Chicago nu poate fi rezolvată în 
câteva zile de discuții, le mai scria filozoful cu o lună înainte 
de colocviu. Cel mai bine ar fi ca, individual, fiecare participant 
să considere pretextul întâlnirii doar ca imbold spre meditații 
proprii care să-l implice cu întreaga lui ființă. 

Din perspectivă heideggeriană, omul nu se află în mod fatal 
confiscat de lumea civilizației tehnice și nici obligat în vreun 
fel să se răzvrătească împotriva ei, diabolizând-o. Gândirea i-ar 
permite să aibe o relație mulțumitoare cu esența tehnicii. Dar nu 
prins în năvodul gândirii pragmatist-pozitiviste care l-a ajutat 
în cuceririle sale din domeniul științei și tehnicii. Gândirea pe 
calapod unic îi barează omului drumul spre o raportare liberă la 
lumea tehnicii, libertate care i-ar permite revenirea la starea nor-
mală în care întrebarea supraviețuiește întotdeauna răspunsului.

Pentru ieșirea din capcana timpului noilor sclavii, unii s-au 
gândit la o întoarcere spre timpul dinainte de era tehnică. În 
opinia filozofului german, și viitorul poate veni cu surpriza de-
scătușării omului urmată de o liberă raportare la esența tehnicii. 
Pe la 76 de ani Heidegger se gândise la surpriza care poate veni 
dinspre panteismul budhist al chinezilor sau dinspre Imperiul 
Sovietic. Regimul comunist al ambelor reprimase deocamdată 
credința religioasă care ar putea în viitor ieși la suprafață. Spre 
deosebire de ateistul modern, „programat” să creadă că odată cu 
trecerea vremii știința, din ce în ce mai evoluată, îi va oferi toate 
răspunsurile, omul religios trăiește într-o lume plină de mistere. 

Nae Ionescu vorbise la cursurile sale de metafizică despre 
fondul ancestral ortodox care diferențiază apusul Europei de 
răsăritul continentului. În timp ce în Occident omul tinde să 

domine lumea prin cunoaștere și prin tehnică, în Răsărit omul 
are o poziție smerită față de lumea creată de Dumnezeu. Și 
în opinia lui Mircea Eliade, creștinismul cosmic al românilor 
situează omul într-o lume pe care nu el a produs-o. De aceea este 
păstrată posibilitatea de a se integra ritmurilor cosmice, așa cum 
a izbutit personajul Anisie din romanul Noaptea de Sânziene. 
Prin intermediul călugărului Anisie vedem cum om și fire pot 
comunica, pot intra în dialog, având în comun existența „per 
aliud” cum spuneau scolasticii.

Spre finalul conferinței ținute la comemorarea jumătății de 
mileniu de la înființarea Universității din Freiburg, Heidegger 
a reprodus spusa lui Parmenide după care „gândirea și exis-
tența sunt una”. Ele ar fi identice în sensul că ambele au un 
„cuprinzător” comun: „gândirea și existența se găsesc în-
tr-un Același, amândouă fac parte din acest Același”. Mai pe 
românește și mai simplu spus, și gândirea omenească și lumea 
exterioară tot în  Dumnezeu își au izvorul. În esență, aceasta le 
spusese și Heidegger studenților români Alexandru Dragomir, 
Octavian Vuia și Walter Biemel la seminarul pentru avansați din 
semestrul de vară 1943 pe tema începutului gândirii occidentale, 
când cauza lumii era gândită ca ținând de Divinitatea unică, 
supremă (Walter Biemel, Martin Heidegger, în rev. „Ethos”, 
3/ 1982, p. 122).

După Heidegger, omului (din epoca dominată de supremația 
științei și tehnicii) numai o resituare în afara lumii de el con-
struită i-ar reda disponibilitatea interogării, a deschiderii față 
de existența creată de Dumnezeu. 

În nuvela Cele trei grații scrisă de Mircea Eliade înaintea 
mini-romanului Tinerețe fără tinerețe, tema principală o con-
stituie problema nemuririi abordată pe ascuns la vremea terorii 
regimului polițienesc comunist. Felul particular al încercării de 
rezolvare a problemei regenerării corpului omenesc se baza pe 
conlucrarea dintre știința lumii moderne și gândirea tradițională, 
pe linia R. Guenon, care, cum îmi spusese Anton Dumitriu, sfă-
tuia pe străini să învețe românește spre a putea și ei beneficia de 
spiritualitatea tradițională perpetuată în mânăstirile ortodoxe (2).

Marginalizatul Heidegger, invitat doar din când în când să 
mai țină câte o conferință greu publicabilă ( majoritatea fiind 
rămase inedite la moartea filozofului german) și-a încheiat în 
1957 cuvântarea festivă spunând – cu arabescurile verbale care-i 
colorează sibilinic discursul –, că doar întorcându-și  gândirea la 
cele cândva gândite [sub o altă constelație de idei] omul devine 
apt să gândească cele încă de gândit.  

Prin invocarea lui Parmenide, conferențiarul inserase și 
posibilitatea unui alt titlu pentru cuvântarea festivă despre 
Același (privit și ca „identitate” particulară aflată sub legea 
Identității Supreme) în care să intre în plus ideea de căutare a 
locului de origine a Identității, implicând transcederea, saltul 
dincolo de existența în spațiu și timp („Legea Identității”, 
Partea 4/4, 16:34min, https://www.youtube.com/watch?v=L-
JRkZZ23rIY). 

                       

Note:
1. Walter Biemel, Martin Heidegger, în rev. „Ethos”, 3/ 

1982, p. 126.
2. Scăpând cu viață din temnița politică, fostul universitar 

Anton Dumitriu (care făcuse și Marematica, fiind profesor de 
matematică înainte de ajunge asistent și pe urmă profesor la 
Filozofie) s-a stabilit câtăva vreme la Mânăstirea Slatina. Acolo 
a umplut caiete intregi în încercarea de a rezolva Teorema lui 
Fermat, împreună cu ieromonahul Petroniu Tănase (1914-
2011). Intrat de tânăr la Mânăstire, Petroniu Tănase, licențiat 
la București în Teologie, frecventase si  Filozofia, audiindu-l 
pe faimosul filozof Nae Ionescu. Dar studiase si Matematicile. 
Profesorul de logică Anton Dumitriu trebuie să-l fi cunoscut 
când participa la manifestările Asociației culturale „Rugul 
Aprins”. Petroniu Tănase, fost bibliotecar la Sinod de la 23 de 
ani și apoi secretar al Patriarhului Nicodim Munteanu între 1945 
și 1947,  frecventa și el conferințele duhovnicești organizate 
de Sandu Tudor la M-rea Antim. După zece ani de la încetarea 
reuniunilor, Securitatea anti-românească a arestat așa-numitul 
„lot” al Rugului Aprins, din care a omorât după grații trei oameni 
nevinovați: poetul Sandu Tudor, arhim. Haralambie Vasilache 
și dr. Vasile Voiculescu scos pe targă din închisoarea Aiudului 
să nu moară acolo. Inainte de a închide ochii pe vecie, poetul 
Vasile Voiculescu a spus: „Ionică eu mor! Ai grijă că sunt mult 
mai perverși decât poți să-ți închipui”. Dorința ultimă i-a fost 
să fie înmormântat în zeghe, cum fusese evacuat din temniță. 
În anul 2018 se pare că mormântul i-a fost profanat fiindcă i se 
aflase ultima dorință. Un preot ortodox (absolvent al Teologiei 
din Iași) scria la moartea marelui duhovnic Petroniu Tănase 
(din 1977 stareț si bibliotecar la Schitul Prodromul din Muntele 
Athos) că „a suferit consecințele afilierii la Asociația Rugul 
Aprins”. Dovedind astfel, la cca jumătate de secol distanță, câtă 
dreptare a avut poetul Vasile Voiculescu, martirizat la bătrânețe 
în temnițele comuniste, când si-a atenționat cu limbă de moarte 
fiul care-l îngrijise.    

 Isabela VASILIU-SCRABA
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Ilustrul teolog „Nae Popescu” și cel mai desăvârșit 
interpret român al lui Romeo

Ştefan Ion GHILIMESCU

Marele actor Mihai 
Popescu în dreptul căruia 
dicţionarele de personalităţi 
trec ca loc al naşterii fie 
Cernăuţiul, fie Bucureştiul, fie, 
unele, Târgoviştea, s-a născut 
la 22 iulie 1909 în inima Țării 
Româneşti, într-o casă situată 
nu departe de glorioasele ruine 
ale Cetăţii de Scaun a lui Petru 
Cercel. Era casa pe care mama 
sa o adusese ca dotă diaconului 

de la Mănăstirea Zamfira (1908-1910), Niculaie M. Popescu. 
Am avut în mână, în 1993, la 40 de ani de la moartea actorului, 
documentul care atestă faptul că Târgoviştea a fost indubitabil 
locul venirii sale pe lume. Înscrisul mi-a fost pus la dispoziţie 
de regretatul profesor Mircea T. Georgescu, descendent dintr-o 
veche dinastie de preoţi târgovişteni şi cred că se mai află şi 
astăzi în păstrarea domnului Mihai Avramescu, rudă apropiată 
pe linia descendenţei materne cu actorul. Tatăl viitorului 
societar al Tetrului Naţional din Bucureşti era originar din 
Dâmbovicioara, aşezare sătească în sudul judeţul Dâmboviţa, 
unde leagă, pe drumul spre Bucureşti, oraşul Titu de comuna 
Braniştea. Întrucât foarte puţini dintre noi mai ştiu astăzi că 
viitorul mare prelat a fost/este o celebritate la fel de marcantă 
ca fiul său, neîntrecutul tragedian, cititorul va avea răbdarea, 
sper, să-mi îngăduie să-i creionez un portret fugar.

După absolvirea Seminarului „Nifon” (1893-1901) 
şi diferenţa de studii liceale încheiate la Sfântul Sava (1902), 
harnicul Niculaie M. Popescu, fiul preotului de ţară Mihail 
din Dâmbovicioara, absolvă cu licenţă, în acelaşi an, 1907, 
atât Facultatea de Teologie cât şi pe cea de Litere şi Filozofie 
din capitală. Urmează, în 1908, o specializare în istorie şi 
bizantinologie la Universitatea din Viena, unde, în 1913, îşi 
ia un lăudat doctorat în istorie! Cunoscător perfect al limbii 
germane (ca şi fiul, mai târziu), tânărul teolog urmează mai 
apoi un curs de perfecţionare, la München, în paleografia 
greacă, domeniu în care devine în curând o somitate… Potrivit 
Dicţionarului Teologilor Români, Nicolaie (!) M. Popescu 
a fost diacon la Capela Ortodoxă din Viena (1910-1913) şi 
la Biserica Cotroceni (1913-1920), director al Cancelariei 
Mitropoliei Ungro Vlahiei (1919-1923), preot la bisericile 
„Schitu Mureşeanu” (1920-1926), Bradu Boteanu (1926-
1933), director al Seminarului „Nifon” (1923-1924), titular 
al catedrei de Istoria Bisericii Române de la Facultatea de 
Teologie din Bucureşti între 1922-1946. La propunerea lui 
Nicolae Iorga, în 1920, teologul Niculaie M. Popescu devine 
membru corespondent al Academiei Române, iar în 1923, 
la propunerea lui George Vâlsan, titular al fotoliului rămas 
vacant prin moartea lui Dimitrie Onciul. Personalitate de prim 
rang a Bisericii Române, între 1923-1948, „popa Nae” a fost 
membru al Comisiei Monumentelor Istorice şi de două ori, în 
1931 şi, respectiv, 1939, secretar de stat în Ministerul Cultelor 
sub Preşedinţia Patriarhului Miron Cristea. Să subliniem, în 
paranteză, că preotul (maître de chapelle) avea la Biserica 
Bradu Boteanu (în spatele BCU din Bucureşti) un cor bărbătesc 
alcătuit în majoritate din cântăreţi de la Opera Română şi 
că începând din 1927 şi până în 1947 a fost preşedintele 
Societăţii Muzicale „Carmen” cu care a organizat concerte şi 
peste hotare. Profesor de teologie la Liceul Militar „Nicolae 
Filipescu” de la Mănăstirea Dealu, Niculaie M. Popescu a fost 
între 1933-1940 şi profesorul clasei palatine a Majestăţii Sale 
Regelui Mihai I de România.

Puţini mai ştiu astăzi că Niculaie M. Popescu, 
împreună cu un alt dâmboviţean, preotul Gheorghe Cotenescu 
(1886-1965), originar din Izvoarele, au fost conferenţiarii 
favoriţi ai profesorului Nicolae Iorga pe teme de istorie şi 
teologie din cadrul cursurilor Universităţii Populare de Vară 
de la Vălenii de Munte. Încă şi mai puţin, sau deloc, se ştie 
probabil de faptul că, epurat de către comunişti din Academia 
Română, în 9 iunie 1948, după ce a fost mai bine de de 17 ani 
preşedintele secţiei istorice (1927-1944) şi 10 ani secretarul 
ei general, păstrându-şi cumpătul, Niculaie M. Popescu 
a continuat să trăiască în aceeaşi demnitate şi ascultare a 
cuvântului lui Iisus şi a iubirii faţă de oameni a Maicii Sale 
Precurate. Fără a se număra printre capii mişcării spirituale a 
„Rugului Aprins” (Sandu Tudor, Vasile Voiculescu, Dumitru 
Stăniloae, Mircea Vulcănescu, Arsenie Papacioc, Andrei 
Scrima , Bartolomeu Anania ş.a.), sub înrâurirea bunului său 
prieten, scriitorul Sandu Tudor, Niculaie M. Popescu, a început 
să practice încă din 1945 „rugăciunea inimii” binevestită de 
grupul de la Mănăstirea Antim. După arestarea părintelui Daniil 
Tudor în iunie 1958, Niculaie M. Popescu este singurul prelat 
care are curajul, în momentul în care se hotărăşte să-şi doneze 
propria bibliotecă (peste 7.000 de volume!) fondului Bibliotecii 
Sfântului Sinod, adăpostită pe atunci în incinta Mânăstirii 

Antim din Bucureşti, să strecoare printre propriile cărţi – şi, 
în realitate, să salveze  – un număr însemnat de documente din 
zestrea „Rugului Aprins”, arhivă încredinţată lui spre păstrare 
de Sandu Tudor însuşi, arestat şi apoi condamnat la 40 de 
ani de închisoare grea pentru … „legionarism” şi activitate 
contrarevoluţionară, de către Tribunalul Militar al „regimului 
democrat-popular”.

Dincolo de exemplul unei vieţi dedicate luminării 
şi îmbunătăţirii spirituale a poporului său, teologul Niculaie 
M. Popescu ne-a lăsat şi o execepţională operă scrisă, rod 
al multor ani de strădanii făcute în domeniul cercetării şi 
valorificării moştenirii culturale a înaintaşilor. Enumerăm , 
en bref, dintre lucrările teologului, de mare interes şi astăzi: 
Viaţa şi activitatea dascălului de cântări Macarie, 1908; 
Nifon al II-lea patriarhul Constantinopolului, 1914; Patriarhii 
Ţarigradului prin Țările Româneşti în veacul al XVI-lea, 
1914; Viaţa şi faptele domnului Țării Româneşti Constantin 
Vodă Brâncoveanu, 1915; Preoţi de mir adormiţi în Domnul, 
1942 (carte retipărită în 2002 cu binecuvântarea Patriarhului 
Teoctist, ediţie îngrijită de Alexandru Doncea, cu o postfaţă 
de Răzvan Codrescu); Petru Movilă. Exerciţii de paleografie 
românească, f.a.

Cu o solidă formaţie umanistă, Niculaie M. Popescu 
ar fi vrut să-şi îndrepte singurul copil spre studierea limbilor 
clasice… Numai că în materie de studii nu totdeauna ceea ce 
vor părinţii se potriveşte până la urmă cu alegerea odraslelor. 
Aflat cu familia, ca în fiecare vară, la Vălenii de Munte 
unde, în propria locuinţă, Iorga organiza nu numai cursurile 
Universităţii Populare de Vară, dar şi spectacolele de teatru, în 
afara stagiunii, ale Ligii Culturale, în 1926, într-un ceas astral, 
având nevoie de un interpret tânăr pentru a rosti câteva replici 
într-o piesă scrisă de marele savant (în această idee, Alexandru 
Ciorănescu, îi rezervă pe drept un loc important în Teatrul 
românesc în versuri și isvoarele sale, 1943), intempestiv, 
regizorul Vasile Brezeanu (1892-1968), îi pune în braţe „rolul”  
–  după cum povesteşte actorul şi memorialistul Ion Focşa – 
lui Mihai Popescu… Cum va fi reacţionat şi mai ales cum 
se va fi descurcat imberbul adolescent nu ştim, dar o coardă 
sensibilă fusese atinsă, iar destinul pe căi nebănuite începea 
să lucreze neînduplecat… Acelaşi Vasile Brezeanu (celebru 
în istoria culturii româneşti mai ales datorită prestaţiei din 
timpul Primului Război Mondial, alături de George Enescu 
şi Jean Athanasiu, în rândul „echipei artistice de front”) îi 
încredinţează anul următor băiatului lui „popa Nae” un rol 
mai important în piesa Tot ministru (de Nicolae Iorga!)  – cu 
Mania Antonovna, Nicolae Gărdescu şi el însuşi… Botezul era 
făcut! Măştile Thaliei surâdeau. Cu o experienţă minimă, dar 
cu tensiunea vocaţiei care lucra submers, încă elev la „Sfântu 
Sava”, Mihai Popescu declara cu aplomb unui almanah teatral, 
peste care a dat tot norocosul Ion Focşa : „Iubesc teatrul şi aş 
vrea să mă fac actor . La urma-urmei, puţin îmi pasă dacă o 
să ajung mare actor, eu vreau să trăiesc în teatru, fie chiar 
măturător (s.n.). Bacalaureatul m-a pus pe gânduri. Sunt foarte 
slab şi n-aş îndrăzni să mă prezint în septembrie; dar atunci 
ar însemna să pierd Vălenii şi, deci, şi luna de teatru. Dacă eu 
voi putea să mă prepar de bacalaureat, este un indiciu că eu 
iubesc cu adevărat teatrul. Şi atunci mă voi dedica cu totul lui”.

În mare taină, Mihai Popescu dă admiterea la 
Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti şi, după ce 
intră, e repartizat clasei Luciei Sturdza Bulandra. Despre 
formarea, evoluţia şi afirmarea viitoarei mari glorii a teatrului 
românesc şi european, care va deveni în scurtă vreme Mihai 
Popescu, cititorul se poate edifica citind superba monografie a 
Margaretei Andreescu, intitulată Ursit scenei, Mihai Popescu 
(Ed. „Teatrul azi”, 2000). Să remarcăm tangenţial doar faptul 
că, deşi a strălucit pe scenă încă din primii ani de activitate 
alături de mari actori precum Marioara Ventura (societară a 
Comediei Franceze!), Marietta Sadova (soţia lui Haig Acterian) 
sau Ion Manolescu, sensibilizat la începutul deceniului patru 
al secolului celor două războaie mondiale de conferinţele lui 
Tudor Vianu ţinute în cadrul Academiei de Studii Teatrale, în 
contact permanent cu scena dramatică europeană (îi plăcea 
odată ajuns la Viena, Paris sau Berlin să nu lipsească de la 
reprezentaţiile teatrale din aceste mari metropole culturale), 
sfătuit de bunul său prieten, Haig Acterian, gracilul şi atât de 
sensibilul Mihai Popescu părăseşte în 1933 Bucureştiul şi 
se înscrie la cursurile din cadrul Seminarului Teatral „Max 
Reinhardt” de la Viena. Iniţiator şi organizator al Festivalurilor 
de la Salzburg, personalitate care a revoluţionat efectiv 
teatrul modern (cu el s-au format celebrii W. Krauss, Albert 
Basermann, Al. Moissi, dar şi un Haig Acterian sau Soare Z. 
Soare !), Max Reinhardt i-a oferit lui Mihai Popescu în cadrul 
uluitoarelor „aplicaţii practice”, pe care le cultiva în cadrul 
Seminarului său, prilejul să-şi îmbogăţească posibilităţile 
de vorbire, gestică şi mişcare scenică, registru de exprimare 
dramatică pe care românul îl duce la perfecţiune. Remarcat 

de profesorul său, Mihai Popescu este folosit în Faust 
(Goethe) şi Jedermann (Hoffmansthal) la Salzburg, apoi 
este angajat la Volkstheater din Viena unde va fi distribuit de 
predilecţie în piesele lui Shakespeare, Schiller sau Goethe.  
Prin perfecţionarea artei declamaţiei împletită cu exerciţiile 
de gimnastică şi partidele de dans, la Seminarul lui Reinhardt 
Mihai Popescu devine un actor complet, precursor, în anii 
patruzeci-cincizeci ai secolului trecut, al celei mai moderniste 
falange a teatrului european.

După 1940, întors în ţară, Mihai Popescu va juca pe 
scena teatrelor „Comedia”, „Maria Filotti” sau la „Naţional” 
unde devine de altminteri, cum am mai spus, societar… 
Prestaţiile sale scenice impresionau îndeobşte prin rafiamentul 
raportului pe care actorul îl avea cu textul care comporta, după 
mărturia celor care i-au fost aproape, un important stagiu 
prealabil de studiu „filologic” şi rostire a replicilor în cea mai 
desăvârşită recluziune… Mihai Popescu era genul de actor 
intelectual care avea darul de a infuza scenei, dar şi întregii 
săli de spectacol, bucuria spirituală şi tonusul unei înţelegeri 
superioare a existenţei. Sinceritatea cu care transforma în 
adevăruri de viaţă convenţiile dramatice impresiona adânc 
nu numai publicul, dar şi regizorii care şi-l disputau în teatru. 
A jucat roluri de toate felurile şi calibrele, dar cel mai mult a 
iubit repertoriul shakespearean. În Romeo şi Julieta, alături de 
Maria Botta (strania soţie a lui Emil Botta!) a făcut, se pare, 
deşi avea aproape 40 de ani, cel mai fascinant Montague din 
istoria teatrului românesc… La fel de entuziasmant au vorbit 
specialiştii şi despre rolul făcut de Mihai Popescu în Armand 
Duval din Dama cu camelii de Alexandre Dumas-fiul.

Anii de după instaurarea cu tancurile a regimului 
„democrat-popular” din România au fost deosebit de grei 
pentru Mihai Popescu. Repertoriul teatrelor etatizate era format 
acum din piese în genere, „pe linie”, fără valoare artistică; 
spectacolele se previzionau de consilieri sovietici pentru a 
putea fi reprezentate în faţa publicului. Aceşti indivizi găseau 
o plăcere teribilă în a-i umili mai ales pe marii actori, pe cei 
care, asemenea lui Mihai Popescu, aveau „un trecut”. Dintr-o 
scrisoare trimisă soţiei (actriţa Elisabeta Henţia) la începutul 
anului 1949, reprodusă în cartea sa de Margareta Andreescu, 
aflăm că marele actor o ducea destul de greu: „joc mereu şi 
repet, n-am deloc timp să învăţ sau să citesc...”. Din cauza 
surmenajului intelectual şi moral, pe data de 8 februarie 1953, 
povesteşte Ion Focşa care i-a fost coleg de scenă în această 
perioadă , „a avut un matineu, era într-o duminică, începuse 
să încurce intrările, sărea pasaje din text, înlocuindu-le cu 
vorbe fără şir. În culise se şuşotea, la cabine se întrebau ce 
e cu Mihai. După spectacol n-a plecat acasă, s-a întins pe o 
canapea, pentru că... uitase unde locuieşte, nu-şi mai amintea 
adresa. A doua zi, 9 februarie, când s-a dus la el mătuşa lui, 
dr. Maria Teodorescu-Ghenţu, l-a găsit obosit, tras la faţă, fără 
vlagă, descurajat şi taciturn şi acuza mari dureri de cap. Din 
acea zi nu mai părăseşte patul”.

O mărturie cutremurătoare prin dramatismul ei 
profund uman despre ultimele zile ale lui Mihai Popescu găsim 
în cartea doctorului psihiatru şi publicistului Paul Cortez, 
Inainte de a uita (Ed. Eminescu, 1987). „Am avut durerosul 
privilegiu să-l văd pe actorul Mihai Popescu,  în ultimele 
zile ale vieţii sale, scrie Paul Cortez. Îl cunoscusem prin 
colegul său şi bunul meu prieten de o viaţă, actorul şi poetul 
Gh. Ionescu-Gion. […]. În ziua de 22 februarie 1953 a fost 
internat de urgenţă în clinica de neurochirurgie a profesorului 
dr. Constantin Arseni. Ionescu-Gion m-a rugat să mă interesez 
de colegul său. Însoţitorii au relatat că suferinţa neuropsihică 
pentru care se internase debutase insidios, cu aproximativ o 
lună mai înainte, în plină sănătate aparentă, prin mici tulburări 
de atenţie şi memorie care au evoluat lent progresiv, până la 
tulburări mari, care au impus întreruperea spectacolului (juca 
rolul lui Yago în Othello de Shakespeare, n.n.). De la data 
de 8 februarie 1953 nu a mai putut părăsi patul. La internare 
era suspectat de un abces cerebral, cu un pronostic relativ 
favorabil. Starea generală era însă alterată, prezenta febră, 
adinamie, inhibiţie marcată, lipsă de iniţiativă, dar urmărea 
atent pe cei din jur”. După intervenţia neurochirurgicală din 
23 februarie, starea generală a pacientului, după o perioadă 
postoperatorie bună, se înrăutăţeşte. Dar iată ce scrie acelaşi 
Paul Cortez care, la rugămintea lui Gh. Ionescu-Gion, a asistat 
chiar la operaţie. „A doua zi, la 24 februarie 1953, evoluţia 
arată o continuă agravare. În toată această perioadă l-am 
vizitat şi uneori am rămas ore întregi lângă nefericitul bolnav. 
Nu voi uita niciodată acea tristă după-amiază de iarnă când 
tatăl pacientului, bătrânul preot profesor universitar dr. Nae 
Popescu, împietrit de durere, murmura fiului său rugăciuni 
în timp ce-l împărtăşea, după tradiţie. Marele actor nu mai 
era însă de mult conştient, iar la ora 17 închidea ochii pentru 
totdeauna”.
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Mircea POPA

Reamintindu-ne de Octavian Goga

Bustul lui Octavian Goga de la Iași.
„Octavian Goga este poet național 
totdeodată și pur ca și Eminescu”

(Text de G. Călinescu inscripționat pe soclu)

Goana timpului ne ia uneori pe 
nepregătite și uităm că am rămas 
în restanță cu datoriile neplătite 
față de cei dinaintea noastră, mai 
ales față de marii luptători pentru 
unitate națională și făuritori de 
cultură, pe care vremea de azi 
pare nu numai să-i ignore, dar 
și să le deschidă fel de fel de 
procese de intenție ca să nu poată 
fi aniversați sau comemorați. Este 
și cazul poetului Octavian Goga, 
căruia în acest an i s-a dezvelit un 

bust la Iași, acolo unde, în timpul Primului Război Mondial, 
s-a numărat printre refugiați, alături de guvernul și suveranii 
țării. A fost, mai apoi, în țara reîntregită, un ministru popular 
și mulți membri ai minoriăților i-au scris să intervină pentru 
câte ceva, așa cum arată corespondența primită. Îi vor scrie 
Hermann Kirchner, preot sas din Ratibor, Elena C. Meissner 
din Iași, Victor Aradi de la Agenția de presă româno-maghiară, 
Louis de Varjassy, solicitând ajutor pentru scoaterea unui 
ziar în limba maghiară la București, Boncza Berta, soția 
lui Ady Endre, dr. Farkas, Jaszi Oszkar, Mendel Hager, 
fost prim rabin la Vijnița, Ady Lajos, fratele lui Ady Endre, 
Margareta Szilagyi din Bihor, H. St. Streitman, gazetar, Nagy 
Sandor, redactor la „Szilágysági Szó” din Zalău, Komives 
Nagy Lajos, Marmorosch Bank, grof Banffy Miklós, Ady 
Mariska, mulțumind pentru ajutorul de 7.000 de lei acordați, 
Loja masonică B’nai B’rith, Selim Abdulah, avocat din 
Constanța, Aristide Blank, bancher, Rudolf Bransch, deputat 
al sașilor, Isac Peltz, Wilhem Filderman etc. A făcut parte 
dintr-o lojă masonică cu acesta din urmă, căruia îi trimite 
demisia prin 1932. Toate aceste multe relații fac dovada că 
O.Goga a fost un scriitor cu vastă popularitate, simpatizat în 
medii culturale diverse și nicidecum un șovin și antisemit. 
A semnat cu minoritatea maghiară pactul de la Ciucea, iar 
printre poeziile sale se găsește una despre evreica Ida, într-o 
notă de compasiune pilduitoare. A-l eticheta după ureche, 
cum fac unii și alții, este o mare greșeală care trebuie neaparat 
corectată. Numărându-se printre „părinții patriei” întregite, 
este revoltător să afli că pe soclul statuii sale ieșene s-a pus o 
placă hulitoare. Dacă ar afla poetul de această blasfemie s-ar 
întoarce cutremurat din lumea de dincolo spre a da față cu 
contestatarii lui. Întrucât la 1 aprilie, anul acesta, s-au împlinit 
140 de ani de la nașterea sa, reproducem mai jos o mărturisire 
biografică, facută colegului său de Academie, Bogdan-Duică, 
solicitată de acesta spre a-și întocmi Răspunsul la discursul de 
primire ca membru plin.  

GOGA DESPRE EL ÎNSUŞI
Ciucea, 23 martie 1923

Iubite coleg,

Iată câteva lămuriri de-ale mele, printre cari pătrunderea 
analistului va întreţese lumini şi umbre, ca să schiţeze goana 
unei vieţi.

M-am născut la Răşinari, în 1881, 1 april st.n. Tatăl meu 
era preot acolo, dar se trăgea din Crăciunelul de pe Târnave 
din familie de ţărani fruntaşi. Suflet delicat, povestitor vioi 
şi plin de culoare, era un cărturar limpede, bacalaureat de 
la Blaj, asistent la toate „Conferinţele naţionale”, plin de 
întrebări în faţa vieţii, bucuros de oaspeţi, senin şi complet 
lipsit de înclinări pozitive. Mama era fiica preotului I. Bratu 
din Răşinari, dintr-o veche dinastie de preoţi, din care s-a tras 
„prea nevrednicul protopop Sava”, care, pe la sfârşitul veacului 
al XVIII-lea, şi-a scris cărţile lui care se găsesc la Academie 
şi Popovici-Barcianu, autorul primei gramatici germano-
române. Mama, femeie cu o serioasă cultură germană, autoare 
de conferinţe şi poezii publicate în „Familia” prin anii 80 şi 
prin alte reviste, – trăieşte şi astăzi la Răşinari în vechea casă 
din „uliţa popilor”. 

Copilăria o petreceam la Răşinari şi la Crăciunel, unde 
aveam o moşioară. Poezia câmpenească, plângerile foştilor 
iobagi, mulţumirea plugarilor şi truda clăcaşilor mi s-au furişat 
în suflet acolo la ţară în satul de pe Târnave cu oameni buni şi 
cu vin bun, unde e o atmosferă de basme şi superstiţii şi serile 
de vară sunt moi. Calde, parfumate de busuioc şi tămâiţă. 

Dacă m-aş fi născut aici şi-aş fi urmat în toate dispoziţiile 
mele numai pe tata, aş fi fost un pur şi simplu poet, prins de 
o sensibilitate maladivă şi dezarmat în faţa realităţii... La 
Răşinari, însă, munţii au intervenit cu pedagogia lor aspră, 
cu bolovanii lor de voinţă şi îndrăzneală care încordau nervii 
şi-i învăţau religia forţei... Brodată pe fond atavic, dualitatea 
îndeletnicirilor mele literaro-politice se reduce, cred, la această 
încrucişare de temperamente deosebite care au determinat 
origina mea. 

De la început m-am pomenit într-un mediu ţărănesc pe care 
am căutat să-l pătrund dus de mână de părinţii mei cărturari. 
Eu n-am fost ţăran, dar am priceput păsurile satului şi m-am 
contopit cu toate durerile lui. Ţăranii mi s-au părut singurii 
oameni întregi la noi... Copilăria mi-am trăit-o până la 9 ani la 

Răşinari şi Crăciunel, jucându-mă cu copiii de ţărani în decorul 
sumbru al munţilor sau pe livezile întinse din satul de lângă 
Cetatea de Baltă...

La nouă ani m-au dus la gimnaziul din Sibiu. Deslipire 
grea. Şcoala era ungurească şi eu nu pricepeam nici o vorbă. 
Din supliciul acestei închisori am trimis de ziua tatii la nouă 
ani şi jumătate, primele versuri. Nu le mai ştiu dar ţin minte că 
erau o proslăvire a opincii oropsite şi că notarul din Răşinari, 
– om de seamă, cărturar, trăieşte şi azi, – după ce le-a citit 
atunci la noi la masă, a venit peste câteva zile la Sibiu şi mi-a 
făcut un cadou: poeziile lui Eminescu legate frumos, ediţia lui 
Maiorescu, cu o dedicaţie: „Micului poet O.G. ca program”. 
Erau cum se vede, exigenţe intelectuale la noi la ţară...

Şcoala cu tendinţele ei, o ştii. Eu am suferit mult. Şi azi 
visez încă cu unii profesori şi mi-e groază. V-am fost un bun 
elev. Bun doar la istorie şi întîiul la temele din limba maghiară 
pe care adese mi le cetea profesorul ca model, – însă cel mai 
slab din clasă la matematici. Toată vremea la Sibiu în cursul 
celor opt ani de liceu am cetit de toate şi am scris poezii 
cu nemiluita. La cincisprezece ani am început să public la 
„Familia” şi la „Tribuna”, vor fi vreo zece duzini de poezii 
slabe risipite pe la toate gazetele din Ardeal. Am fost toată 
vremea un revoltat pentru nedreptăţile care loveau poporul. 
Din literatura ungurească, pe care o cunosc în întregime, trei 
oameni m-au oprit în loc: Petöfi, cu strigătul lui după libertate, 
Madách, învălit în tenebre şi Mikszáth, evocatorul meşter al 
vieţii la ţară. Din toţi trei am făcut multe traduceri risipite în 
toate părţile. (Tragedia omului apare acum1). Încontinuu însă, 
am trăit sub presiune, am protestat, m-am bătut, am scris poezii 
revoluţionare – era vremea Memorandumului şi tata mă ducea 
cu el la întrunirile de la Hermannsgarten – până la urmă în clasa 
a opta, după un conflict cu profesorul de istorie, m-au eliminat 
de la liceul de stat de la Sibiu prin Noiembrie şi eu am trecut 
la Braşov – unde am luat bacalaureatul. 

Primul contact cu Universitatea şi cu Budapesta m-a 
azvârlit într-o cumplită criză morală. Eu am ales literele, istoria 
– latina – filosofia, dar am înţeles degrabă că nu sunt făcut 
să fiu profesor de liceu... Viaţa noastră de atunci în capitala 
Ungariei era o complectă izolare. La „Petru Maior”2) am dus de 
la început fermentul revoltei şi al spiritului. Am dat lupte mari 
şi agitate împotriva colegilor mai pasivi în faţa regimului... 
Budapesta, însă, s-a aşternut asupra mea, vâltoarea de oraş 
mare mi-a angajat nervii, m-am simţit deplasat pe trotuarele 
ei, lectura romanelor ruseşti, paralel cu Schopenhauer şi 
Nietzsche, m-au azvârlit în mizantropie... Satul îmi apărea de 
departe ca o insulă de salvare senină şi onestă... La douăzeci 
de ani am pus gândul că trebuie să las totul şi de mai vreau să 
trăiesc, să fac o operă de revenire la matcă: să mă reţărănesc... 
am şi plecat acasă, unde am stat patru luni în complectă 
singurătate, înduşmănit cu mine însumi – citind Crimă şi 
Pedeapsă de Dostoievschi şi Strigoii lui Eminescu... Cine 
ştie ce rezerve de sănătate rustică au triumfat atunci în mine 
şi m-au pornit din nou la drum? 

Întors la Budapesta prin 1901 – mi se pare – cu mai mulţi 
colegi am scos „Luceafărul”. Eu am publicat în primul număr 
o Rapsodie iscălită cu un pseduonim de rege asirian.3) Faptul 
că n-am învăţat carte la şcoala românească a făcut să fiu un fel 
de autodidact al literaturii noastre şi m-a ferit de orice şcoală... 
Limba mi-am făurit-o singur – am fost un fel de Robinson... 
Am citit multe cărţi bisericeşti din biblioteca tatei şi am 
detestat neologismele ca pe orice intruşi. Literaturile străine 
(germana, franceza, italiana) au căzut asupra mea – dar după 
multe rătăciri prin stele şi pe sub pământ m-am întors din nou 
la noi acasă. Mi-am zis: trebuie să fac în versuri monografia 
sufletească a unui sat din Ardeal, cu toate figurile şi toată 
culoarea lui... prima mea poezie de acest gen a fost: „Dorinţă” 
(primul volum) o concepţie bolnavă – burgheză în opoziţie 
cu romantismul lui Eminescu din Dorinţa lui... era o antiteză 
îndrăzneaţă, dar voită, programatică. În acest vârtej de gânduri 
am scris întreg volumul de Poezii la Budapesta şi Berlin, unde 
două semestre m-au plictisit prusacii insipizi la Universitate şi 
de unde nu-mi reamintesc decât cursurile lui Erich Schmidt: 
Interpretarea lui Faust şi ale lui Willamowitz – Moellendorf 
de arheologie greco-romană... 

În tot acest timp contact direct cu România nu am avut – 
la Bucureşti n-am fost decât vreo două săptămâni, înainte de 
apariţia primului volum. Cel dintâi scriitor din regat pe care 
l-am văzut a fost, la Budapesta, N. Iorga. A venit în cercetarea 
arhivelor şi studenţii l-au primit cu căldură, – eu i-am vorbit 
din partea lor (în 1901) şi el ne-a ţinut o conferinţă despre 
Mihai Viteazul... 

După întâiul volum am avut o mare durere, care m-a oprit în 
drum: a murit tata şi eu m-am poticnit la Sibiu. Viaţa a început 
cu obezile ei cotidiene. Eu la „Asociaţie”4) ca secretar literar 

1  A apărut abia în 1934 la București.
2  Societatea studenţilor români din 
Budapesta.
3  Othmar.
4  Este vorba de Astra.

am făcut ce am putut, muncă de popularizare, – am scos înainte 
„Luceafărul” şi m-am cam măcinat zilnic într-o societate de 
burghezi năpădiţi de gânduri mici şi intrigi mărunte. Pe-atunci 
m-am legat şi de politică. Viaţa din Ardeal te împingea la o 
protestare permanentă şi nu îngăduia o retragere în turnul 
de ivoriu. Unitatea sufletească cu ţara, ca un prim acord al 
unităţii politice, trebuia făcută şi pentru asta se cereau toate 
sacrificiile, chiar şi suprema jertfă a visurilor literare... Poate, 
trăind în alte vremi şi având în faţa mea mai puţină nedreptate 
şi mai puţină prostie, – incursiunile mele în politică ar fi fost 
mai rare. În orice caz eu am resimţit cu toată puterea fatalităţii 
povara vremii mele şi de multe ori când stau cu mine de vorbă, 
mi se îneacă parcă răsuflarea de cenuşa planurilor literare pe 
care o port în mine... 

De la această dată drumurile mele se cam cunosc. Stând la 
Sibiu cu casa, am fost cu ochii peste munţi. Din când în când 
m-am abătut cu lunile pe la Paris – Italia – Spania... perioada 
Renaşterii m-a atras mai mult. (Între hârtiile mele am un vechi 
studiu asupra lui Savonarola). Trăind în Ardeal cu sbilţul de 
gât, m-au cercetat pe rând, fireşte, toate răzvrătirile şi am 
răscolit revendicările sociale în mai multe pagini: Clăcaşii şi 
cele mai multe poezii din Ne cheamă pămîntul. Au intervenit 
apoi frământări intime, din care unele se resfrâng în Umbra 
zidurilor. 

Dintre scriitorii de la Bucureşti am fost în prietenie 
cu Chendi, Iosif, Anghel şi cu toată deosebirea de vârstă 
nenumărate zile şi nopţi m-au apropiat de intimitatea lui 
Coşbuc, Vlahuţă, Caragiale şi Delavrancea. 

Vâltoarea mai recentă o cunoşti. Cea politică nu interesează 
deşi mi-a smuls nervi mulţi şi multă cerneală. În literatură, dacă 
îmi va fi îngăduit s-o mai privesc în faţă, mă simt astăzi ispitit 
de o poezie largă umană, dincolo de plângerile trecătoare. Nu 
ştiu, e sufletul meu scăpat de tensiunea urii de ieri care mă 
trimete mai sus, ori e tendinţa unui acord cu eternitatea – un 
vag impuls din antecamera morţii? 

Acum văd, iubite coleg, că spovedania mea a luat proporţii 
îngrijorătoare – am scris-o pe repezeală între două vizite 
politice, nici n-o mai recitesc... Nu ştiu dacă te vei putea folosi 
de rândurile pripite. Voi veni, însă, în Cluj să-ţi cer unele 
lămuriri pentru Coşbuc. 

Până la revedere, o strângere de mână de la devotatul,

OCTAVIAN GOGA

P.S. Am scris la Academie lui Bianu şi l-am înştiinţat că 
sunteţi înţeleşi pentru discurs. 
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Cătălin ȘUȘU

Diana Dobrița BÎLEA

Scriitor clujean, membru al Uniunii 
scriitorilor,  afirmat după anul 1990, 
Adrian Țion vine în fața cititorilor de 
proză cu un roman modern, interesant, 
captivant, care  nu se lasă ușor de 
citit nu din cauza obscurităților,  a 
improprietăților de limbaj, ci a 
bogăției lexicale a frazei. Iată o 
mostră chiar din debutul acțiunii 
aparent  simple,  banale dar cu 
întorsături nebănuite;  
       „Pe luciul apei, plutind, o frunză 

încă verde. A căzut din salciile de pe mal și nu înțelege de 
ce a fost alungată din pomul vieții. Nedumerire vinovată sau 
fatalitate? fabulează el speculativ poate n-a avut suficientă 
tărie să se mențină sus, la înălțimea 
cerințelor  viețuirii, n-a  fost în stare 
să stabilească o legătură mai solidă cu 
seva ascunsă sub coajă, în trunchi, și 
consiliul crengilor  a demis-o . Nevolnicie 
imputabilă unei frunze subțiri, dilematice, 
alungite, insuficient hidratate, timide, 
sfrijite, nehotărâte, cu gustul morții în 
suflet.”
    Un cititor grăbit, neavizat ar abandona 
lectura; „Ce mă intreresează aceste 
cugetări... inutile?  Unde este trama, 
acțiunea, suspansul?”  Dar nu e așa. Este 
un prim portret subtil al personajului 
principal. Un suflet chinuit, un om 
aparent  neînsemnat, cu un destin mărunt, 
de personaj dostoievskian  adus la 
începutul secolului XXI, undeva într-un 
orășel transilvan. Ceea ce ține citiorul 
mai puțin avizat în priză este un duh al... 
generozității, care răzbate  din spatele 
frazelor uneori excesiv descriptive, 
moralizatoare, didactice. Și deodată, 
când te aștepți mai puțin,  dai peste pagini 
antologice, memorabile,  care te tansportă 
în altă epocă,  adânc sedimentată în 
sufletul autorului, chiar dacă acțiunea se 
petrece în  epoca noastră, plină de toate abuzurile și nedreptățile 
care derivă  și ele din perioada respectivă. Iată o descriere, o 
creionare  excepțională a atmosferei din celebra cafenea Arizona, 
din Clujul  de la mijlocul deceniilor opt  și nouă, de dinainte de 
Revoluție, care poate avea  un efect  asupra unui cititor avizat 
– similar  madlenei lui Proust. „Se simțea bine printre ei. O 
familie mai mare. Figuri interesante, unele de-a dreptul pitorești, 
haioase, flecari pe buze cu evenimentele fierbinţi ale zilei, 
porumbari sfătoși, rataţi zâmbitori, învârtiți cu pretenții, optimişti 
cu ambiţii, tipi în veşnică dorinţă de afirmare, activi şi bonomi, 
făcând din hobby-ul lor cea mai strălucitoare profesie, scrântiţi 
fermecători frecând menta cu un anumit şarm intelectualist, 
preocupați de propria imagine, savuroşi în trăncăneală, acvariști 
cu ochi lăptoși, găinari inimoşi (când la propriu, când la figurat) 
învârtind mici afaceri, negustori mărunți, iepurari prosperi cu 
case și grădini fabuloase, șperțari de ocazie, hârciogari avari, 
bișnițari sub camuflaj, iubitori și protectori de ființe mici (de 
pisici și câini, de papagali, canari și peruși), pensionari lenoși 
cei mai mulți, țanțoși nevoie mare, multiimportanți, oameni cu 
experiență de viață de la care Nic avea mereu ceva de învățat, 
unii inși titrați, informați, bârfitori, gureși la vorbă, cu care 
nu te plictiseai, puteai discuta orice. O întreagă protipendadă 
periferică, un fel de sectanţi orgolioşi, ranchiunoși, nefericiţi 
că nu sunt evaluați la adevărata lor valoare, supărați că nu 
sunt considerați adevărate valori, deşi se credeau personalităţi 
marcante ale oraşului, cochetând cu prestigiul real și cu 
vedetismul mediatizat. În fond, niște milogi cerşind subvenţii 
de la grangurii zilei, cerând finanțări de la instituțiile statului 
pentru publicarea cărților de specialitate și a revistelor de profil. 
Pasiunea lor – o boală cronică, domoală, fără internări de 
urgenţă. Bârfitori de clasă, istorici deghizaţi, amatori, vorbind 
aprins şi competent despre cumani şi huni sau despre ultimele 
cancanuri politice. Bașca știau o sumedenie de istorioare secrete, 
care-l amuzau teribil pe Nic. Oameni de diverse profesii, făcând 
din hobby-ul lor trăsnit ţelul suprem al vieţii, având pretenția să 
li se recunoască public valoarea, având plăcerea de a discuta 
despre ei și realizările lor, de a împărtăși impresii şi de a stabili 
ierarhii. Prilejuri de a se lăuda şi a da sfaturi.”
     Sub chipul crescătorilor de animale  mici, de la „Liliput”, 
avem lumea diversă pe care nimeni nu a reușit să  o recreeze 
atât de viu ca Adrian Țion din cafeneaua Arizona  – „Cofetăria 
Tineretului” numele ei real, botezată astfel prin anii  50 – 60 ai 
veacului trecut, de adolescentul Virgil Stanciu  ajuns mai târziu 
unul din cei mai asidui frecventatori,  Profesor Universitar Dr. 
în Literatura engleză, scriitor și ilustru traducător,  alături de alte 
somități ale momentului; prozatorul  optzecist Alexandru Vlad 
în plină ascensiune, cei deja consacrați,  Eugen Uricaru,  D.R. 
Popescu, Augustin Buzura etc. Aceștia erau cei mari, dar mai 
erau  în jur și cei mărunți – plevușca. A  fost  singurul, unicul local, 
cafenea și patiserie  unde între anii 1960 – 1989 dar și după, până 
în 2011 când a fost închisă,  frecventată cu o intensitate  din ce 
în  mai scăzută,   de intelectualitatea  celebră și măruntă a Orașului 

Universitar,  Cluj-Napoca, orgolios, plin de sine. Romulus Guga a 
și scris  un roman, apărut  în 1974, cu titlul Adio Arizona. Situată 
la parterul impozantei clădiri din centru, unde se afla  Librăria 
Univrsității și redacțiile revistelor literare  Tribuna și Steaua, era 
epicentrul cultural,  locul unde  se discuta și se disputa totul. Din 
acest moment, lectura se desfășoară  pe două planuri; cel actual 
2010 -2020 și cel al unui timp trecut de care autorul nu se poate 
desprinde și e firesc, benefic pentru cititorul avizat.
     Adrian Țion este  un creator de imagini terifiante și totodată 
emblematice ale epocii pe care o trăim; „măcelul păsărilor”  de 
la ferma avicolă Presto srl din capitolul Patron de aviară... 
este un exemplu elocvent. Atinse de gripa aviară, păsările, 
subnutrite, crescute  în condiții inimaginabile, pentru profit, 
sunt barbar sacrificate. Ferma  infestează cu mirosul dejecțiilor 
aerul micului cartier ridicat în jurul ei, prin nerespectarea celor 
mai elementare legi de urbanism, dar și prin abuzul nelimitat al 
puterii locale, care a permis agenților imobiliari să investească și 

să ridice locuințe acolo… Paginile 
conturează același mecanism criminal 
ce a dus la despăduriri catastrofale, 
otrăviri de ape curgătoare, poluarea 
atmosferică și terestră a solului  României 
postcomuniste  în ultimele trei  decenii. 
Memorabilă  este și imaginea patronului 
firmei,  Granea Ștefan, fost mecanic 
de locomotivă,  care se consideră un 
fel de Dumnezeu  terestru, intangibil, 
infailibil,  care își poate permite orice 
abuz și la nevoie crima în stil mafiot, 
atins  de  nebunia posesiunii materiale.
           Nicolae Podolean, personajul central, 
este o ființă complexă. care are un avantaj 
zdrobitor asupra concetățenilor săi; are în 
spate o experiență de viață traumatizantă 
din cea mai fragedă copilărie, care, fără 
să-l înrăiască, să-l abrutizeze, cum se 
întâmplă în cele mai multe cazuri,  îi dă 
o mare înțelegere, empatie,  pentru cei 
defavorizați de soartă. Sigur, ca orice om 
are mândria, orgoliul, ambițiile sale, dar 
este un  generos.
        Unul din cele mai reușite capitole 
ale romanului (deși ca finețe a redării 
detaliilor aparent nesemnificative,  ca 

migală a scrierii,  ca meșteșug  al frazării,  Ape salmastre este mai 
degrabă o uriașă nuvelă, măiestrit scrisă) este  Afaceri și pedepse, 
în care este redat efortul de educație pe care tatăl adoptiv, devenit 
un veritabil părinte, trebuie să i-o facă lui Pușu, copilul Amaliei, 
pe care Nic o ia de nevastă pentru că o iubește și nu se se dă în 
lături de la acest gest cu adevărat bărbătesc, de a-i accepta, fără 
rezerve fiul. Subiectul, intriga, desfășurarea acțiunii te țin uneori 
cu sufletul la gură, ca lectura unui veritabil roman polițist.
      Ceea ce este  mai important,  se reține și persistă  mult 
timp după lectură: fundalul, atmosfera, portretul pe care acest 
talentat prozator îl face Clujului Universitar, intelectualității 
sale din ultimii cincizeci de ani, cu strălucirile   și cu scăderile 
ei, indirect,  dar cu atât mai veridic.     

Ape salmastre

Esențe lirice
Ana Ardeleanu (Ana Manoliu), poetă 

născută în Ardeal, de unde și pseudo-
nimul ales, dar trăind de zeci de ani la 
Pontul Euxin, în orașul Mangalia, pare 
să fi găsit secretul pentru a-și menține 
la o capacitate bună fervoarea scrisului, 
inspirația și abilitatea de a izvodi acele 
versuri care, ideatic și estetic, să se inte-
greze în alchimia poeziei contemporane 
valoroase. „Rocile” (Editura Rocart, 
colecția QPOEM, Pitești, 2020), noul 
său volum de versuri, susține această 
afirmație, autoarea aducând „Dovada 
de liberă practică a fericirii/ Pentru a 
determina/ Grupa sanguină a poemului/ 
În propriu-i sânge” (In vitro). O legătură 
organică, așadar, între poem și poetă, 
un tot indestructibil și un singur rost: 
ființarea poeziei.

„Rocile” din titlu pot fi, pe de o par-
te, poeziile – magma întărită, menită să 
dureze, care a erupt din vulcanul sinelui 
poetic –, agregatul poetă-poezie, care 
alcătuiește scoarța spirituală a unei lumi 
singulare, iar pe de altă parte,  poeta și 
bărbatul sau femeia capabilă de senti-
mente mai înalte decât ar putea fi măsurate cu metrul omului 
obișnuit și acesta – bărbatul obișnuit, inapt să depășească hotarele 
cunoașterii experimentale și s-o recunoască pe femeia sa într-o 
realitate plină de „abstracțiuni”. Alegerea ei de a trăi într-o realitate 
recreată de eul poetic face practic imposibilă comunicarea cu toți 
ceilalți, o însingurează, mărește abisul dintre lumea sa poetică 
și lumea celorlalți, a celor dragi. Un lamento alcătuit dintr-o 
înlănțuire de metafore prezintă această absență a păcii interioare: 

„Știi cum e să înoți/ În propria 
chiuvetă?/ Să cureți peștii imagi-
nației de solzi/ Și cele câteva stele 
ascunse/ În interiorul subiectului/ 
De întunericul nopții?// Știi cum e 
să dai aproape tot ce ai/ Din firea 
ta și precum un ninja/ Să te arunci 
în gol/ De la înălțimea principiilor/ 
Iar ai tăi, cățelușa și pitonul,/ Să 
nu te înțeleagă/ […]?” (Știi cum e 
să înoți?). 

Luciditatea nu ocolește însă 
nici eul obișnuit, nici eul superior, 
poetic, și aspirația la depășirea condiției umane în lumea fizică 
este anulată. Din acest zbucium omenesc și poetic ia naștere me-
ditația pe tema efemerității omului și a destinului său implacabil: 
„Rămânem pitiți între vertebrele unui poem/ Așa cum pixul ne-a 
desenat./ Greșeala nu poate fi îndreptată/ Rămânem la fel cum 
toate rămân la fel./ Ochii măriți de uimire/ Slobozesc săgeata din 
ei/ Fără a nimeri ținta/ Pentru că ținta nu există/ E doar o iluzie 
rămasă în unda apei/ Care te spală de ceea ce a fost ieri” (Între 
vertebrele unui poem). Nici aspirația la iubire nu primește un 
răspuns favorabil. Bărbatul iubit, neînțelegându-și femeia și nici 
faptul că ar putea fi „mirele” în dimensiunea elevată a poeziei 
acesteia, se opune unei atare sublimități: „Calc în urma ta/ Cum aș 
călca în Oceanul Atlantic,/ Mă scufund în adâncul umbrei - / Acolo 
unde se tem peștii de singurătate// [...]/ Te așezi absolut singur/ 
[…]/ Negându-mi dreptul/ De-a oferi floarea-de-colț mirelui/ Ce 
m-a rătăcit în poem” (În prima bancă). Iubirea femeii transcende 
totuși orice dimensiune până la el („Numai la tabloul tău mă uit/ 
Cu un plus sau minus de albastru în priviri/ Depinde de unghiul 
în care îmi maturizez/ Punctul de vedere și sentimentele”) pentru 
că puterea vine din relația bună cu Dumnezeu: „Totul e să atingi 
cerul cu mâna/ Pentru a nu uita cine te-a creat” (Numai la tabloul 
tău mă uit). Uneori, actanta, extrem de cerebrală în ciuda sufer-
inței pe care i-o suscită dragostea în singurătate și nesinceritatea/
cabotinismul bărbatului, poate fi ironică și autoironică: „Ce aș 
putea spune dorului tău/ Dacă l-aș simți în pântecul inimii/ Precum 
un făt?/ […]/ Singurul lucru care te salvează e că nu-l simt/ […]/ 
Spectacolul nu are niciun fel de cusur//[…]/ Am de alcătuit o mie 
de propoziții/ Despre cuvântul dor/ Care să-mi definească starea/ 
Să mă ajute acolo unde îmi este greu/[…]/ Căci va fi prezent la 
întâlnire și-un trifoi cu patru foi/ În pereche cu o viorea” (Impre-
siile lăsate). Singurătatea ca urmare a acelei iubiri care nu se va 
putea ridica niciodată la modul absolut în care eul liric simte și 
gândește, mai mult decât singurătatea propriu-zisă, este de altfel o 
temă a acestui volum de versuri, dar și a poeziei în genere a Anei 
Ardeleanu. Soarta omului superior de a nu fi înțeles și, în cazul 
acesta, și a femeii hipersensibile care folosește unități infinitezi-
male de măsură pentru a evalua tot ce o atinge capătă în lirica 
poetei, care pare să-și fi luat drept etalon al simțirii imensitatea 
mării euxine, o însemnătate deosebită. Singurătatea poate fi atât 
de copleșitoare, fiind văzută ca unicul constituent rămas al vieții, 
încât poate ucide, ca în poezia Singură: „Singurătatea e un rest de 
viață/ Ce poartă la brâu/ Sabia lui Nogi Maresuke” (Nogi Maresuke 
fiind un general japonez care, din loialitate pentru împărat, își face 
sepuku la moartea acestuia.)

Cifra 3 se repetă de câteva ori în acest volum și totdeauna înso-
țind substantive încărcate de semnificații: „trei noduri” („Simt trei 
noduri/ pe trupul celei mai frumoase zile din viața mea” – Habar 
nu am), „trei miracole” („Între doamna de cupă și tine/ E o distanță 

greu de străbătut,/ ulița de trei miracole 
a câmpiei/ Fiind acoperită cu iarba fiare-
lor” – Mirabila construcție), „trei semne” 
(„Sunt trei semne/ Care mi-ar putea arăta 
calea fericirii/ Sau a patimilor”; „Trei 
semne care ar duce la recunoașterea 
mea” – Semne). Această cifră ce ne duce 
cu gândul la Treimea Sfântă se leagă de 
un număr care ne trimite în aceeași zonă 
a credinței creștine: 33, anii de viață ai 
lui Iisus Hristos. S-ar putea spune că Ana 
Ardeleanu și-a construit lumea proprie 
după logica anilor petrecuți de Fiul lui 
Dumnezeu pe pământ: „Lumea în care 
trăiesc eu doar eu/ Are 33 de etaje”. Dar 
această structură a lumii poetei poartă 
în sine mistere din mai multe domenii, 
numărul 33 fiind considerat un număr 
maestru în astrologie, numerologie, 
esoterism și masonerie. De asemenea, 
coloana vertebrală umană numără 33 sau 
34 de vertebre. Care este secretul acestei 
mărturisiri, de fapt? Actantul liric face 
referire la o construcție pur anatomică 
sau poeta Ana Ardeleanu ne sugerează 
faptul că este o inițiată, care a înțeles 
„schimbarea fundamentală a condiției 

[sale] existențiale” (Mircea Eliade)? Putem risca un răspuns în 
favoarea celei de-a doua variante, bazându-ne doar pe poeziile 
cuprinse în acest volum. Căci avem în față cartea unei poete 
mature, conștiente de esența sa interioară, dar și de esența lumii 
în care trăiește. Iar cititorul avizat va aștepta alte și alte sublimări 
poetice ale acestor esențe.
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Atlasul, iconogra-
fia timpurilor şi 

trăirilor 
Precum la un festival 

al înţelesului firii, între noi 
iertări şi demult păcate, viaţa 
se petrece  amăgindu-se cu 
respirarea în oglindă, sunt 
fapte devreme dar proclama-
te târzii în exemplarul acesta 
de încercare a existenţei cu 
avânt şi năduf. „Dincolo de 
abis” (Ed. Grinta, 2021) se 
întâmplă celebrarea lucidă, 

perfect conştientă, a recunoştinţei faţă de împrejurimi şi împreju-
rări, ca formă de recunoaştere a sinelui, Radu Ulmeanu găsindu-se 
într-un prag de pregnantă rezonanţă magnetică de unde se pot 
vedea în egală măsură, şi în toată splendoarea lor, felurite, toate 
fermecătoare, răsărituri şi apusuri. Cu largă expertiză senzitivă, 
intuitivă şi iniţiatică, poetul tributează subtilităţii noimelor crescute 
până ce ajunse la deplina lor maturitate. Iar aici, preaplinul este 
balansat de un nesaţ legitim ce abia acum se produce... „De câtva 
timp/ simt că îmi lipseşte ceva// Îmi lipseşte o pană de înger pe 
umăr/ îmi lipseşte o frunză din pomul din paradis/ îmi lipseşte o 
scoică de pe pe fundul unui ocean fără nume// fără ele viaţa mi-e 
şontoroagă/ păşesc într-un singur picior/ şi am un ochi ciclopic în 
frunte// ceilalţi doi ochi văd ca prin ceaţă/ umbre de oameni trecând 
pe pământ/ umbre de stele pe cer// timpanele îmi percep de departe/ 
scârţâitul osiei soarelui/ trecând pe un cer plin de hârtoape/ de la 
răsărit spre apus// totul pe lume e vaier şi cântec/ leagănul meu din 
copilărie e pustiu/ şi îl mişcă încet braţele străvezii ale nopţii” (De 
câtva timp). Dacă există o margine de lume, se vede cum aceasta 
e lătrată, de enervare ori de poftă, nu se ştie, dar ea apare pe harta 
lătratului obligatoriu, care face să năpârlească deopotrivă confuzie şi 
iluzie... „Câinii poeziei mă latră de undeva de departe/ te pregăteşti 
să ne laşi,/ aici, în adâncul sufletului tău/ spun ei// unde mai cad încă 
ninsorile iernii/ unde mai urlă lupii/ în nopţile cu sau fără lună/ când 
tâlharii jefuiesc suspinele morţilor// La dracu, le-aş spune, la dracul 
cu voi/ hămesiţilor, sfârtecători de iubiri// caut luminile zorilor în-
sângerate/ la care nu se mai aud vocile gingăşiei/ în care nici stelele 
nu strălucesc// şi lacrimile se usucă pe obrazuri pustii/ şi chipurile 
se pietrifică// Ei latră din ce în ce mai departe/ eu vorbesc tot mai 
încet/ şi-mi deschid ochii miraţi/ către altă lume” (Câinii poeziei). 
Explicit în alegerile sale, poetul nu foloseşte opoziţia lume/nelume, 
ci optează pentru alternative, lăsând poarta deschisă imaginaţiei de 
oriunde provine aceasta, încărcată ca un brad de an nou în care se 
foiesc realităţi şi iluzii... „Am câştigat la loteria numerelor impo-
sibile/ o imposibilă viaţă şi imposibile bunuri pentru întreţinerea 
ei// un soare colţuros se roteşte invers pe cer toată noaptea/ şi luna 
îmi dogoreşte umerii goi/ când strâng în braţe trupuri de întuneric// 
un vânt de la sud îmi smulge unghiile/ iar altul din nord îmi aruncă 
barca fragilă pe vremuri încremenite// iar femeia iubită mă strigă 
din fundul pământului/ unde nu pot ajunge// pot doar să cânt, să 
dau serenade/ cu buzele uscate murmurând cuvintele strămoşeşti/ 
pe care nimeni nu le-nţelege// şi în splendoarea amurgului albăstrui/ 
îmi plimb herghelia de cai tropotind/ pe spinarea unei alte planete” 
(Loterie). Înspre finalul acestui modest expozeu, neapărat doresc să 
aduc să pun accentul pe una dintre cele mai frumoase epistole către 
Dumnezeu, prilej de încântare şi meditaţie... „Doamne, umple-mi 
desaga cu minciuni/ despre iubire şi ură/ spune-mi că numai prima 
este adevărată, iar cealaltă/ o invenţie pentru copii proşti, urduroşi// 
Învaţă-mă Doamne toate lecţiile despre iubire/ la care am lipsit de 
la şcoala ta/ şi fă-mă să uit partea întunecată/ din istoria lumii// Aş 
veni ca un şcolar cuminte la orele tale/ cu ghiozdanul ticsit de cărţi/ 
din care tot buchisesc/ fără să înţeleg mare lucru// Mai pune-mi şi o 
stea pe un umăr/ pe altul/ sau chiar în frunte/ dacă nu m-ar pârjoli 
prea tare// Acolo, în împărăţia ta/ asta nu se pune la socoteală/ când 
înveţi alfabetul/ cu alfa şi omega” (Rugă). 
              Cu siguranţă sunt multe de spus despre această carte 
exemplară, şi sunt convins că se vor spune, deoarece se întrevede 
aici un clar apogeu al fiinţei. Radu Ulmeanu excelează printr-o 
desfăşurare pe verticală şi orizontală, a unei tematici complexe, 
prin care dovedeşte că rămâne în deplinătatea forţei sale poetice, 
mereu cu un suflu nou, revigorant. 

Şirul proximităţilor laice şi profane 
Lumea în întregul ei nu e chiar atât de mare încât să nu poată 

fi cuprinsă într-un cer(c), chiar şi un arc de cer(c) poate fi de ajuns. 
Totul e să ai o fereastră potrivită, pentru ca lumea să se îndoaie 
atunci când nu se scufundă, să se aşeze într-o (fără de)lege cât mai 
minunată. Atunci poţi şti că ai lumea ta, nu doar din priviri, ci din 
toate simţurile. Mircea Teculescu este un poet care ’vede’ plenar, 
’moftul’ acesta cu altceva fiindu-i apanajul necesar în efectul de 
biodiversivitate, în măsura în care acceptăm că împreună cu în-
tregul minţii noastre ne place să petrecem existenţa cât mai către 
ineditul din vârful clipei, oarecum cameleonic. Poate că într-adevăr 
„Fiecare vede altceva” (Ed. Rafet, 2017), de altfel era şi titlul unui 
film, evident de suspans, în care de asemenea se trăieşte şi se mai şi 
moare pe mai multe frecvenţe ale aceluiaşi ghem de intrigi înşirate 
în intersecţiile destinului tulbure, năstruşnic. Ne situăm aşadar în-
tr-un areal efervescent, unde larg posibilul este expresia de ordine, 
pornind de la fără teamă la fără capăt. Iată, de pildă, cum trebuie să 
arate „Întâlnirea”, astfel încât orice eventuală altă metodă să pară 
timidă iluzie: „trupul tău iese grăbit/ dintr-o oglindă/ şi pleacă pe 
străzile gri,/ o punte de ceaţă trece uşor,/ tânăr şi viu este;/ nimic 
altceva în jurul lui/ decât spatele oamenilor/ ce aleargă undeva,/ 

nimic altceva cu tine/ decât surâsul;/ câţiva limacşi/ unduie spre 
un loc/ doar de ei ştiut,/ cerul,/ bântuit de zgomotul ciorilor,/ se 
clatină puţin;// este o dimineaţă sticloasă,/ toţi par nişte psihopaţi,/ 
venele hainelor tale/ sunt atât de evidente,/ farurile se chinuie/ să 
orbească alte faruri/ în timp ce mici lumânări albe/ urcă spre cer;/ 
tu îţi continui însă decisă mersul,/ eşti o teribilă maşină de război,/ 
ajungi la lucru,/ începe imediat să miroasă/ a piele arsă,/ papiloamele 
mele virale/ n-au nicio şansă// cu tine;”. Lesne ne putem da seama 
cum se întâmplă renunţarea la colţuri şi în general la rectiliniu şi 
se trece pe geometria lui Lobacevski, mult mai comodă şi, de ce 
nu, poate chiar mult mai credibilă. Extrem de interesant modul în 
care construcţiile respiră, într-atât de vii fiind încât nu au cum să 
se termine într-un orizont predictibil. Avem drept exemplu acest 
poem izbucnit parcă dintr-o vână de leu: „trupul le era/ timp dat 
de Dumnezeu,//nimeni nu avea voie să plece/ din nimeni,/ aceasta 
era regula jocului;// cu mâini de pământ/ scriau despre/ întunericul 
şi lumina/ ce îi locuia;// iar umbrele curgeau/ pe formele din jur,/ 
apoi intrau în ei:/ şi căpătau viaţă,/ şi căpătau moarte” (De la unu 
la cinci). Întreaga carte se situează sub incidenţa unui spectacol de 
imagine şi sunet, însă explozia rămâne cea din incipienţa demersului 
liric, face poetul ce foarte bine face, astfel încât într-adevăr „Fiecare 
vede altceva”: „ea culegea,/ unul câte unul,/ semne aflate pe coli 
de hârtie;/ era o vară calmă şi lucidă,/ blazoane nobiliare/ păreau 
că străjuiau geamurile/ prin care discret lumea se privea;// ea îşi 
apropia/ fotografia lui şi o netezea/ cu acurateţe şi pasiune,/ ca s-o 
cureţe de timp;/ c-o privire spartă o admira,/ bâjbâind după tandreţe 
încetînlăuntrul ei trecea;// nevrednice cuvinte abia/ că pluteau pe 
aici,/ recompuse din semnele/ de pe acele scrisori;/ senzaţia pe care 
o numea viaţă/ era din ce în ce mai puternică,/ el din ea se ivea” 

Ştiind să facă şi să întreţină atmosfera în poezia sa, Mircea Te-
culescu e un fin şi atent maestru ceremonial, fie că e vorba de subtil 
sau răspicat, dar permanent decis în gesturi, cu idee, cu imagine, 
cu ceea ce trebuie. 

Înavuţirea memoriei 
În fiecare mâine va mai fi o primăvară, pare a spune povestito-

rul, aducând la rampă croiuri noi pentru nostalgica lână de a(b)ur 
a trecutului, astfel încât acesta să umble ţanţoş, la gala decernării 
premiilor vieţii, cu cununile de lauri dar şi de spini, după cum 
bate vântul, dinspre pierdere sau nemurire... Puiu Răducan cel 
autobiografic („Trepiedul de aur”, Ed. Mircea cel Bătrân, 2018), 
vine mândru de acasă din obârşiile Vâlcei, despre care rosteşte: 
„Sunt lutul lor frământat.”; „Pe când eu privesc în urmă tăcut, în 
palmele Domnului încă se frământă... un lut.” Trei puncte de spri-
jin esenţiale îi asigură stabilitatea şi echilibrul, are şansa nativă şi 
filtrată în timp, a „Trepiedului de aur”. A-ţi numi cei mai frumoşi 
ani „sfânta-mi copilărie”, presupune mulţumire de sine cât şi 
mulţumire providenţei care te-a adus şi crescut pe această lume, 
cu larga-i îmbrăţişare alături celei părinteşti. Nedisimulată emoţie 
parcurge de la un cap la altul, această amplă istorisire despre partea 
deplin luminată a vieţii, despre surâsul acesteia: „La un moment dat 
mi-am zis: Doamne, ce fac? Mă vede lumea din stradă ori de peste 
râu. Sigur se vede că plâng.” Pasajele ce rezonează liric, aproape 
involuntar, sunt frecvente. Astfel: „Printre găurile opincilor din 
piele de porc mi-am strecurat pe furiș copilăria în crengile dudului, 
în mireasma florii de salcâm de la salcâmul aplecat din Sudos și 
în inima de bărbat a câinelui Ursei.” Într-un mod interesant, zorii 
vieţii sunt identificaţi cu Dudul, acesta fiind şi primul element de 
sprijin. Pentru ca, într-un fel de imponderabilitate a duhului şi 
minţii, întreaga existenţă să se bazeze pe doi copaci şi un câine, 
toate suflete de seamă, de importanţă crucială. Există şi o secţiune 
lirică de-adevăratelea, pe care o bănuiam dintru început, într-un stil 
baladesc, şi căreia îi redăm aici doar prima strofă: „Cu noaptea-n 
cap, umbra mi-a luat-o’nainte./ Eram acolo…în patul în care m-am 
născut./ A ieșit în tindă, apoi a-ntins-o-n dudul,/ Ce sta în fața casei 
proțăpit.(...)” (Umbra). Se regăseşte, în desfăşurarea cărţii, un lung 
şir al întâmplărilor din copilărie, într-un tangaj de năstruşnicii şi 
voie bună. Episodul cu porumbei este, poate, cel mai plin de sen-
sibilitate, fiind de asemenea şi încărcat simbolistic deoarece, nu-i 
aşa, şi gândul zboară, şi timpul zboară, în cercuri tot mai largi, tot 
mai departe, din zbaterea lor senină în urmă rămânând ceva puf 
şi pene, destul cât să se ştie de unde au plecat... „Timpul, ucigașul 
pe care-l plătim a fugit peste 60 de ani și nu mai rețin ce am făcut 
cu acei porumbei. Of, timpule, timp! Of, frumoasă copilărie!”. Cu 
personajele casei şi vecinătăţilor, toate spirite blajine, atmosfera nu 
poate fi decât una de calm provincial. Înnorările sunt trecătoare, au 
farmecul lor de contrast. Te poţi pierde liniştit în acest areal aproape 
hipnotic, la un categoric şi permanent grad de confort. 

O minunată prefaţă vine în întâmpinarea cărţii, din partea po-
etului leton Leons Briedis, la rândul său un spirit extrem de fin, de 
cultivat, şi care în final de text exclamă magistral: „Cei predestinaţi 
copilăriei te salută!” Se impune concluzia firească, printr-o frază 
memorabilă:  „Domnul mi-a luat din șirul zilelor pe cea de ieri și 
mi-a dus-o în copilărie.”, aceasta fiind ’ziua cea mai lungă’, a acestui 
mănunchi de trăiri evocatoare.  

Cosmogonia personală
Superbă şi eternă fascinare în dualismul undă-corpuscul, cu epi-

soade de bună convieţuire dar şi de antagonism. La scară complexă 
valorică, fiinţa se prezintă drept un edificiu care se împarte şi se adu-
nă în funcţie de oscilaţiile polarizate alternativ.  În sfera unor astfel 
de ecuaţii diferenţiale se pot plasa Razele de gând  (Mioara Baciu 
– „Raze de gând”, Ed. Pim, 2019), din perspectiva accepţiunii lor ca 
elemente adjuvante, pe lângă decorative, în cavalcada de încriptări şi 
elucidări la nivelul cognitivului. Ca într-un fel de dresaj al formelor 
de dragul substanţei, Mioara Baciu netezeşte colţurile spinoase ale 

realităţii, făcând-o ceva mai atractivă. Pe făgaşul unor asemenea  
îndeletniciri, relaţionarea interogativităţii cu grila de soluţii trece 
la un nivel probabilistic mai accesibil... „S-au odihnit cuvintele, o 
vreme,/ Pe brațul salciei ce-și plânge clipa/ Și-au murmurat setos, 
luciri de stele/ Smulgându-i timpului, avid, aripa// S-au odihnit pe 
margine de gând/ Și i-au hrănit nevoia de culoare/ S-au prins de 
glezna lunii, fremătând/ Și-au scris, tacit, răspunsul la-ntrebare:// 
Pot ele să opreasc-o clipă, timpul/ Pe care, sita gândului îl cerne-n 
astre?/ Și dacă, da, atunci, întreg pământul/ Se va opri din mers, 
spre a renaște?” (Răspuns tacit). În contextul neliniştilor inerente 
stărilor chatarsice, poate apărea chiar un îndrumar (şi îndreptar) al 
trăirilor efective, cu accent pe o posibilă rezultantă de cognitivitate 
şi senzitivitate... „Mă risipesc în labirint de gânduri/ Renasc, apoi, 
în zare de cuvânt.../ Îndepărtez întunecate vânturi/ Îmbrac o lacrimă 
albastră-n cânt.// Cu inima-mi, pustiu de visuri/ Sunt fluviu care-n 
matcă a secat.../ Însângerat mă poartă în abisuri/ Suflet rănit, din arca 
lui, plecat.// Deșertăciunea-mi strigă de prin stele/ Ce pier, tardiv, 
în ţipăt de durere/ O rază mă lovește cu putere.../ Ce s-a-ntâmplat 
cu visurile mele?// S-au prăbușit prin nopţile sihastre/ În lacrimi 
irosite până-n zori/ S-au prăbușit, spre a renaște/ Și spre-a-mpleti 
cununi în nori.” (Metamorfoză). După firea  îngăduitoare a poetei, 
până şi răspântiile existenţiale sunt tratate prompt dar proporţionat, 
într-o efuziune lirică elegantă: „Mă însoțeşte luna-n jocul sorții/ 
Când stelele pe buza nopții ard/ Singurătatea-n doi în fața morții/ 
Împrăştie bătăi de inimi în hazard.// Mi-s fugărite visele și gândul/ 
Prin anotimpuri ce se sting în noi/ Mi-i ger și-n galantare bate vân-
tul/ Singurătății ce-o trăim in doi.//Alerg rănită-n cursa nepăsării/ 
Am obosit să viscoleşti în noi/ Să punem capăt astăzi disperării,/ 
Singurătății ce-o trăim în doi.” (Singurătatea vieţii-n doi). Scăpată 
frugal din vraja poeticii compactate, Mioara Baciu sloboade „Ţi-
pătul secundei” într-o formă brută, nativă: „Când stelele se prind 
cunună/ pe fruntea cerului pândar/ Iar buza lunii, diafane,/ sărută 
talpa pământului,/ Secunda-și țipă zborul/ în anotimpuri de dor./ 
Crâmpeie ale minunii că sunt/ tropăie potecile sinuoase ale inimii/ 
care știe să vorbească, tăcând,// care-nvață să tacă, vorbind,/  care 
știe să iubească, plângând,/ care-nvață să plângă, iubind./ Eferves-
centă, clipa-ngenunchează/ zborul timpului fugar/ Să zăbovească 
înc-odată/ pe margine de anotimp hoinar/ Și golul inimii să-l umple/ 
în zbor celest, pe-o aripă de nor.” 

Ipostaze felurite aşadar, în care o putem percepe pe Mioara 
Baciu în deplinătatea sensibilităţii ei, convingător etalate în această 
a doua carte dintr-un parcurs pe care i-l dorim fructuos. 

Marius Ianuş 
Compendiu de răscolire sufletească 

Aducem în atenţie un autor cu o scriere aparte, Marius Ianuş, „poet 
român neoclasic, inițiatorul Fracturismului (1998). În anul 2010 a 
renegat toate scrierile sale de până atunci, pe motive de credință, 
asumându-și o nouă linie poetică naționalist-creștină. (...) În viziu-
nea criticului Nicolae Manolescu, Manifestul fracturist inaugurează 
o poezie provocatoare, dar nu așa de scandaloasă cum s-a vrut și cum 
a fost citită de critica de toate vârstele, o poezie antisistem avant la 
lettre, în tradiția Geo Bogza din Poemul invectivă și din Jurnal de 
sex, anticapitalistă (a lui Bogza era antiburgheză), nu fără legătură 
cu Gingsberg și Kerouac, idolii generației 1980, abundând în dure 
considerații politice referitoare la România...” (Wikipedia). Dar, cu 
altă ocazie şi din alt unghi, tot Nicolae Manolescu se pronunţă: „Am 
putea semnala, în numele USR, cartea lui Ianuș instituțiilor care 
veghează la respectarea legii antidiscriminare sau celei care combate 
afirmarea publică a unor poziții ideologice totalitare, fasciste sau 
comuniste. Ianuș este, peste toate, și un antisemit virulent. Cum 
el se prezintă drept călugăr, aparținând de nu știu ce mănăstire, ar 
trebui sesizate autoritățile religioase. (…) E nevoie, sunt convins, 
doar de puțin timp până când nu vom mai auzi de un ins certat cu 
logica și cu bunacuviință ca Ianuș.” (Wikipedia).  Curentat de lume 
fiind, cu credinţă doar în Dumnezeu şi  în Johannes (Gutenberg), 
Marius Ianuş îşi radicalizează slova într-un manifest cu extensie 
la tratat de bune practici creştineşti, exact opusul corectitudinii 
politice, clamate pregnant de stăpânii – unii invizibili, alţii daţi cu 
nume, prenume şi scurtă biografie de subsol. „Sonata lui Madoff 
– şi alte poeme incorecte politic” (Ed. Garofina, 2021) constituie 
o şarjă de acuze transpuse cu vervă în registru literar, la limita 
dintre poetic şi pamflet, după o ’constituţie’ a sinelui, nelăsând să-i 
scape nimic din mojiciile majore la care, în opinia (nu numai a) sa 
asistăm neputincioşi. Din prezenta lucrare a acestui, trebuie spus, 
considerat de unii drept oarecum controversat autor, în principal 
prin poziţia sa, atribuită de alţii, de eventual lider al ’generaţiei două 
mii’, putem considera potrivit a cita ca fiind de clară actualitate, 
„Visul pangolinului”, în fapt un teribil coşmar pe care îl trăim din 
nefericire cu toţii: „Sunt singur ca o barcă în plandemia lumii,/ 
mă orientează-n spaţiu un aspru pangolin/ privesc cum trece luna 
prin stinse constelaţii/ şi-mi încolţesc în minte regrete şi venin...// 
Sunt singur ca o casă uitată în paragini,/ sunt singur ca o ploaie şi 
ca un funambul,/ sunt singur ca o rimă căzută între pagini,/ şi ca 
Patriarhia în vajnicul Stambul...// Sunt singura făptură în viaţa mea 
anostă/ şi doar cu rugăciunea tristeţea mi-o adorm.../ Sunt singur 
ca în noaptea din Ghetsimani o torţă/ şi-mi mai aduc iubire doar 
diavolii, în somn.// Voi, cei ascunşi în case care mă ţineţi minte,/ 
voi, care daţi Minciunii tot ce aveţi mai bun,/ voi care mergeţi astăzi, 
plandemic, înainte,/ m-aţi condamnat odată, ca să vă fiu nebun...// 
Astăzi nebunul vostru şi-o ridicat privirea/ şi l-o găsit pe Domnul 
pe-al vieţii trist peron./ Şi o văzut cum piere de tot Dumnezeirea/ 
în Europa asta... Sodoma lui Macron...// Astăzi nebunul vostru vă 
ţine cuvântare/ în Numele cel Mare al Domnului Preasfânt,/ ca unul 
care ştie, ca Simon din Cirene,/ care a dus oleacă din cruce 
pe pământ.// Sunt singur ca Speranţa în noaptea răstignirii,/ 
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Lucian Boia, un istoric inteligent, critic 
al ideologiei şi mitografiei comuniste, a fost 
transformat, sau a dorit, să fie noul ideolog al 
demitizării, de unii comentatori naivi, proşti 
sau interesaţi, un ideolog al noii destructurări, 
pe fondul vidului de simbolizare care s-a 
produs după căderea regimului național-
comunist. Lucian Boia s-a complăcut o 
vreme în rol din orgoliu intelectual – un rol 
de ideolog, în aşteptarea umplerii acestui 
vid, un rol pe care un istoric nu avea de ce să şi-l asume, 
întrucît rolul său de critic al unei istoriografii mercenare 
se terminase. (Deşi nu suficient de profundă şi explicită, în 
căutarea zonelor cu adevărat vulnerabile, menţionăm una 
din excepţii: critica, din unghi istoric identitar, adusă de 
istoricul clujean Ion Aurel Pop, operei demistificatoare la 
adresa „mitografiei comuniste” a istoricului Lucian Boia.)

Se aştepta, după 1990, reideologizarea şi resimbolizarea 
de tip mondialist-capitalist, lucru care se produce acum 
şi la care contribuie intelectualii sponsorizaţi, democraţii 
de faţadă, umanitarişti de paradă sau naivi apolitici, 
dar complet dezarmaţi, motivaţi mental, moral şi mai 
ales financiar de nevoia de a-şi găsi o utilitate socială 
remunerată, care să le dea fundament şi legitimitate 
socială lor şi legitimitate politică comuniştilor reciclaţi 
mai spălăţei, pătură clanică ale cărei rezerve de cadre au 
devenit mai sus pomenitele categorii de „intelectuali”. 
Presa opoziționistă, fost disidentă, a devenit bastionul 
noii ideologii oportuniste.

Semnele de alarmă pe care comunitatea le dă şi pe care 
le-am evocat, ca şi luciditatea proiectivă şi prospectivă, ne 
îndeamnă să credem că trebuie făcut ceva pentru a încetini 
şi opri aceste procese de dezagregare socială. Măcar 
pentru a permite stabilizarea instituţională în România, 
ca şi în alte ţări ale Europei de Est, întărirea sistemului 
juridic independent şi frînarea exportului de capitaluri 
noi spre pieţele financiare occidentale. E nevoie şi trebuie 
căutate, inventate deci, metodele, pentru ca, prin difuzare 
culturală şi reiniţializare, miturile să fie regăsite şi repuse 
la baza societăţii, la începutul lanţului trofic.

Această acţiune de rezistenţă şi reconstrucţie nu poate 
fi doar rolul statului, al unui partid de guvernămînt sau 
din opoziţie, nici doar rolul şcolii. Astfel de organisme 
sociale au tendinţa naturală de a se servi de mituri în 
scopuri politice, iar scopurile politice nu sunt scopuri de 
interes general, deşi ar trebui, şi organismele respective 
se proclamă apărătoare ale valorilor fondatoare, pe care 
le redefinesc periodic.

Fenomenul iradierii miturilor fondatoare, din centre 
iniţiatice diverse, cunoscute sau necunoscute, vizibile sau 
invizibile, poate fi Calea Regală. 

Riscurile sunt cele cunoscute: mărirea influenţei 
sectelor, a societăţilor secrete diverse, care recuperează dar 
şi degradează miturile, transformate în marfă; manipularea 
politică. Dar ele trebuie asumate şi compensate.

Lucian Blaga, Mircea Eliade, Ernest Bernea, C.G. 
Jung, Julius Evola, René Guénon, René Girard, Gilbert 
Durand au fost printre puţinii gânditori europeni care au 
recunoscut prezenţa miturilor în formele degradate ale 
modernităţii, în diferitele activităţi umane şi colective 
(de la adepţii OZN –urilor la grupurile de războinci 
paint bal: „Culorile războiului”), şi au încercat să meargă 
mai departe pe calea regăsirii tradiţiei şi a explicării 
fundamentelor socialităţii umane.

Unii sociologi (ca Michel Mafessoli în Franţa) au 
studiat activităţile umane mitografice şi solidarităţile 
tribale reconstituite sau inventate, la baza cărora se află 
aceste activităţi.

Intelectualii români, filosofi, etnologi, istorici sau 
sociologi, au cercetat, dezvăluit, valorificat gândirea 
mitică. De la N. Densuşianu la Vasile Pârvan sau la N. 
Iorga, de la Mircea Eliade la Constantin Noica, de la 
Anton Golopenția la Vasile Lovinescu, la Eduard Pamfil 
şi Doru Ogodescu. Fără să-i uităm pe savanţii etnografi şi 
antropologi străini interesaţi de cultura românilor.

Intelectualii care, la noi sau în general în culturile 
de tip european, au practicat sau practică criticismul 
„progresist”, aşa-zişii moderni, sunt inşi care au un dispreţ 
prostesc faţă de înaintaşi, pe care îi consideră automat 
primitivi şi incapabili de înţelegerea profundă a realului. 
Orice lectură normală a textelor filosofice, literare sau 

istorice, geografice ale antichităţii, de la 
Socrate la Strabon, sau de la Sfântul Augustin 
la Nicolaus Cusanus, dovedeşte că nu de 
prostie şi „primitivisme” sufereau aceştia, ci, 
eventual, de lipsă de informaţie. Principalele 
întrebări privind umanul au fost puse definitiv 
atunci, chiar dacă răspunsurile erau uneori 
inexacte, fără a fi decât rareori inadecvate.

Dar acum e vorba nu doar de studierea 
mitologiei, ci de salvarea ei, de regenerarea 

acesteia pentru a răspunde agresivităţii lumii „postmoderne” 
în care criza identitară este exploatată politic, întreţinută 
de grupuri şi guverne care, de altfel, în interiorul lor, 
cultivă gândirea mitică şi structureaza cu ajutorul ei 
identităţi noi şi puternice, în timp ce în exterior atacă şi 
destructurează alte identităţi prin raţionalizarea excesivă, 
prin ideologizarea şi politizarea miturilor, prin ridiculizare 
şi subminare pseudo-critică a miturilor „adversarilor” reali 
sau potenţiali. Se pot da destule exemple din propaganda 
politică americană, rusă, israeliană.

Comunităţile Europei de Est sunt mai fragile ca 
niciodată. Între 1945 şi 1990 ele au fost supuse unei 
aculturaţii violente din partea sistemului de propagandă 
sovietic, cu intenția asigurării controlului politic, social 
şi economic al acestor teritorii şi state. După 1990 ele nu 
au putut să respire liber nici o clipă, invadate de droguri, 
şomaj, înfometare endemică, import excesiv. În vreme 
ce reformele inadecvate, avortate sau amînate au generat 
aurolacii, şomerii, pensionarii muribunzi, sindicaliştii 
manipulaţi de serviciile secrete şi mafioţii ce finanțează 
asociaţii umanitare şi turnee de tenis open (vezi cazul 
relativ recent al escrocului Sever Mureşan, care îl invitase 
ca umbrelă (probabil bine remunerată, precum directorul 
întreprinderii de coarne şi copite din romanul lui Ilf şi 
Petrov), pe Bush–tatăl la Bucureşti pentru un turneu 
de tenis open, în care vînzarea spaţiului publicitar, la 
preţuri extraordinare, se negocia, în Franţa, pe un număr 
de telefon mobil, în numele unei agenţii nedeclarate), 
pentru spălarea banilor scoşi din prostituţie masculină 
şi feminină, pedofilie organizată, export de copii înfiaţi, 
comerţ de droguri şi trafic de influenţă.

Ziarele sunt pline de probe că a avut loc lichidarea, 
în numele economiei de piaţă, a bunurilor sociale care 
mai aveau o oarecare valoare, de fapt transferul pe 
nimica toată a acestor bunuri în mâinile unor escroci 
(Băncile noi, falimentate cu acordul BNR, escrocii care 
obţin împrumuturi imense fără garanţii şi acoperire: 
Sever Mureșan şi atîţia alţii) şi export de beneficii, 
fără reinvestirea lor în teritoriul neo-colonial, complet 
dependent.

Comunitatea românească din România este victima 
acestor agresiuni contra duhului, contra materiei psihice 
adică, din care suntem formaţi, contra sentimentului de 
apartenenţă, de mândrie, de continuitate, de solidaritate. 
Se atacă încă o dată bazele civilizaţiei românesti înseşi. 
Iar uneltele sunt extrase din arsenalul de elemente clasice 
dintre cele mai superficiale ale „modernităţii târzii” pînă 
la sistematica propagandei şi manipulării, interdicţia 
recuperării integrale a tradiţiei, deformarea acesteia 
prin propagandă, impunerea unei autocritici excesive 
şi dezechilibrate în raport cu practicile comunităţilor 
limitrofe sau integrate (unguri, ucrainieni, ruşi, sârbi, 
bulgari, polonezi, germani sau evrei) şi modelatoare 
(francezi, americani, ruşi, greci, turci), în numele 
intereselor acestor alte comunităţi, ca şi prin crearea 
artificială a bazei pentru o culpabilizare colectivă, în 
numele memoriei şi justiţiei celor tari (dulăilor), aplicată 
doar celor slabi (căţeilor).

Denigrarea valorilor comunităţii românesti, care au 
crescut şi s-au definit din chiar necesităţile de existenţă ale 
acesteia, se realizează sub diferite pretexte, dintre care cele 
mai curente sunt aşa-zisa stare de xenofobie tradiţională, 
inventarea unui antisemitism metafizic, anistoric şi 
intrinsec, a unor pogromuri şi acţiuni genocidare care, 
deşi au responsabili juridic şi moral definiţi, sunt extinse la 
scara comportamentului comunitar; a rarităţii sau a lipsei 
de contribuţii „semnificative” (cine le defineşte dacă sunt 
sau nu sunt astfel?) la cultura universală.

Ce e înăuntru e și afară, lăuntricul 
înconjoară

În „marele salt” spre acel dinco-
lo de litere, Vasi Cojocaru-Vulcan 
aduce în acest al doilea volum al său 
(Pe calea răsăritului, Ed.Colorama, 
2018) aerul proaspăt al simplului 
„aici și acum” din poezia niponă.  

Poezia lui „atinge” prin parfu-
mul subtil care dezvăluie profun-
zimi fără a le expune în mod direct. 
Se cere din partea cititorului acea 
inimă deschisă de copil curios, acea 

îndrăgostire de viață până la esență a tânărului, acea pace interioară 
a celui trecut prin multe.

Vasi Cojocaru-Vulcan a descoperit secretul ascultării cu inima 
a lumii interioare și exterioare. El a înțeles că, așa cum spunea 
marele poet și naturalist Goethe: „ce e înăuntrul e și înafară, 
lăuntricul înconjoară”. Astfel, paralelele sau polaritățile alese de 
autor sunt revelatorii și emoționante.   

Oare, în marele nostru „salt”, nu ne lăsăm și noi lutul în urmă, 
asemeni micuței și umilei lăcuste?  (marele salt – /  cămasa unei 
lăcuste / lăsată în drum). Oare foșnetul frunzelor printre coloan-
ele albe ale copacilor nu sunt posibile clopote în catedrala cu 
cupolă de cer a naturii? (Dacă foșnetele frunzelor, / căzând, / s-ar 
transforma toate / în dangăte de clopot, / ce măreață catedrală 
ar deveni lumea).   

Cântecul apei transformată în gheață, oare nu adoarme mai 
intens în adâncul fântânii, asmuțind la lupii sufletului și mai adânc 
tăcerea? ( fântână înghețată – / și mai adâncă tăcerea ).  

Căldura sufletească oare nu topește și stelele de gheață? (ul-
tima noapte de iarnă –/ topită ultima stea). 

Un alt aspect demn de evidențiat este acela că în poezia lui 
Vasi Cojocaru-Vulcan, realul are straturi, precum aflorimentele 
geologice pe care le-a cercetat îndelung și cu minuțiozitate de-a 
lungul timpului. Ele se dezvăluie unul după altul cititorului. Însă 
cel mai important voal este acela al sufletescului. El este oglindirea 
subtilă a exteriorului în interior, așa cum spunea marele Goethe.    

Câteva rânduri precum cele de mai jos, ilustrează revelato-
riu aceasta: Un lung stol de păsări / trage peste mine / lințoliul 
înserării... / Triste lacrimi / de toamnă. 

Cât de simplu și frumos, zborul e transformat în curgerea 
nopții, iar noaptea în lacrimile toamnei. Autorul nu ne mărtur-
isește în mod direct tristețea, nici cauzele ei, dar ne implică intens 
emoțional, ne deschide porțile spre meditația asupra unui moment 
asemănător din propria viață. 

Similar, delicata comparație dintre crizantemele albe și sânii 
iubitei aduce o nostalgie aparte. Poate fiindcă crizantemele sunt 
asociate adesea cu luna noiembrie și marea trecere, poate fiindcă 
structura lor radiară sugerează strălucirea stelară a sânilor iubitei... 
Cu cât o poezie deschide mai multe orizonturi de interpretare, cu 
atât atinge o esență mai profundă: În loc de sânii ei, / în pumnii 
mei / doar două crizanteme... / Încă mai plâng... 

Întrebări precum: de ce s-ar opri furtuna în fața unui țârâit 
de greier, îmbie la încrederea în sine, la recunoașterea identității 
fiecărei ființe, la meditația asupra armoniei lumii: în plină furtună 
/ un țârâit de greier/ vântul ezită. 

Câtă delicatețe și frumusețe se ascunde și în alăturarea dintre 
aburul ceaiului și ivirea zorilor lângă ființa dragă: Parfumul zorilor 
/ în aburi de ceai.../ Înmiresmate, / coapsele tale / înrourate. Din 
nou, erotismul e sugerat, lăsându-te liber să visezi sau să-ți dezlegi 
amintirile din broboada timpului.   

Și uite așa, cuvânt cu cuvânt, trăire cu trăire, recunoaștere cu 
recunoaștere a sufletului naturii, poți aprinde lumina revelatorie 
a „nepătrunsului ascuns” în întunericul prolific al posibilităților: 
Suflându-i puful în văzduh, / fulg cu fulg, uite așa poți stinge / 
lumina unei păpădii, / aprinzând întunericul. 

Da, într-adevăr, esențialul a fost surprins de catre haijinul 
Vasi Cojocaru –Vulcan printr-o tușă simplă a cuvântului și strânsă 
într-un mănunchi de versuri care se așază între paginile acestei 
cărți cu firescul ploii, zăpezii sau al saltului unui piper de lăcustă, 
mică precum Eul și imensă precum bucuria de a fi! 

sunt singur, dar din Domnul îmi vine Duhul Sfânt,/ sunt singur ca 
o barcă în apa amintirii,/ sunt singur ca o moarte, dar voi rămâne, 
sunt...” Ideatica primează aici (şi de obicei în scrierea lui Marius 
Ianuş), despre care credem că este foarte clară, dusă în extremul 
critic şi pe alocuri revanşard, iar despre stilistică vom spune doar că 
se încadrează în geometria imboldului izbucnit din suflul revoltei, 
care iată că încearcă a se împăca, într-un mod desigur relativ, cu 
umilinţa traiului şi portului călugăresc. Fără a se considera şi a fi 
considerat vreun proroc, sau altfel de puternic vizionar asemeni 
părintelui Arsenie Boca, trebuie să recunoaştem însă că Marius 
Ianuş punctează  vehement unele aspecte cu titlul de adevăr, ale 
timpului său,  un timp ca al sfârşitului, dacă e să ne luăm după mai 
multe interpretări biblice. 

Cartea de faţă se propagă ca un tunet şi un fulger, când am fi 
crezut că ne putem aştepta la o lacrimă îndelungă dinspre chilia 
mănăstirească unde se prevede inevitabilul în diverse moduri şi 
mai nou, cu precădere în spirit „plandemic”. 

Daniel MARIAN
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Nevoia de a locui cu întreaga noastră 
ființă lumea în care trăim ne îndeamnă 
uneori – îndeosebi în situații-limită, când 
reconcilierile par imposibile sau zadarnice 
– să sfidăm limitările contingentului și să 
ne privim din afară. Căutarea locului în 
care ar trebui să ne găsim pe noi înșine, 
care să ne împlinească, antrenarea îndâr-
jită a resurselor întru cucerirea lui ar putea 
însă arunca în fundal, departe de privirea 
imediată, dimensiuni mai puțin băgate în 
seamă ale realului. Socotindu-le absolut 
firești, credem că ni se cuvin. Așa că le 

ignorăm cu nonșalanță, alergăm și ne plângem în continuare. Se 
ivesc apoi alte amenințări, menite parcă a ne strâmtora și mai mult 
„subt vremi”. Pornite să ne sporească revolta ori deznădejdea. Sunt 
temeri, obsesii regăsibile frecvent și în literatura epică, scriitorii 
imaginând experiențe pe parcursul cărora ființele-de-hârtie reîn-
vață să se acomodeze cu universul dinăuntru și cu cel din afară. 
Asumându-și cu înțelepciune propria condiție, acestea izbutesc să 
întâmpine mai constructiv existența, cu toate ale ei, să depășească 
simplul feedback (cu întregul său cortegiu de anxietăți, de frustrări), 
devenind pro-active: își convertesc în cele din urmă ele însele 
spațiul și timpul date (hotărâte) într-un mediu locuibil, prietenos, 
unde să se bucure în fiecare clipă de ceea ce sunt cu adevărat. O 
asemenea transformare, însoțită de numeroase meditații asupra 
destinului, a libertății umane, a conexiunilor între culturi și ci-
vilizații, ne propune prozatoarea Mihaela Moreno, originară din 
Satu Mare – actualmente lingvist în Germania, profesor Waldorf 
și specialist în terapia ecvină – în recentul roman cu titlul Totem. 
O călătorie dincolo de munți (Editura Arania, Brașov, 2021).  
Volumul se dorește o continuare a romanului Pursânge Andaluz, 
apărut cu doi ani mai devreme la editura sătmăreană Citadela.

Exploatând tehnica narațiunii în ramă, autoarea țese un dialog 
între Amber Pearson – o femeie de 81 de ani, cu sănătatea „șubre-
dă” („Corpul meu și cu mine suntem demult două părți diferite ce 
se tolerează până ce unul cedează. Să cedez nu am știut niciodată, 
iar acum e lecția pe care trebuie s-o învăț” – p. 8) – și nepoata 
ei, Diana, adolescentă. Conversația se dovedește mai degrabă o 
spovedanie, pretext pentru prozatoare de a îmbrăca astfel povestea 
propriu-zisă. Ea apelează totodată la tehnica alternanței, mixând 
ingenios secvențele dialogate cu relatarea unor episoade ori cu 
pasaje descriptive, precum și planurile spațio-temporale. Este o 
strategie auctorială care se pliază firesc pe universul ficțional regi-
zat de Mihaela Moreno și care îi permite să realizeze o construcție 
epică modernă, menită a răspunde expectanțelor cititorului de 
secol 21, dar fără a renunța la unele dimensiuni ce țin de tradiția 
romanescă. Nucleul îl constituie o călătorie din tinerețe a lui Amber 
Pearson, din vremea când lucra ca fotograf la revista „Geo”. Deși 
avusese ocazii destule să bântuie prin lume, călătoria în Alaska 
– mărturisește naratoarea – avea să-i marcheze pentru totdeauna 
destinul: „a fost o binecuvântare și o nenorocire, un vis frumos 
și un coșmar pe care l-am purtat în mine până în ziua de azi” (p. 
10). Cele șaptesprezece capitole ale cărții evocă așadar întâmplări 
și relații umane care au bulversat alcătuirea sufletească a protago-
nistei („A fost necesar să fac acest lucru. A trebuit să mă cunosc pe 
mine însămi. Și ce metodă de-a te cunoaște este mai adevărată și 
eficientă decât să călătorești, să fii pus în fața unor situații, oameni, 
culturi noi care mereu vor pune sub semnul întrebării întreaga ta 
existență?” – p. 156), reconfigurându-i opțiunile personale și în-
demnând-o să-și analizeze din perspective noi ancorele genetice, 
profesionale și sociale.

Aventura inițiatică – implicând parcurgerea (validată roma-
nesc) a unor „probe”, recunoașterea și netezirea asperităților 
proprii, deschiderea nesilită către celălalt – stârnește energiile 
interioare ale personajului și le pune în slujba unui sens la care 
aproape că renunțase să viseze. Pentru aceasta, autoarea – bună 
cunoscătoare a subtilităților realismului magic – o smulge din 
mediul ei de până atunci (întâi prin anularea unei curse aeriene, 
apoi printr-o avalanșă în munți), transplantând-o într-o civilizație 
și o cultură totalmente diferite de cele în care se formase. Îi aduce 
în cale o lingvistă, Angelika Fröhlich – de 35 de ani, cercetătoare 
la o universitate berlineză –, care o invită să meargă împreună în 
satul Tomkin, la vreo cinci sute de kilometri de Vancouver, unde 
să viziteze câteva familii de eschimoși. Imprevizibilul „joc al 
destinului” o cucerește pe Amber, așa că artista fotograf va accepta 
provocarea. Cele două femei vor pleca la drum însoțite de un ghid 
metis (venit pe lume în rezervația Kluane, dintr-o mamă inuită 
și un tată canadian), pe nume Amaruq („lup sur”), și de câinele 
acestuia, Nanouk („urs”), din rasa Alaska Malamut. Tatonările 
dintre Amber și Amaruq – firi orgolioase, nu foarte flexibile în 
privința opiniilor personale – resping, în primele momente, orice 
posibilitate de apropiere. Observând, de pildă, că femeia plătită 
să comercializeze imagini din vechea cultură a inuiților nu-și 
cunoaște nici măcar semnificația numelui purtat, ghidului i se 
reconfirmă prejudecățile privind mentalitatea occidentală: „Păcat 
că nu însemni mai mult decât nimic” (p. 23) – prilej pentru Amber 
de a riposta prin scoaterea în evidență a dreptului fiecăruia de a-și 
decide soarta: „în cultura mea […] avem libertatea de-a deveni nu 
ce ne spune numele sau cum ne definesc părinții, ci chiar ceea ce 
ne dorim să devenim” (ibidem).

Pe parcursul romanului vom întâlni frecvent atitudini și com-
portamente care separă cele două spații culturale. Incitante ni se 
par îndeosebi perspectivele asupra timpului, care se dovedesc o 
simplă noțiune „în lumea celor de dincolo de munți, unde oamenii 
erau sclavii lui”, în vreme ce inuiții îl „măsurau […] doar în zile și 
nopți. O zi dura șase luni de vară, iar noaptea era iarna întunecată în 
care soarele se ascundea jumătate de an” (p. 66). Ideea o regăsim 
în episodul în care bunicul lui Ama, sesizând nedumerirea fetei 
după ce o pune pe picioare și devine cât de cât conștientă (pentru 
ea trecuseră câțiva ani de la accidentul provocat de avalanșă), o 
previne că în microcosmosul inuit timpul „are viața lui proprie 
strict legată de fenomenele naturii, de jocul Aurorei, de ceasul 
biologic al naturii și mai puțin de ceasul mecanic, după care 
oamenii de dincolo de munți își ghidează viața, ca niște roboți” 
(p. 97). Ritmul diferit de curgere dă peste cap tot ce știe raționala 
Amber: „Mă întrebam dacă oare pe acele meleaguri există viață 
fără sfârșit” (p. 118), așa cum se întâmplase cândva și cu Angelika, 
prietena pe care descinderile în Alaska au învățat-o că timpul e 
„mai degrabă un sentiment decât un fapt real” (p. 132), că „totul 
este produsul propriei noastre imaginații exacerbate de trăiri in-
terioare, inspirate de ceea ce ne transmit locul, vibrațiile lui” (p. 
146). Toate întâmplările prin care trece Amber Pearson par menite 
a-i răscoli convingerile și a-i orienta căutările înspre armonizarea 
lăuntrului sufletesc cu ceea ce-i oferă destinul. De fiecare dată, ele 
sunt însoțite de reflecții („Frica e unul din demonii ce stăpânesc 
umanitatea. Frica de-a fi părăsit, frica de-a fi găsit, frica de-a eșua, 
frica de-a nu avea ce mânca... frica de-a nu fi iubit” – p. 46), chiar 
dacă uneori acestea apar la distanță în timp („Acolo, dincolo de 
munți, pierdută într-un sat neștiut de civilizație, m-am regăsit, am 
regăsit ce zăcea latent în mine, relația mea telepatică cu animalele. 
Iar acea relație m-a făcut capabilă să înfrunt moartea și să o înving. 
Acolo, în măruntaiele muntelui, în întuneric am realizat cine sunt 
și ce aflasem despre mine în acea călătorie inedită” – p. 122; sau: 
„Dezbrăcată de amintiri, de cunoștințe, de ceea ce m-a învățat sau 
îndoctrinat cultura în care am trăit, am aflat ce este în interiorul meu 
[…] Am ieșit victorioasă în lupta cu moartea, pentru că în ultimul 
moment mi-am dat seama că moartea este parte din mine. La fel ca 
și acea umbră ce mă urmărea și pe care, cunoscând-o, am învins-o” 
– p. 146-147). Pe măsură ce se familiarizează cu noua filozofie 
existențială, experimentând acceptarea de sine și tălmăcind mai 
înțelept semnele destinului, protagonistei i se dezvăluie și dispo-
nibilitățile morale și afective ale lui Amaruq. Demersul romanesc 
câștigă în paralel încă o coordonată, cea erotică: „Ne comportam 
ca și cum ne-am fi cunoscut dintotdeauna și am fi fost împreună 
de la începutul timpului. Există oare într-adevăr suflete pereche ce 
se descoperă întâmplător peste mări și țări? Cu Ama nu era doar 
o atracție fizică născută din sfera pământească, ci o cunoaștere 
dincolo de materialitatea cuvintelor, așa cum poate să o dețină 
doar cineva plămădit din aceeași substanță sufletească” (p. 160). 
Prozatoarea evită însă algoritmul clasic: îi trimite lui Amber semne 
care să-i dea de înțeles că locul ei nu este printre inuiți. Într-adevăr, 
aici fusese vindecată de „rănile văzute” și de cele „nevăzute” și 
căpătase un nume: Tootega – după cel al divinității ocrotitoare 
a satului, dovadă că fusese recunoscută de eschimoși ca posibil 
lider (știa să comunice cu animalele și cu Marele Spirit). Pe de altă 
parte, îi ispitea cu vorbe – precum „libertate”, „iubire” – care le-ar 
fi anihilat cultura dintotdeauna, în cadrul căreia „natura este mai 
puternică decât mintea omenească” (p. 44); or, „pentru a supravie-
țui nu era necesar să înțelegi nimic, ci să te adaptezi legilor acelei 
lumi” (p. 130) – motiv pentru bătrâna Torngasak, șamanul satului, 
să o considere o amenințare pentru comunitate. Numai că Amber/
Tootega izbutește să treacă peste toate probele menite a-i aduce 
pieirea (pădurea-labirint, femeia în negru ș.a.); ele chiar o întăresc 
și îi consolidează cunoașterea de sine. Prin urmare, nici inuiții din 
Tomkin, nici Amaruq (promis dinainte unei alte femei) nu o rețin 
în acea lume. Rădăcinile îi sunt dincolo de munți, acolo unde se 
află și mama adoptivă (Liz, cu a cărei biografie ne vom întâlni în 
Capitolul 10 al cărții) ori Stevens, iubitul de care se despărțise. Se 
va întoarce așadar să-și caute împlinirea în locul de unde plecase. 
Unde va reînvăța să trăiască: „Să dau însemnătate fiecărei secunde 
din viața mea nu însemna să caut beatitudinea în călătorii exotice, 
ci s-o găsesc în tihna casei, în roua dimineții scăldată de soarele 
matinal, în primele raze de soare ce binecuvântează pământul și în 
momentele de împlinire pe care le trăiesc alături de cei pe care îi 
iubesc. Aceasta este lecția învățată în Alaska, precum și întâlnirea 
cu propria-mi umbră. Am aflat cine sunt și ce deșartă era viața mea 
de dinainte. Aveam totul, dar căutam împlinirea în alte locuri, ca 
un suflet neliniștit, purtat de vânt fără noimă” (p. 188-189).

Voiajul inițiatic al lui Amber Pearson ar fi căpătat probabil alte 
dimensiuni dacă ar fi fost văduvit de prezența lui Nanouk. Câine-
le-totem (având în fundal o frumoasă legendă inuită – v. p. 36) o 
însoțește peste tot – în universul locuit de eschimoși –, protejând-o 
și ziua, și noaptea („Nanouk se deștepta cum deschideam ochii și 
se cuibărea peste sacul meu de dormit” – p. 44). El îi va fi dăruit 
mai târziu de către Amaruq – semn că acceptase căsătoria ei cu 
Stevens – spre a-i ocroti noua familie. Prin urmașii săi, Nanouk va 
avea grijă și de nepoata lui Amber, Diana, datoare să aștearnă pe 
hârtie povestea bunicii. Scriind, urma să-și limpezească ea însăși 
propria cale și să se descopere cu adevărat.

Povara numelui

Delia MUNTEAN Pavel ȘUȘARĂ 

În aceste condiții ilogice și 
traumatizante, reacția lui este una 
neașteptată, dar profund coerentă 
cu întreaga sa operă și, în același 
timp, cu trăsăturile de caracter pe 
care le-a dovedit pe tot parcursul 
amplei sale creații: un nou mod de 
a lupta pentru conservarea și pentru 
reafirmarea libertății. Dar datele 
acestei lupte se schimbă radical, 

iar tranșeele se mută din spațiul real, din cel social și din acela al 
afirmării dreptului la viață, în spațiul simbolic, în câmpul expresiei 
și în acela al afirmării dreptului la creație. El se întoarce acum spre 
sine însuși, adică spre ființa lăuntrică a creatorului, și începe o 
luptă asiduă pentru păstrarea și afirmarea libertății prin recursul la 
limbaj și printr-o surprinzătoare, dar tăcută, insurecție formală, dar 
și printr-o radicală schimbare de atitudine. Dacă, prin deceniile trei 
și patru ale secolului XX, adică din anii ’20 și până prin anii ’40, 
în vreme ce Max Hermann Maxy, Jules Perahim, Marcel Iancu, 
Arthur Segal, Victor Brauner, Corneliu Michăilescu și încă alți tineri 
artiști dinamitau canoanele clasice și rediscutau codurile artistice și 
statutul imaginii, ca parte constitutivă a avangardelor europene și 
internaționale, Aurel Jiquidi cartografia spațiul social și panorama 
epic lumea precară de la periferie, dar se lupta fără menajamente 
și cu deviațiile și cu eșecurile morale, după anii ’40 lucrurile se 
schimbă într-un mod spectaculos și, oarecum, imprevizibil. Cu 
excepția celor expatriați la vreme, adică înainte de a se confrunta 
cu noile realități sociale și cu ideologia totalitară a partidului unic, 

foștii răzvrătiți fie se retrag și tac în suferință, așa cum face Corneliu 
Michăilescu, fie devin parte a noului sistem, își reneagă tinerețea 
impetuoasă și se integrează oportunist și profitabil în structurile de 
propagandă ale comunismului proaspăt instalat. Artiști remarcabi-
li, cum ar fi Maxy sau Perahim, nu numai că își cedează propria 
libertate de creație, pe care o clamau violent doar cu un deceniu în 
urmă, dar devin și instrumente ale terorii dezlănțuite împotriva lib-
ertății de creație, în general, și a confraților nesupuși, în mod direct, 
abandonând interesul exclusiv față de limbaj și de cercetare a formei 
în beneficiul realismului propagandistic, al mimetismului sociolo-
gizant și al eroismului butaforic. În oglindă, adică simultan, dar în 
sens invers, Aurel Jiquidi alege varianta riscantă și indezirabilă a 
libertății, refugiindu-se din socialul abrutizant și din raza de acțiune 
a propagandei în experimentul de limbaj și în cercetarea formei ca 
finalitate unică a actului de creație. Dacă drumul avangardiștilor de 
mai sus a fost unul de la autonomia și de la supremația limbajului 
la realismul mimetic și sociologizant, parcursul lui Jiquidi a fost 
de la observația socială și de la judecata morală și psihologică la 
atitudinea specifică avangardelor, adică la cercetarea formei ca 
scop al actului de creație și la valorificarea limbajului în propriul 
său sistem de referință, într-o totală independență față de motive 
exterioare și de modele preexistente. Acest contratimp, consecință 
absurdă a unei istorii contorsionate și capturate ideologic, l-a așezat 
pe Jiquidi într-o poziție imposibilă din punct de vedere logic, dar 
și hilară, dincolo de dramatismul ei: atunci când recenții pictori 
oficiali, narativi și mimetici, erau în plin exercițiu avangardist, 
Jiquidi era plasat în categoria conformistă a comentatorului social 
și a caricaturistului, iar acum, când ei înșiși, din oportunism, au 
făcut pasul spre descriptiv și spre comentariul social, Jiquidi, 
rămas în specificul elementar al artei, în autonomia limbajului și a 
formei, a devenit, pentru propaganda oficială, un evazionist și un 
retardat formalist. Însă tocmai acest formalism, această conștiință 
profundă a specificității și a autenticității creației artistice, de care 
era acuzat acum Aurel Jiquidi, și nu numai, a reușit să păstreze 
continuitatea spiritului și să salveze libertatea de fond a artistului, 
adică pe aceea care privește onestitatea și autenticitatea creației. 
Mai mult ca oricând, această atitudine dezvăluie o perspectivă de 
tip magico-simbolic asupra lumii, fiindcă ea pornește de la premisa 
că orice acțiune asupra formei, prin intermediul limbajului plastic și 
prin mobilizarea resurselor inepuizabile pe care le are imaginarul, 
este una directă asupra realului și ea asigură echilibrul și dinamica 
istoriei imediate, dar și a naturii umane în sens propriu.

Itinerarii plastice

Aurel Jiquidi – vocația libertății și 
arta travestirii (II)
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Angel C. Joh
 

S-a născut în 1937, în Wonju, Gangwon Province, Coreea 
de Sud. După încheierea studiilor universitare( Ewha Women’s 
University College of Pharmacy), a lucrat ca farmacist într-un 
spital din Coreea de Sud.   A debutat în 2006, în revista 21 
Literature, cu un grupaj de poeme. A publicat două antologii de 
autor, ( A Rose Leaning Against the Window și Trimming the 
Roses),bine primite de cititori și critici, care i-au adus un premiu 
important: “Creative Literature” New Writer of the Year Award. 
Face parte din cîteva societăți cunoscute: The Korean American 
Literature Society, Korean Poets Association of America, și 
Korean Expatriate Literary Association.
 
Florile universului

Cer albastru.
Mă uit în calendar: luna octombrie,
luna florilor multicolore, strălucitoare,   
 
Toamnă în orașul natal,
frunziș agonizînd în Seoraksan.
Văd colina orașului de suflet,
acolo își dorm ai mei somnul de veci.
 
În plină toamnă,
în culorile universului,
vreau să-mi îmbrac
vîrsta nestatornică.   
 
Trandafir sprijinit pe fereastră
 
Un trandafir care visează o lume frumoasă 
se deschide petală cu petală,
și privește în jur.
 
Și petala gingașă îmbrățișează tainica lumină
plină de dragoste înmiresmată,
chemînd amintirile în inimi
care nici azi nu dau pace.
 
Se oglindește în geamul ferestrei,
 înflorit acum, arzînd la asfințit.
 
Trandafirul, sprijinit pe fereastră,
încă se mai leagănă 
privind către lume.
 

Eun Hee Pak
(1961-2018)

S-a născut în Seul, Coreea de Sud. A studiat la Universitatea 
George Mason. Pentru volumele de versuri publicate, poeta a 
primit cîteva premii:The Korean Expatriate Literary prize(2017); 
Creative Literature’s “New Poet Award și The 22th Annual Korean 
Expatriate Literary Award (2018).
 
Pupila micuței
 
În pupila micuței
s-a revărsat 
cerul azuriu.

În pupila micuței
un lac de azur a pornit
să strălucească viu
 
În pupila micuței
adevărul mereu luminînd
deschide  osteniților vieții
mîngîiere spre odihnă.
  
Mica insulă
 
Plutind pe albastrul nemărginit al mării
mica insulă se-ntrece-n fericire. . .    
 
 De clădirile înalte nici că-i pasă,  nici măcar de luminile orbitoare
 Libertatea e tot ce are ea. 
 
Cerul, pămîntul, chiar și oceanul
mereu își poartă straiele de sărbătoare.
 
Zori de zi fermecători 
amiază liniștită,
noapte de taină și rîul de stele urmîndu-și drumul
  
Acolo unde darul naturii e primit,
acolo rămîne doar recunoștința 
 
Poate că asta e taina
frumuseții ei neprețuite.
 

 Karen Kyung-hee Mok

S-a născut în Masan, în South Gyeongsang Province. 
Debutul ei literar a avut loc în 2018. A obținut premiul întîi la 
concursul redactării scrisorilor adresate Asociației Femeilor din 
Chicago. Este membru al Asociației de Literatură Coreeană. 
(SUA) E-mail: mokkyunghee@naver.com
 
 Odihnește-te și mergi înainte  
 
După ce trăiești o vreme,
o presimțire tristă  
nu dă greș niciodată
dar mai apoi,
ca un miracol,
vin și veștile bune.
 
Sunt încîntat
și recunoscător
că erai  acolo
 
după a zi
ploioasă și tristă,
veni-va și un mîine cu soare,
așadar nu renunța,
odihnește-te și mergi înainte
 
Ca o pană
 
Cînd privesc în urmă  drumul vieții
pe care alergam neîncetat,
nu văd nimic.        
 
Și ca să strîng un pumn de vînt,
care nu se lasă strîns,
așa am trait,
luptînd.
 
Cerurile rămîn neschimbate,
însă eu am cutreierat ca un nor
 
Nesfîrșitul drum al vieții –
cînd am să ajung la capătul călătoriei 
spre Ceruri
ca o pană am să zbor.
 

Yoon Soo Park

Este poet și cadru universitar, cu o bogată pregătire 
academică și activitate universitară ( Seul National University; 
the University of Alberta; the  University of Cincinnati; Chonbuk 
National University). A fost visiting professor la The Rensselaer 
Polytechnic Institute, the Seoul National University, și The Johns 
Hopkins University. După debutul literar, a publicat două volume 
de versuri: Luna peste Seal Beach (2017), și Stelele din Manhattan 
(2018). A primit două premii pentru poezie:  The Korean 
Expatriate Literary New Poet award; the 21th Annual Korean 
Expatriate Literary Award. Este vice-președintele renumitei 
Korean Expatriate Literary Association.

Suferința

Azi  vîntul e puternic.
De cîte ori bate
copacul din față tremură.
 
Cît mai pătimește copacul înflorit
cînd se răsucește,
și cît de tare îi mai simt suferința.
 
Cînd bate vîntul
abia atunci
îi cresc rădăcinile.
 
Cînd copacul înflorit aude țipătul
abia atunci leagă rod bogat
și vie se face speranța în suferință.
 
 Ca apa e dragostea
 
Ca apa curgătoare e dragostea
o ia la vale și
de se oprește din drum
atunci trebuie să o cotească.  
 
Odată adunată  ea se revarsă
ca apa din ulcior,
de prisos e orice grabă,  
de prisos e și sfada  cînd deja e  tîrziu.
 
Atît cît curge,  
ea vine înapoi,  
fie tulbure sau limpede,
apa dragostei se adună din nou.

Lucian PERŢA
    Pa-
         ro-
             dii

VOCI PE MAPAMOND. PUNȚI PESTE APE

GHEORGHE  GRIGURCU

 Fiecare gest

 Fiecare poem pe care l-am scris cu drag și prudență
 a izvorât din  contemplații*  și experiență

n-a fost niciunul, venit oricât de târziu
care să-mi dea târcoale și să nu îl scriu

că-i vară, că-i iarnă, că-i rouă, că-i brumă,
fiecare gest spre scris mă îndrumă

Unde se termină teama

Unde se termină teama de cuvântul scris
începe  a doua viață (adevărată) a poetului care
poate s-o considere pe cea de pân’ atunci un vis
tulbure  în jurul libertății  de exprimare

când se termină teama de cădere
în  oglinda  și  vidul  din jur,
numai poetul conștientizează (cu durere)
că  nimic n-ar trebui să cadă  întâmplător

         *cuvintele scrise cu italice reprezintă sau fac referire 
la titluri de volume ale poetului

PUNȚI PESTE APE este o antologie de poezie internaţională, în ediţie bilingvă [engleză-coreeană (primele două secţiuni), 
şi coreeană-engleză (ultima secţiune)]. Coeditorii acestei frumoase cărţi sunt Yoon-Ho Cho (Korean Expatriate Literature, USA) 
şi Stanley H.Barkan (Cross-Cultural Communications. New York, USA). După cum mărturiseşte poetul şi editorul american 
de origine coreeană, Yoon Ho Cho, în prefaţa pe care o semnează, volumul are o ţintă sigură: „globalizarea literaturii coreene”, 
literatură prea puţin cunoscută în lume, deşi are o istorie lungă.” Cauza rămîne aceeaşi: „bariera lingvistică, dublată de lipsa 
traducătorilor” (p 8). Traducătorii coreeni profesionişti, fini cunoscători ai limbii engleze, care au lucrat la acest volum de 628 
de pagini, sunt: Rachel S.Rhee, Eunhwa Choe, Kyung-Nyun Kim şi Kyung Hwa Rhee. Yoon-Ho Cho &Stanley H. Barkan deţin 
copyright-ul și pentru ediţia din 2020. Volumul cuprinde trei secţiuni: (1) POEŢI AMERICANI; (2) POEŢI INTERNAŢIONALI; 
(3) POEŢI AMERICANI DE ORIGINE COREEANĂ.
Poeți americani de origine coreeană

 Olimpia IACOB
Prezentare și traduceri:

 
Thomas Heeshik Youn

S-a născut în 1980, în Seul. În 1992, Thomas a plecat în Statele 
Unite, unde a urmat  Colegiul Columbia, și s-a stabilit acolo.  După 
primele volume de poezie publicate, a primit două premii: The 
International Library of Poetry Literary Award (2000), și New 
Poet Award (2019). Este membru în  Korean Expatriate Literary 
Association. Locuiește lîngă Chicago.
 
Mierloiul
 
Mierloiule, Mierloiule, încotro zbori?
Mi-ai cîntat cînd aveam nevoie de tine.
 
Dacă pleci, cine o să mă mai mîngîie?
 
Promit să te apăr.
Rămîi, te rog,  nici nu știi ce însemni pentru mine.
 
Dacă pleci, cine o să mă mai mîngîie?
 
Mă duc acolo, de unde am venit
Aici  nu e loc pentru mine.
 
Dacă plec, cine o să te mai mîngîie ?
 
Nimeni care să mă apere nu-i.
Nici măcar tu nu poți...
 
Dacă  plec, cine o să te mai mîngîie? 
 
De ce nu e un loc pentru noi, tu și eu?
Nu știu, poate că într-o bună zi ști-vom răspunsul.   
 
Rămas bun, prietene.
Am să te veghez din locul în care mă aflu acum.
Cînd va veni vremea, din nou am să te văd.
 
Poem fără titlu
 
Odată mi-ai apărut în vis.
Se făcea că erai tu și îmi zîmbeai.
 
Aveai o față strălucitoare ca de înger.
O față angelică.
 
Cum să-ți spun?
Să-ți spun că te iubeam
prea speriat sunt ca să spun.
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Gheorghe GRIGURCU

 Senectute. Uneori inexistentul devine familiar-
fabulos concurînd cu succes  existentul. 

x
 Am găsit într-un articol al unei poete contemporane o 
formulă ce mi se pare  nimerită pentru a-i caracteriza propria-i 
producție: „sună demodat și tragicomic, ca o doamnă cu 
pălărie de voal, așteptînd să sosească iaurtul”.

x
 Viața e aidoma unei cărți ale cărei pagini reprezintă 
diversele episoade ale acesteia. Crezi că, recitindu-le, te-ai 
putea oricînd reintegra în acele trăiri, le-ai putea continua 
tu, cel de acum, dar nu mai ai la îndemînă cartea. O cauți cu 
asiduitate, dar nu mai poți da de urma ei.

x
 „Înainte de timpurile cunoscute, înainte de-a se 
fi înălțat lanțurile muntoase ale timpurilor istorice, trebuie 
să fi domnit pretutindeni un timp al plenitudinii care nu 
lăsa loc istoriei. Și dacă viața nu avea să se verse în istorie, 
nici cuvîntul nu trebuie să se fi vărsat în limbaj, în rîurile 
limbajului deja prin forța lucrurilor diverse și divergente. (…) 
Și astfel cel care rostea, cel care a continuat să-și rostească 
cuvintele, le face într-un fel ale lui, ale lui și nu ale altora, 
doar ale lui, înțelegînd sau dînd de înțeles că cine le primește 
va rămîne subjugat pur și simplu” (Maria Zambrano). 

x
 Durerea: nu o dată șansa unei speranțe ieșind în 
lume în spasme, cum un copil care se naște.

x
 A. E.: „Un cunoscut critic actual face uz, pentru a 
circumscrie producția unui autor, de următoarea formulă: 
«poezie minoră, dar nu fără valoare». Tu cui crezi că i s-ar 
potrivi?” De pildă lui Marin Sorescu, un soi de Topîrceanu 
al postbelicului, cu o coastă rurală și cu o producție mai 
abundentă decît a precedentului. „Să continuăm jocul. Dacă 
am inversa termenii: «poet major, dar cu un scăzămînt la 
valoare», cine ți-ar veni în minte?” Eventual Nichita Stănescu.   

x
 „Biruința este a celui ce poate să reziste în 
suferință un sfert de oră mai mult decît adversarul”  
(proverb japonez). 

x
 Senectute. Străbați o stradă aglomerată. Îți dai mai 
mult decît oricînd seama de indiferența asasină a oamenilor 
față de semenii lor. De altminteri nu fără propriul tău concurs. 

x
 Scepticismul pe care-l inspiră de la un prag în sus 
insațiabila varietate actuală. Bombardamentul informațional, 
moda în rapidă schimbare, isterizarea entertainmentului. Ai 
nostalgia monotoniei. 

x
 „N-am să mai vreau nicicînd să văd Parisul,/ Nici 
Roma, nici Veneția și nici…/ Deși o să mă ispitească visul/ 
Ca luxul bogăției pe calici.// Îl las în voie, facă ce îi place,/ 
Cutreiere pămîntu-n lung și-n lat/ Însă pe mine să mă lase-n 
pace,/ Am obosit de cît am tot visat.// (…) Arunc pe foc 
aducerile-aminte/ Din lungi voiajuri ne-mplinite-n veci/ 
Și-nsemn pe hărți minuscule morminte/ Eu n-am în viață 
drumuri, doar poteci,// Cred c-am trăit prea mult, m-a-nvins 
plictisul,/ E stinsă febra de-a dori, de-a vrea./ Și ce departe-s 
Roma și Parisul!/ Și cît de mare oboseala mea!” (Doina 
Sălăjan). 

x
 Senectute. E ca și cum, străbătînd o pădure, știi că 
te afli aproape de capătul său, dar ai senzația că e fără sfîrșit. 

x
Senectute. O revoltă în genunchi împotriva vieții, în poziție 

de rugăciune.
x

 Tabieturile de care ne vine greu a ne despărți, un 
semn de culanță din partea Destinului. 

x
 Cuvinte cufundate în tăceri, tăceri elocvente 
de-o vechime imemorială, dar atît de actuale acum, cînd 
ambiguitatea e o măsură uzuală a lucrurilor. În același contur 
vorbim și deopotrivă tăcem. 

x
„Mai multe scrisori de dragoste trimise de Constantin 
Brâncuși și Florence Meyer au fost vîndute, miercuri, 4 
martie, în licitația organizată la Palatul Cesianu-Racoviță, de 
Casa Artmark, pentru suma totală de 38.250 de euro. Cele 
15 epistole, scrise în franceză, în aproape două decenii, în 
anii ‘30 și ‘40, cît a durat povestea de iubire, semnate fie 
«Brâncuși», fie cu pseudonimul de alint «Morice», au avut 
un preț de pornire de 1.000 de euro, dar s-au vîndut în final cu 
prețul între 2.500 și 3.750 de euro, conform news.ro. Florence 
Meyer, cu 35 de ani mai tînără decît marele sculptor român, 
a fost o dansatoare modernă americană, cunoscută și pentru 
pasiunea sa pentru fotografie. Era fiica lui Eugene Meyer, 
proprietarul celebrului ziar Washington Post. A fost căsătorită 

între 1939 și 1948 cu actorul Oskar Homolka, consacrat în 
filmele marelui regizor Alfred Hitchcock” (Click, 2020).

x
Vorba de spirit: varianta color a spectacolului inteligenței.

x
 Senectute, Timpul se reduce. Cu o bulimie 
sinucigașă, prezentul se înghite mereu pe sine. 

x
 O modestă satisfacție abia izbutește a te trage la 
mal din vîltoare; nu ești defel sigur că-ți vei putea continua 
drumul. 

x
 Actualitate. Un vacarm sau o tăcere. Mai rar un 
sunet distinct. 

x
 9 iulie 2018. O știre surprinzătoare: președintele 
Iohannis a revocat-o pe Laura Codruța Kövesi din funcția 
de procuror șef al DNA. Un ascultător la un post de radio: 
„Acum PSD-ul lui Dragnea va putea străbate nestingherit 
România precum trupele sovietice după 23 august”.

x
            „A fi deputat înseamnă a fi în culmea gloriei. 
Trebuie să tuni și să fulgeri împotriva Camerei Deputaților. 
Sunt prea mulți palavragii în Cameră. Nu-s buni de nimic” 
(Flaubert). 

x
A.E.: „Istoria literară, cu a sa natură de aparat al 

obiectului său permanent în mișcare, nu e la urma urmei un 
soi de mentenanță?”.

x 
 „Rîsul e un  simptom de slăbiciune; și într-adevăr, 
ce semn mai evident de debilitate decît o convulsie nervoasă, 
un spasm involuntar, comparabil cu strănutul și pricinuit de 
vederea nenorocirii altuia? (…) Școala romantică, sau, mai 
bine zis, una din subdiviziunile ei, școala satanică, a înțeles 
bine această lege primordială a rîsului (…). Toți păcătoșii 
de melodramă, blestemați, damnați, purtînd pecetea fatală 
a unui rictus care le ajunge pînă la urechi, se înscriu în pura 
ortodoxie a rîsului” (Baudelaire).

x 
 Un lucru poate deveni misterios cînd încerci a-l 
caracteriza. 

x 
 Senectute. Viața aidoma unui pahar gol din fața ta, 
pe care nu l-ai mai umplut cu apă nici atunci cînd ți-a fost 
sete.  

x
 A.E.: „Pînă și o boală ratată poate degaja tristețea 
oricărei ratări”.

x
 „Este posibil înțeleptul ca personaj dramatic, și cum 
ar trebui el să fie? Din punct de vedere dramatic, înțeleptul 
ar trebui să fie singurul care-i intuiește pe ceilalți; care nu 
vorbește niciodată despre sine; care nu are nimic de spus 
despre sine; care trăiește ascultînd, în ascultarea celor spuse 
de alții, care devine înțelept din cele ascultate și nu știe nimic 
înainte de a fi auzit ceva; cel care se preface pentru fiecare 
om într-o tabula rasa, păstrînd totuși lăuntric toate celelalte 
table scrise, fără să se gîndească însă la ele” (Elias Canetti). 

x 
 Șoimul călător poate atinge în zbor 300 km., atunci 
cînd se repede asupra prăzii sale. 

x 
 Între altele, lingușitorul e și un laș, îi spun amicului 
meu X. Străin de-o atare practică, acesta îmi răspunde: „Eu 
n-am avut niciodată suficient curaj pentru a deveni lingușitor”. 
x    
 Agape: momentul de iluminare care se transpune 
în eternitate. Eros: eternitatea se transpune în momentul 
pasional.

x 
 „Cercetătorul Alain Brunet din Montreal spune că a 
descoperit un tratament eficace în caz de rupturi amoroase. 
Medicamentul pe care acesta l-a creat ar bloca unele reacții 
din creier care apar în momentele de decepție. În urma 
testelor, s-a constatat că pilulele cu pricina ameliorează 
simptomele pe parcursul a patru săptămîni de tratament” 
(Click, 2020).

x
 „Am pierdut deprinderea unei existențe încordate, 
pasionate, pentru că de obicei nu mă gîndesc decît la lucruri pe 
care le disprețuiesc, pe care le consider lipsite de importanță” 

(Stendhal).
x

   Probabil de cîțiva ani n-am mai pronunțat numele 
poetului Dan Verona, pe care l-am amintit azi, într-o 
convorbire cu G. Peste vreo oră deschid televizorul și ce 
imagine îmi apare mai întîi? O fotografie a lui Dan Verona, 
însoțind o melodie căreia i-a compus textul. Să mai 
precizez că niciodată nu i-am mai văzut chipul pe micul 
ecran?

x
 Declasații degajă uneori o anume puritate, eliberați 
cum sunt de numeroasele constrîngeri curente. 

x
  Totuși o umanitate foarte „pură” poate părea 
neinteresantă. Te atrage mai mult amestecul de contrarii 
al unui individ, precum un imbold de a-ți prelungi propria 
aventură existențială. 

x
  „Partir c‘est mourir un peu”. Contează aici 
sugestia morții ca blîndă eliberare.

x
  Întreaga natură defel simplă a unui personaj 
feminin, prezentă în următoarea caracterizare a lui Cesare 
Pavese: „C. a fost blîndă și supusă, dar de fapt detașată și 
fermă”. 

x
  „În romanul lui Dostoievski, pe care l-am citit 
prima oară în 1950, există mai ales Alioșa. Întotdeauna am 
visat să mă întîlnesc cu Alioșa. De mai multe ori am crezut 
că am dat de el. Nu vreau să-i numesc pe falșii mei Alioșa: 
au evoluat prost, potrivit ideilor curente care desigur că nu 
sunt și ale mele. Ieri, cineva la care țin mult îmi spunea: 
«Într-un moment al tinereții mele eram Alioșa, dar s-a 
terminat. -Nu, Nu, i-am spus eu, Alioșa  mai există în tine». 
A clătinat trist din cap. Și eu însumi am fost Alioșa. Îl 
recunosc și în alții. Cu toții suntem Alioșa într-un moment 
sau altul - și apoi Alioșa ne părăsește” (Julien Green). 

x
    Oare ar putea fi socotit soarele vulgar, cum are 
impresia un poet spaniol? 

x
  A.E.: „Poezia? O sublimă inadaptare”. 

x
   Sărbătorile: un miracol programat calendaristic, 
de aceea tihna lor. 

x
  N-aș crede că istoria ar putea fi „demitizată”. 
Istoria reprezintă pentru colectivitate ceea ce reprezintă 
amintirea pentru o persoană, adică o viziune retro depășind 
însumarea de date, memoria mecanică a trecutului. 
Lipsită de idealitate, de transfigurarea afectivă a unora din 
înfățișările sale, ar fi stoarsă de vlagă, redusă la o uscată 
registratură. Mai curînd o colecție de necroloage decît o 
manifestare a vieții care caută a-și surprinde esența. Astfel 
cum s-ar cuveni să se înfățișeze conform cuvintelor lui 
Blaga: „o mitologie a oamenilor, așa cum mitologia este 
istoria zeilor”. Dincolo de opiniile noastre, istoria are grijă 
de a trece în mit de la sine… 

x           
A. E.: „Oare din această pricină te-a atras istoria, așa 

cum mi-ai spus în repetate rînduri, din fragedă copilărie? Ca 
o amintire personală avant la lettre?” Posibil.

x         
 „Spiritul copiilor nu e un vas ce trebuie umplut, ci 
un cămin ce trebuie încălzit” (Plutarh). 

x 
 Blana ursului polar nu este chiar albă. Fiecare fir de 
păr este un tub gol la interior, nepigmentat și transparent, ce 
reflectă și dispersează lumina. Acesta este motivul pentru care 
ursul arată mai alb atunci cînd este curat și cînd este soare.

x  
 Ții a scoate în evidență „partea bună” a lui X, singura 
persoană cu care poți sta de vorbă timp de luni în șir, nu 
pentru că aceasta ar predomina în caracterul său, ci pentru a 
te menaja pe tine însuți, a dobîndi, fie și pe moment, impresia 
că în izolarea în care te afli nu e chiar totul pierdut…

x  
            „Nu e interesată de bani! Megham Markle nu a fost 
convinsă să-și reia rolul din serialul Suits, nici chiar de o 
sumă fabuloasă. O companie germană i-a oferit un milion 
de dolari pe secundă pentru asta” (Click, 2020). 

x 
 Femeile, în genere nu acceptă și nu refuză: 
echilibrează. din vreme. 

x  
 A fi înfrînt cu adevărat înseamnă a nu mai avea cui 
să-ți mărturisești micile înfrîngeri cotidiene.

„Blana ursului polar”


