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Putiniada și noi
Rusia își continuă putiniada iresponsabilă cu o 

recrutare în masă a rezerviștilor săi, estimările, deloc 
optimiste, variind între unu și două milioane de noi 
recruți, carne de tun (sau de rachetă, mă rog) pentru 
artileria ucraineană, bazată pe arme occidentale 
de ultimă oră. Continuă totodată amenințările de la 
Moscova cu atacuri nucleare, tactice deocamdată, 
asupra Ucrainei, dar nu puține voci ale descreieraților 
de pe-acolo amenință și țările NATO, în funcție de 
importanța ajutorului militar acordat adversarului. 
Plutește oricum în aer un miros destul de puternic 

de război mondial, care, în caz că ar izbucni cu adevărat, nu s-ar limita doar la 
armamentul clasic al ultimelor două războaie de anvergură. Și, dacă Rusia e cu 
adevărat de temut, este tocmai prin armele nucleare și rachetele ultraperformante 
de care dispune, depășind chiar, în unele privințe, înzestrarea americană. 

Reacția Occidentului este încă destul de palidă, tocmai în speranța evitării 
unei asemenea conflagrații, care ar putea fi fatală pentru întreaga civilizație de pe 
planetă. E deocamdată un război al nervilor în această privință. Unul nu mai puțin 
sumbru decât războiul adevărat. 

După Hitler și Stalin, lumea are de-a face cu un nou criminal de război, 
a cărui anvergură nu s-a arătat încă nici pe departe la adevărata dimensiune. Se 
vorbește de paranoia unui dictator înrăit, iar previziunile despre limitele acesteia 
sunt deocamdată tulburi, șovăitoare. Până unde va merge el, dacă, vorba cuiva, 
totuși va fi umilit până la urmă? Pentru că, în ciuda recrutărilor în masă ce au loc 
în momentul acesta în Rusia, se pare că tot acolo se va ajunge. Oricât ar fi ei de 
mulți și de viteji (lucru nedovedit încă nici pe departe!), rușii nu pot face minuni 
de vitejie cu un armament ruginit din al doilea război mondial – tancuri sau puști, 

în egală măsură. Tragi cu pușca, nu ia foc, păsărica ucraineană e cu noroc! Iar 
păsărica rusească se consolează cu alcool, crime, violuri și furturi, care sunt, toate, 
în tradiția rusească pe teritoriile ocupate. 

Se zice că sprijinul populației ruse pentru acest război ar fi undeva pe la 50% 
din populație. Dar, în mod sigur, după decretul cu mobilizarea generală (clauză 
încă secretă a acestuia), sprijinul se va diminua drastic. Mai circulă apoi fel de 
fel de zvonuri fie despre sănătatea mentală, fie despre cea fizică a dictatorului, 
sau despre faptul că acesta ar fi pe punctul de a fi dat jos de la putere (așa cum, în 
treacăt vorbind, ultima zvonistică de acest fel îl privește pe conducătorul suprem 
al Chinei). Nicio speranță, cred eu, în această privință. Așa cum s-au menținut la 
putere celebrii predecesori, în ciuda unor tentative de răsturnare, se vor menține și 
cei de acum. Putin va cădea, sau va muri, numai odată cu Rusia, pe care o va duce 
fără șovăire la distrugere totală. Deci, nicio speranță în această privință. 

Rămâne de văzut cum ne vom gospodări noi, ceilalți, în cazul unei mari 
conflagrații, care nu e deloc imposibilă. Suntem în prima linie, cu toate că, în 
condițiile actuale, distanțele geografice nu prea mai contează. Dacă, în cazul unui 
război clasic, Ucraina cade, avem a ne teme mai puțin, în cazul unui război nuclear 
se pare că nu va mai exista un învingător. E cel mai sumbru scenariu.

Și, vorba poetului, „noi locului ne ținem,/ cum am fost, așa rămânem”. 
Corupți până în măduva oaselor la nivel de conducere, corupți care cât putem, 
la nivel individual. Singura grijă a parlamentarilor noștri a fost să-și mărească 
propriile salarii, să salveze cu orice preț pensiile speciale și să-i umple de noi și noi 
avantaje pe magistrații care s-ar putea cândva să îi judece.

Ne așteaptă o iarnă grea din toate punctele de vedere.
Sus inimile!
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Lirismul unui 
flagel

 Paul Valéry indica „fenomenele 
de răscruce” precum războaiele, 
cataclismele naturale, molime-
le care pot stimula spiritul pe 
un făgaș creator. O dovadă ar 
putea-o constitui și volumul de 
versuri al Angelei Furtună con-
sacrat actualei pandemii de co-
ronavirus, în concentrarea aces-
teia din provincia domiciliară 
a autoarei, Bucovina, propusă 
drept „Lombardia României”. 
E vorba mai întâi de un natural 
impuls reactiv la numitul flagel, 
de-o mobilizare a ființei printr-o 
suită de scrisori adresate lumii, 

dar și eului auctorial însuși, extinsă pe o amplă tramă emoți-
onală în care se întâlnesc consternarea, durerea, contemplația, 
oripilarea, dubiul, consolarea, așteptarea în multiple asocieri și 
disocieri.  Tonul e unul înalt, de o solemnitate înscriind atmo-
sfera gravă precum și fermitatea conștiinței ce și-a propus a-și 
integra motivul în cauză printr-o abordare similisistematică: 
„așa cum a ajuns ea până la mine,/ apocaliptic și cataclismic/ în 
Lombardia României,/ pandemia a devenit o operă de artă de 
război/ prin toate constrângerile ce duc la libertăți interioare/ 
sufocante, su-fo-can-te-su-fo-can-te/ moștenire a unei estetici/ 
ce urcă din primul șamanism chinezesc”. Arta și realul fuzio-
nează într-un tablou halucinant în măsură a sugera limitele dra-
matice ale fiecărui factor cu concursul celuilalt. În consecință 
„virușii mascați, ghiftuiți cu muzici și costume,/ se așează pe 
câmpiile noastre alveolare și/ le colonizează cu clovni ce pan-
tomimează și/ ne hipnotizează, apoi ne preschimbă/ oxigenul în 
strigăt de odă și șuier de eunuci”. Avem a face cu o mobilitate 
extremă a referinței fictive, cu „o reprezentație de filigrane so-
nore,/ unic dialect în limba chineză și figurine de teatru de um-
bre/ la fel ca în Dansul Marelui Războinic/ sau Dansul Dawu 
chinezesc, relatat de Confucis”. Apare și o divinație, aceea că 
„supraviețuitorii pandemiei vor învia/ să fie întoteauna pregă-
tiți pentru/ un nou curent teatral planetar:/ frumusețea completă 
și frumusețea abstractă împreună/ într-un eroism al elitelor de 
a reduce gloata/ la un public spectator imunizat”. Cutezanța e 
aici cea de-a include dramatismul existențial la limită impera-
tivului estetic,  îndepărtându-l de prozaica „statistică pură” cea 
refractară „personalizării”. Condiție constrictivă a limbajului 
poetic. Întrucât altminteri „nimeni nu va mai percepe urletul, 
suspinul, geamătul:/ devenim invizibili în propria existență,/ 
doar un grup martor, o cazuistică și/ suma victimelor colaterale 
raportată la statul major”. Intervine cumva un tendenționism? 
Postura emoțională până la patetic e în fapt continuu echilibra-
tă de gratuitatea imaginii. Aidoma unei săgeți întinse pe arcul 
încordat, săgeată care nu mai pornește niciodată. 

Dar perspectiva se deschide înspre mai ampla criză epoca-
lă, în cuprinsul căreia pandemia reprezintă doar un episod,  e 
drept revelator, al negativului. Un prilej de-a o percepe în con-
centrarea-i nefastă, în mixtura fără scăpare de viață degradată 
și moarte compromisă, de elementară îmbulzeală umană și teh-
nică la zi, de automată căutare și erezie: „catacombe mustind 
de stări de panică/ îmbulzeală pe internetul hipnotic/ coadă la 
supraviețuirea prin domesticire/ și teleportare/ Cartea Populară 
a Morților se scrie singură,/ prin motoarele de căutare/ se naște 
o religie extinsă a concesiunii live/ și a sfintei împărtășanii în 
online - / deasupra tuturor, proorocul,/ eul gânditor, orb și or-
bitor,/ complet dedicat/ amintirilor ignorate,/ lăuntrice”. De o 
vigilență neluată în seamă și în reciprocitate neluând în seamă 
bezmetica ambianță, entitatea umană rămâne suspendată: „căci 
omul este obișnuit să lupte rațional/ numai cu entitățile cu care 
are/ contact vizual direct - / vino, deci, la fereastră,/ fă-mi un 
semn cu batista albă/ și cheamă înapoi acasă/ Omul/ pe care l-ai 
abandonat/ în vitrina de muzeu/ sau în masca de unică folosin-
ță”. Venind deopotrivă dinspre datele abrupte ale dezastrului și 
dinspre alarma eului, anomia primează.  

Interesant e faptul că limbajul liric însuși reflectă deplasă-
rile fără capăt, scientizarea absorbantă, babilonia sufocantă. Se 
adaptează reflex mediului spre a-și exprima mai convingător 
disocierea: „ușa rămâne închisă/ fereastra rămâne ermetic în-
chisă/ inima rămâne etanș și defintiv închisă/ abis între trecut 
și viitor - / e vremea informațiilor despre angoase/ ce domesti-
cesc răzvrătirile biblice,/ e vremea evadărilor dintr-un prezent 
ce dinamitează/ experiențele eului tău reflexiv/ și te transformă 
în scutul de anticorpi/ al speciei”. Pentru a fi mai fidelă întru 
comunicare, poeta însăși se înveșmântă în noul costum de epo-
că al cercetătorului ori al medicului curant. Utilizează termino-
logia acestora, pune diagnostice, propune remedii neuitând a 
introduce semnalele psihanalitice ale introspecției. De la sine 
înțeles neomițând misterul: „în unele zile din carantină,/ poate 
de la hipoxie, poate de la lipsa de stimuli/ sau poate de la obe-
zitatea in statu nascendi/ dobândită pe divanul de înstrăinare,/ 
traversam  secvențele de depersonalizare/ prin care mintea mea 
se debarasa de mine/ -ai poftă de viitor? / -ai răbdare să înțelegi 
de ce lumina/ vine din același loc cu întunericul? (…) ai nevoie 
de mai multă neliniște năvod/ pentru a atrage pacea de partea 
ta și/ convoiul de apatii ce duce la nirvana?/ -ai chef să răzbuni 
prin supraviețuire/ morțile fără sens dictate din laborator?// că-
răușii demonici nu se pot bate/ cu pumnul în piept,/ drumul lor 
se oprește acolo unde/ pulsează o inimă/ viață de poet/ caligra-
fia cicatricilor/ pe cuvinte cu terminații nervoase”. Astfel cum 
aborigenii  japonezi au adoptat înveșmântarea europeană, întâl-

Gheorghe GRIGURCU

Dumitru Augustin DOMAN

Umbra unui elicopter pe o pajiște verde.
Spuma zilelor și nopților de lectură

 Romanul verii scris noapte de noapte 
de țârâitul susținut al greierilor de la apus până 
la răsărit.

 Literatura Balcanilor? Fericire 
bășcălioasă și multe condimente.

 Poezia adevărată e cea care are o cât 
de mică tangență cu absolutul. Ce înseamnă, în 
fond, acest lucru? De aici încolo ne lămuresc 
criticii și, mai ales, teoreticienii literari. Sau 
nu.

 Poetul care poartă plete gen Mircea Cărtărescu din 
superstiție, sperând să aibă succesul aceluia, și care se scuză 
mereu de 30 de ani, că le taie mâine, poimâine, dar acum le-a 
lăsat să-și facă o poză de colecție, cu care să intre în istoria 
literaturii.

 Un început de povestire cehoviană: „Un fost 
funcționar la manutanță, Lahmatov, secretar de colegiu ieșit 
la pensie, stătea la masă și, sorbind cel de-al șaisprezecelea 
păhărel, cugeta la fraternitate, egalitate și libertate. Deodată, de 
după lampă, ieși un drac...”

 Scriitura în interiorul unui cub cu cei şase pereţi de 
oglinzi. Singurătatea scriiturii închise în pereţii de oglindă 
multiplicatoare, infinit multiplicatoare.

 Miliardarul n-are timp să-i plângă pe umăr obiditului. 
E ocupat până peste cap cu acumularea altor și altor miliarde. 
La fel, autorul de romane în milioane de exemplare nu se 
poate apleca asupra vreunui poet, nici măcar din postura de 
cititor de plăcere. Agentul îi cere un alt best seller și încă 
unul. Mașinăria nu trebuie blocată de mărunțișuri: metafore, 
aliterații, metonimii, asonanțe...

 Scriitorului Dumnezeu îi dă, dar nu-i pune și cuvintele 
pe hârtie.

 Dacă ar fi existat facebook la 1880, Tolstoi ar fi 
avut cont? Ar fi vorbit pe messenger de la Iasnaia Poliana cu 
Dostoievski sau ar fi rămas doi necunoscuți (v. Ion Ianoși)? 
Sofia Andreevna i-ar fi spart contul să vadă ce discută cu 
unul, cu altul, ce gândește, dacă renunță la drepturile de autor, 
dacă risipește rublele pe danii către milogi?... L-ar fi căutat 
țarul, patriarhul, să-l certe pentru una, pentru alta? E toamnă 
la Iasnaia Poliana, iar întrebările noastre sunt năuce și doar 
coțofenele probabil și corbii își mai amintesc de contele bărbos 
și plin de suferințe morale.

 Proza ca umbra unui elicopter alergând pe o pajiște 
verde.

 Din jocurile alternării realității cu ficțiunea: uneori 
minți că minți.

 Că s-a hotărât să scrie poezie sau proză, critică sau 
eseu, scriitorul trebuie să treacă mai întâi pe la Dumnezeu. 
Totul e să-l recunoască.

 Nichita Stănescu cel bonom, rău de tot cu 
concetățeanul lui: „Caragiale trebuia smuls de 
la țâța maică-sii. Să-i fi smuls limba otrăvită; 
s-o fi dat-o țăranilor noștri sfinți să-și facă 
opincă”. Și: „L-a născut mă-sa cu aripi de 
cucută”. Și, trăgând concluzia: „El niciodată 
nu s-a uitat printr-un geam. Orice fereastră 
pentru el era o oglindă”.

 După zece ani sau cincizeci, rar după o 
sută, din multe cărți, foste opere la timpul 
lor oportun, nu mai rămâne decât o câmpie 

textuală scundă și înțepătoare, o miriște. Grâul s-a mâncat, 
paiele s-au tocat, miriștea o face timpul una cu pământul.

 Gheorghe Grigurcu definește amintirile drept „aceste 
miraculoase speranțe inverse”.

 Zice: A-i dedica niște versuri proaste lui Eminescu, 
lui Shakespeare, lui Blaga în reviste lucioase și în cărți cu grafie 
strălucitoare e similar cu a-i invita în sufragerie la tine pe marii 
oameni de spirit ai lumii și a-i obliga să mănânce excremente 
din farfurii din porțelan de Saxa cu furculițe de argint.

 Imagine: „Iluzia și moartea și uitarea din oglinzi” 
(Petru Creția).

 Eugen Ionescu despre Victor Hugo:„A fost cum se 
cuvenea, de-o mediocritate exemplară. A fost banal, comun, 
ascultător al gloatelor și dusul lor de nas”. Hm!

 Criticul literar scriind/vorbind serios, aplicat, doct 
despre lucruri care nu există și nefiind dus în fața comisiei de 
psihanaliști.

 După o viață de citit, Manoil nonagenarul cel trist și 
împuținat la trup s-a ales cu o  mână de pietricele colorate la 
poalele unui munte de cenușă.

 L. R. era socotit unul dintre cei mai importanți critici 
din anii 70-80. Aflu însă că nu avea nicio rezervă la nicio carte 
pe care o comenta, la niciun autor pe care-l analiza. Altfel zis, 
scria ca de morți, numai de bine. Textele lui erau erau strălucite, 
e adevărat, dar putem spune că el era un critic care nu critica.

 Zice: „Eu nu visez oameni, locuri, fapte. Eu visez idei 
și stări de spirit!”

 Cititorul patetic: Totdeauna mă trezesc socotindu-i 
prieteni pe scriitorii preferați. Mă visez de multe ori 
plimbându-mă prin stepa însorită împreună cu Ivan Bunin și 
Anton Pavlovici, vorbind despre Dostoievski ca despre un 
prieten comun. La fel, mă pomenesc stând într-o grădină de 
vară, printre pergole, la o halbă, cu Nenea Iancu, bârfindu-i pe 
niște stimabili amici...

nim un caz de autor care, fără a-și pierde identitatea lăuntrică, 
recurge la o mutație exterioară. Apar însă pasaje suficiente în 
care ținuta tehnică la patru ace face loc rostirii sumbre, de pildă 
oferind, nu fără un cinism sapiențial, următorul conspect al is-
toriei: „ care istorie?/ poate serotonina creierului tău/ să devină 
eudaimonia speciei umane? (…) istoria/ altfel spus nenorocul 
de a agonisi/ fapte de arme/ și două stiluri de bătălie/ justificând 
nevoia de a ucide:/ a te lupta ca un laș/ sau a te lupta vitejește/ 
pentru a cuceri/ dreptul de a minți/ pentru urmași/ sau dreptul 
de a le transmite/ un adevăr de neînțeles”.  Morală a unei fabule 
absconse?

Nimic nu pare limitat în acest exercițiu apocaliptic în care 
posibilul trage spre monstruozitate, în care durata personală 
dispare în avalanșa timpului colectiv: „după ce privești mult în 
oglindă/ mintea ta imaginează chipuri de/ monștri și de fanto-
me – efectul troxner/ sau apocalipsa imaginarului când își atacă 
autorul/ după care îi fură timpul biografic/ și îl lasă pradă tim-
pului istoric”. Excepție făcând doar semnul divinului: „singura 
formă de viață/ neatinsă de omnisciența emfatică/ este bucuria 
pură/ a revelației”. Tot mai dificil de contactat, oferindu-se fie 
doar pe o cale senzorială: „în sfârșit, ai găsit în cămară/ bor-
canul cu dulceață de cireșe amare și cu/ semințe de mâhnire 
rumenită în epifanie:/ gustul naturii, Dumnezeul/ simțurilor 
recuperate prin suferință”. Prin paginile Angelei Furtună stră-
bate nu o dată suflul marii poezii. Surpriza marasmului asumat/
respins cedează în ultimele rânduri ale cărții într-o smerită exi-
gență mistică: „ne judecă oare vreodată Dumnezeu după/ felul 
cum apărăm/ minunea din noi?”. 
 

Angela Furtună: Scrisori din Lombardia  României, 
Ed. Integral, 2021, 160 p. 

Comedia 
numelor (140)

 
              Eugenio Barba, atenție, nu Eugen Barbu!

x
 Călin Pâțu. 

x 
 Horia Stahie, oricum o aluzie fantomatică.

x
 
 Ștefania Buleandră.

x  
 Săndel Răgușitu.

x 
 Pizzer, producător de pizza.

x 
 Alin Fumurescu, să fie oare o persoană cu 
fumuri?

x
  Nina Hurdubaie.

x
 Cătălin Stanciu Bulangiu, chiar așa!

x
  Iliescu Liliac. Depinde ce fel de.

	 	 Ștefan	LAVU
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Capriciile tăceriiO mână de 
cenușă pe

Vârful cu Dor

C.D. ZELETIN

„Palade a fost pentru biologia 
celulară ceea ce a fost Einste-
in pentru fizică”
  Günther Blobel
                                              
Premiul Nobel pentru 
Medicină, 1999.

Cum ştia că are să 
moară peste mări şi ţări, la 
cei peste 90 de ani ai săi, de-
parte de România natală şi de 

Munţii Carpaţi mult iubiţi, George Emil Palade a hotărât prin 
testament să fie incinerat, o parte din cenuşă să-i fie risipită în 
Munţii Bucegi, şi anume pe Vârful cu Dor, sus, la 2.000 de me-
tri, iar cealaltă parte în Aspen, în Munţii Colorado, S.U.A., din 
motive tainice pentru noi, oricum, subiective: în Statele Unite 
făcuse marile lui descoperiri în domeniul biologiei celulare, 
ce aveau să-l consacre prin Premiul Nobel pentru Medicină 
(1974), dar în România îi erau rădăcinile, aici se născuse, cres-
cuse şi se formase ştiinţific. Legenda în care se constituise aici 
debutase. Iubea Munţii Colorado, indiscutabil, aici îşi petrecea 
multe vacanţe. Chiar mi-a şi scris din Aspen o scrisoare, la 10 
august 1980, în care comenta Scrisorile  lui Michelangelo, în 
traducerea mea, reprodusă facsimilat în Crestomaţia de familie, 
pe care am alcătuit-o împreună cu verii mei, fraţii Anca şi Radu 
Şerban, 1.050 de pagini, Editura Spandugino, 2012.

Vârful cu Dor este o idealitate românească.
Îi este propriu neamului nostru dorul de Caraiman. Ro-

mânii intuiesc poate în acest munte enigmatic o vatră a săvârşi-
rii, în vechime, a unor mistere. Pe vremea bunicilor mei, chiar 
în Moldova, se cânta în dulcile întâlniri vesperale de familie 
romanţa 

Mi-e dor de munţi, de Caraimanul 

Pe veci acoperit de nor,
pe versurile poetului, născut nu făcut, Şt.O. Iosif. Culmea e 
că se cânta mai mult în Moldova decât în Ţara Românească. 
Dar Vârful cu Dor rămâne, oximoronic, o supremaţie a tuturor 
românilor în propria lor ţară... Un for, pentru a-i crea şi noi, 
de circumstanţă, o rimă neologistică. De pe Vârful cu Dor nu 
zboară ci spre el se adună nobilele cenuşi româneşti.

Regina poetă Carmen Sylva i-a consacrat o baladă (asu-
pra căreia voi reveni), pictorul G.D. Mirea o pânză ale cărei 
sensuri vernaculare ale criticii, încă apăsaţi de prejudecata aca-
demismului revolut, nu i-au pătruns infinitul enigmatic, poetul 
Şt.O. Iosif a scris cel puţin două capodopere lirice (în ciclul 
Icoane din Carpaţi, VI şi IX), al căror rafinament, măiestrie 
artistică şi frumuseţe rămân învăluite de nostalgia munţilor Ca-
raiman ş.a.

Vârful cu Dor a fascinat-o, cum spuneam, pe Carmen 
Sylva, care a şi scris în limba germană o balada cu acest ti-
tlu, a cărei muzică a fost compusă de Zdislaw Lubicz. Regina 
a iscălit sub pseudonim. Mai interesant şi mai important este 
faptul că regina l-a rugat pe Eminescu să i-o traducă în româ-
neşte, ceea ce s-a şi întâmplat între anii 1876 şi 1878. Episodul 
acestei colaborări distonante, despre care au circulat relatări 
apocrife, rămâne important în două privinţe. Prima: Carmen 
Sylva a lăsat poate unica mărturisire scrisă asupra timbrului 
vocii lui Eminescu, de un dulce baritonal asemănător uguitului 
de toamnă al turturelelor. A doua stă în faptul – despre care 
a scris lucruri interesante şi noi Petru Creţia – că topica ger-
mană a textului reginei a indus în subconştientul creator al lui 
Eminescu Dorul ca topos şi i-a sugerat rezolvări prozodice noi, 
versuri-matrice, ritmuri şi chiar rime surprinzătoare, pe care le 
vom întâlni în cele patru forme ale capodoperei Mai am un 
singur dor : Observaţi cum a trecut, ca o aliteraţie fecundantă, 
dorul de munte în dorul de mare. Dorul de imuabil în dorul 
odihnei în eterna frământare. Mai am un singur dor este capo-
doperă a unei eufonii misterioase şi contradictorii.

Proteismul valurilor, care sunt aceleaşi în timp ce sunt 
veşnic altele, l-a împins pe Eminescu să nu se regăsească total 
în prima variantă a poeziei sale, aşa cum nu se regăseşte marea 
într-un singur val, motiv pentru care a creat şi alte variante, alte 
valuri... Paradoxul lui Eminescu, în fond o suferinţă fundamen-
tală, stă în faptul că dorul de munte, prielnic măsurii şi stâlp 
statorniciei, este pedepsit cu dorul mării în veşnică mişcare şi 
cu identitate schimbătoare. Romanticul Eminescu, recoman-
dându-se necontenitului zbucium, era în acelaşi timp şi un cla-
sic, atât prin lapidaritate cât şi prin dorinţă de imuabil. Dorul de 
moarte şi-l exprimă nu prin frison, epitet potrivit mării, ci prin 
fior. O şi spune: Să-mi fie somnul lin. Lin, la marginea mării, 
mai mult agitate decât liniştite. Lin, însă având codrul aproape, 
codrul care se leagănă (ca şi marea) fără ploaie, fără vânt, / Cu 
crengile la pământ...

George Emil Palade a murit la San Diego, California, la 
7 octombrie 2008, a fost incinerat acolo, dar cenuşa nu i-a putut 

ouă tendințe antagonice caracterizează universul po-
etic al lui Radu Ulmeanu din cel mai recent volum 
de versuri al său, Hieroglife: neliniștea existențială 

și un fel de serenitate confortabilă a înțelepciunii. Neliniștea 
existențială a devenit specificul vremii noastre, după doi ani 
de pandemie, cu restricții inimaginabile, pentru cei mai mulți 
dintre oameni, răzvrătiri ale naturii materializate în catastrofe 
care lovesc acolo unde nu te aștepți, un război sălbatic izbucnit 
la doi pași de noi (și, mai ales, la doi pași de Radu Ulmeanu 
care locuiește la Satu Mare, oraș aflat la doar câțiva kilometri 
de granița cu Ucraina), lipsa de etică și, în fond, de responsabi-
litate a politicienilor de la noi și de aiurea. Serenitatea contem-
plației este și ea firească, la un om al cărții ajuns la o anumită 
vârstă, pe sub ochii căruia au trecut multe mii de file, care a 
ajuns să înțeleagă semnele timpului și să le filtreze prin propria 
sa sensibilitate poetică.

Hieroglifele lui Radu Ulmeanu îmi amintesc de  tags ale 
lui Dinu Flămând, acele desene ciudate pe care le fac pe clădiri 
tinerii din ziua de azi, în locuri tot mai greu accesibile, pentru 
a-și marca trecerea prin viață și prin locul respectiv. Cu deo-
sebirea semnificativă că misterioasele semne lăsate de Radu 
Ulmeanu nu au nimic teribilist. Ele sunt niște semne oneste 
de existență pentru cei care vor urma, cumva asemănătoare în 
inocența lor cu desenele rupestre ale primilor oameni. 

Paradoxul acestui veșnic balans între tendințe antagoni-
ce este o senzație de deplină stabilitate emoțională. Discursul 
poetic este globalement echilibrat, rațional, poetul vorbește 
despre angoasele existențiale fără a intra vreo clipă în panică 
și fără a-i transmite cititorului stări de neliniște. Și aceasta nu 
pentru că angoasele nu ar fi reale, ci pentru că, în plan poe-
tic, ele sunt contrabalansate de notațiile 
contemplative.

Un splendid poem de extincție 
calmă, senină, luminoasă este chiar 
cel care deschide volumul, Hibernală. 
Imensitatea albă a zăpezii, sugerată 
de titlu produce o asociere de gânduri 
și imagini legate de un sfârșit încărcat 
mai degrabă cu nostalgii decât cu an-
goase. Tonul învăluitor, discret, nu este 
spart de nicio notă stridentă: „Îngerii-n 
cer se sting pe rând/ ca niște lămpi/ care 
și-au consumat petrolul// în palmele lui 
Dumnezeu e frig// noi tremurăm// și pă-
sări albe ni se pun pe umeri// trăim încă/ 
trăim/ cu buzele-ncleștate pe pahare// 
fecioarele cuminți de altădată/ se spală 
la izvor/ și dinții lor perlați/ se-ncarcă 
de lumină” (p. 5).

Un poem cu totul atipic în cadrul 
volumului este Au fost cândva. Autorul 
evocă sublimul sacrificiu făcut pentru 
libertate de mari poeți de ieri, pentru a 
pune în evidență indiferența morală a 
societății de azi, care se manifestă atât la nivelul poeților, cât 
și la cel al publicului de azi. Ideile și-au pierdut forța, valori-
le nu mai interesează pe nimeni, totul ajunge să se piardă în 
ceea ce poetul numește „zumzetul cotidian”. Într-o lume cu o 
morală (prea) maleabilă, totul se scaldă în insignifianță: „Au 
fost cândva poeți ca Nicolae Labiș/ ucis de un securist care l-a 
împins sub roțile unui tramvai,/ alții cu ani grei de închisoare 
politică/ precum Radu Gyr/ sau V. Voiculescu// dinspre sufe-
rințele lor răzbate un fel de ecou/ un murmur ciudat al aminti-
rii/ vremurilor când se trăia/ și chiar se murea pentru un ideal// 
acum poți să te întâlnești cu oricine/ poți să scrii orice fără riști 
nimic/ decât să te scufunzi în uitare nefiind monden/ crezând 
în ceva sfânt sau nobil// azi ești ridicol când condamni politi-
cieni la modă, sau pur și simplu îți respecți demnitatea de om/ 
valuri valuri de istorie se prăbușesc peste tine/ munți de noroa-
ie ți se ridică în cale// auzi mugetul stins al depărtărilor/ auzi 
clopotul solemn al unei înmormântări/ vezi soarele spintecând 
la răsărit orizontul/ și-ți spui totul se naște și are un sfârșit/ te 
pierzi încet încet în zumzetul cotidian” (pp. 10-11).

Mai ales după versurile de început, prima tentație este 

     Tudorel URIAN

aceea să interpretezi acest poem 
ca pe un fel de Epigonii, versiunea 
2022. Să pui într-un talger al balan-
ței eroica măreție a poeților de ieri, 
iar în celălalt lipsa de relief a celor 
de azi, cel puțin la nivelul eticii po-
litice. Este doar o aparență care ține 
de retorica poetului.  În fond, dacă 
ar scrie astăzi exact aceleași versuri 
care au încălzit suflete și i-au scos 
din minți pe cei aflați la putere, Nicolae Labiș, Radu Gyr și V. 
Voiculescu ar fi recepționați cu aceeași indiferență de publicul 
larg și ar lăsa indiferente organele de represiune. În postmo-
dernitatea noastră, receptarea poeziei este cea care a scăzut 
dramatic nivelul, nu neapărat calitatea poeziei. Adevărul este 
că în epoca rețelelor sociale, știrilor mondene, a meciurilor din 
Liga Campionilor și a Netflix, puțină lume mai este interesată 
de poezie pentru a-și umple bateriile etice. „Zumzetul cotidi-
an” are alte izvoare decât eroismul sublim al unor poeți care 
sfidau tabu-urile vremii și își riscau viața pentru a arăta lumii 
fața ascunsă cu grijă a politicii.

Poemul citat mai sus reprezintă mai degrabă o excepție 
la nivelul volumului Hieroglife, nu atât prin conținut, cât prin 
dimensiunile sale. Specificitatea acestei cărți a lui Radu Ul-
meanu este dată de tendința de distilare maximă a expresiei 
poetice. Există poeme condensate în patru sau cinci cuvinte, 
care sugerează o stare lirică, o imagine poetică sau chiar un ra-
ționament cu valoare de maximă. Numărul acestora fiind foar-
te mare pe toată întinderea cărții, unele își pierd forța de impact 
în mintea cititorului. Dar altele, multe, surprind prin ingenio-

zitatea ideatică sau imagistică a asoci-
erilor realizate, cum spuneam, printr-o 
economie maximă de cuvinte. Inițial, 
ai putea crede că ceea ce vezi este un 
laborator de testare a unor formule poe-
tice menite să fie utilizate în construcția 
viitoarelor poeme. Pe de altă parte, ele 
pot funcționa și ca poeme în sine. Două 
versuri, alcătuite din patru-cinci cuvinte 
pot reprezenta elementul declanșator al 
unor raționamente și viziuni în mintea 
cititorului, care poate umple imensul 
spațiu liber rămas  cu pagini întregi de 
raționamente și vise. Ceea ce propune, 
în fond, Radu Ulmeanu este o simfonie 
a tăcerii, în care cititorul trebuie să joa-
ce un rol interactiv, la fel de important 
ca cel al poetului însuși umplând cu 
mintea și sensibilitatea proprii ceea ce 
rămâne dincolo de cuvinte.

Dar, pentru a fi mai clar, să ofer 
câteva exemple de astfel de poeme 
condensate la maximum: „Senectute/ 
bilanț amar/ se sting încet îngerii/ hră-

niți cu jar” (p. 99) ; stingerea blândă a splendorilor tinereții; 
„Din clepsidră/ se revarsă pustiul” (p. 110); pornind de la 
aceste cinci cuvinte s-ar putea scrie un întreg eseu existențial; 
„Niciodată/ nu spune/ totdeauna” (p. 113); pare parafrazarea 
ieftină a unui dicton celebru, dar nu este; la fel ca „niciodată”, 
„totdeauna” nu este niciodată definitiv; „Străbăteam pustia/ ca 
lacrima/ un obraz” (p. 121); sublim; „Dezgust înrămat/ ca un 
portret/ al zilei de ieri” (p. 174); dezgustul solemn. 

Hieroglife  mi se pare una dintre cele mai bune cărți de 
poezie scrise de Radu Ulmeanu în lunga lui carieră. De pe 
urma ei cititorul rămâne cu satisfacția reîntâlnirii cu lirica unui 
poet important în istoria literaturii române a ultimelor decenii, 
dar și cu o mulțime de întrebări estetice și filosofice și existen-
țiale cărora va trebui să le găsească singur răspunsuri. 

                                               

Radu Ulmeanu, Hieroglife, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 
212 pag.

fi adusă, peste mări şi ţări, în patrie decât la 9 septembrie 2010 
de către copiii lui din S.U.A., Georgia şi Philip, cărora li s-a 
adăugat George („Gigi”) din Germania. O cenuşă albă şi diafa-
nă, care nu-ţi sugera prin nimic faptul că ar fi fost trup ome-
nesc, asemănătoare făinei de grâu de la Şendreştii bunicilor lui 
paterni, cernută prin sita deasă de mătasă. Fusese păstrată timp 
de doi ani într-o casetă din scândură de brad.

Sus, pe Vârful cu Dor, coborâse o ceaţă suavă care îm-
piedica totuşi vederea cerului, dar spăla iarba verde lăsând-o 
lăcuită. O iarbă măruntă, deasă, sănătoasă, vibrând de ea însăşi 
sub vânturi şi cizelată necontenit de către botul oilor de la daci 
încoace...

Rând pe rând, copiii lui George Emil Palade şi-au trecut 
unul altuia punga transparentă cu pulberea calcinată, risipind-o 
în iarba care mă aşteptam să tresară... Întâi Georgia, apoi Gigi 
şi la urmă Philip, care, născut în S.U.A., se afla pentru întâia 
oară în România, pe un Vârf, şi acesta cu Dor, nimerindu-se ca 

el să încheie săvârşirea ultimului legănat al tatălui lor...
...Truditele firicele albe de trup, separate de suflet şi spi-

rit prin foc, vor trece de-acum încetişor în tija ierbii şi în braţele 
întinse ale brazilor de pe porniturile coastei, vor cădea odată cu 
àcele coniferelor în acelaşi pământ şi cu iarba uscată în acee-
aşi ţărână, desenând la infinit destinul omenesc: eterna urcare 
şi eterna coborâre. Vor continua să urce în àcele brazilor care 
înţeapă inutil trupul sensibil al Timpului şi vor coborî în pâsla 
ierboasă spre care va răsufla botul oii veacurilor, ca într-o iesle 
vastă a Betleemului...

Şi pururi căderea va fi mai scurtă şi urcarea mai anevo-
ioasă, iar albele fire mai risipite în univers, ca să arate sufletelor 
noastre că înălţarea cere prin lege efort şi ordonare, în timp ce 
căderea se săvârşeşte de la sine, plasându-se în făptura firii ca 
o lene tristă...
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la	o	răscruce

mai ţii tu minte strada
ce ne-a adus aici, dispăruta – 
 piaţă-a copilăriei, pe atunci 

vorbeam 
în limba 
săracilor

cum păsările în zori
între sălcii
pe mal

cu glasul doldora
de niciunde, eu însă

şi azi vorbesc aceeaşi limbă 

prin care ei 
s-au alungat
unul după 
altul

a sărăcie / oferi 
inelatele
ineditele 
tale

pasăre / eu?

lasă-mă, sunt 
prea aproape. 

nesfârşit de 
aproape, de
pe acum

aşadar

mă iau de mână şi pornesc.

de când mă ştiu, mi-am murmurat 
monologul tăcut prin păduri,

pe străzi, în odaia 
nopţilor traversate

încercând să te 
aud, însă nimic.

nimic nu s-a clintit câtă vreme
n-am învăţat a desluşi
câmpul semnelor 
din jur, mereu 
altele

în fiecare clipă. un alfabet al inimii
în cercul apariţiilor 
şi întâmpinărilor

deloc întâmplătoare, tu
veghe neîntreruptă.
aplecare totală.
smerenia 
mea.

nu	ştiu

nu ştiu cine, nu ştim.

bolboroseală. buze îngheţate.

 nu ştiu cine, nu ştim   

din ceea ce presupunem a şti mai

 Nimic / eşti, oare

presimţirea ce ne bântuie

 contemplarea / nu este însă
  
  un ecou urcând din adâncul
   
   abia bănuit 

în dor?

VINE	O	VREME

vine o vreme,
când până şi dorinţa vicleană de moarte te lasă, bătrâna
atârnând albituri la uscat în curtea aburită de plutirea frunzelor.

îngânându-şi cântul îmblânzit de înserarea lizierelor 
copilărindu-ne, porţile în care ne părăsim lumea

deodată în alerta înscrisă a petrecerii, rufele
foşnind acum a pergament

LA	STEAUA

şi chiar dacă mi-aş pierde memoria, mireasma
de tei în foşnet cernit de brad, m-ar purta înspre tine

piatra de la căpătâi
ar înverzi într-o aterizare de îngeri

chipul de mesager. chipul tău
ca un pat răvăşit de dragoste

stins.
neştiut de nimeni. fără o lumânare.  

pe actul de deces şi-au pus degetul
doi analfabeţi de la morgă

ADEVĂRAŢII 

Şi-au fost solidari pe-atunci. 
Şi-au fost spini, în ochii deţinătorilor numelui--------.de 
nemaipronunţat azi, la auzul căruia, îi potopeşte lehamitea.

Şi-au tras-o şi şi-au purtat cazna.
Şi-au crezut a se cunoaşte. 
Şi-au jubilat. 
Şi-au trecut ani, în care şi-au pierdut
trecutul prezentul şi viitorul, printre măştile
cunoscuţilor risipite în jur. 

Şi-a fost un viol al inimii de netămăduit prin uitare
Şi-au rămas puţini/mulţi prăpădindu-se lent curăţindu-se.
Alcoolul. 
Marginalizarea. 
Şomajul. 
Resemnările. 
Divorţul. 
Scârba 
Greaţa.
Rataţi. 
Părăsiţi. 
Stârnind batjocura / de chivernisire, neputincioşi / de negoţ

Surghiuniţi în propriile odăi stingându-se odată cu înserarea. 
Cei rămaşi, printre cei pentru care s-au lăsat siluiţi în 
numele….., cu neputinţa de pronunţat.-
Şi-au fost şi sunt ceea ce combăteau pe-atunci. Adevăraţii 

În stigmatizarea căruia, cunoscuţii lor îşi sărbătoresc 
revelioanele la Sinaia. Şi ei, continuă să fie 
într-adevăr, ceea ce au combătut  –
Adevăraţii 

am	întâmpinat	moartea

am întâmpinat moartea prin stea
singurul prieten, mereu doar neagra mare

însă eu mă întreb atunci, de ce de-atâtea secole
ne vindem între noi din pizmă, dezbinare 
dăunuirea cu orice preţ ?

să ne fie atât de greu de-a avea un prieten
când inima ne e într-adevăr largă cât
 bătaia undelor?

cum a putut pătrunde atât de lesne
o mână de mercenari în cortul înconjurat de prieteni
al lui Mihai...s-a întrebat un militar zdrobit prin temniţe

acum la vatră, gârbovit pe ecran, la marginea patului
în pijamaua lui dungată....

să fie teama de cel cu adevărat liber atât de mare
încât îl dăm mereu pe mâna morţii
iar pe copiii noştri potopului 
de după noi ?

paradox

un simplu trăitor al pământului îşi potriveşte mersul
după pulsul meleagului pe care îl străbate
iar gesturile sale sunt cele ale 
unui pensionar al timpului

naşterea   iubirea  răgazul   şi moartea

sunt pe potriva
ierbii  grâului  fructelor  zăpezii
iar cerul, îndestulat de soare şi stele

de ce oare atunci când auzim vorbindu-se despre
un mare om al popoarelor, încă vieţuind
deodată ni se pare că ascultăm 
un necrolog?

requiem	gotic                                                
         (fragment)
 i.m. mihail pintea
…
astfel am intrat în ultima vară a celui care i-a cunoscut, 
dincolo de temniţe şi peregrinări, pe voiculescu, eliade, 
arghezi, camil şi cezar, lovinescu şi sburătorii săi, goga, 
eftimiu, istrati, blaga, teodoreanu, streinu, bacovia, vinea, 
vlasiu, jebeleanu, botez, baltazar, ţuţea, grigore popa – 

sorbind şvarţuri la café de la paix, la capşa...lăsîndu-ne 
moştenire o amintire fără de pagini. prietenii...jean pop, 
papahagi, vartic, borcilă, guga, sin, moraru, ivănescu, 
adăstînd în jurul unei cafele la arizona

o lume a poeziei
 pe care nu o poţi împărţi
   cu nici o voce

mizeriile unui om aflat pe pragul morţii
nu interesează decît pe cei ce
nicicînd nu se vor aventura ori vor
risca ceva, căci după cum artistul
adevărat este acela care nu se
mulţumeşte a fi un tranzistor
pentru Vocea neliniştitoare, ci îşi pune
în pericol integritatea spirituală
şi viaţa spre a depăşi acest prag, tot
astfel un simplu trăitor fără veleităţi
artistice înlătură orgoliul de a-şi face
un bilanţ al vieţii sale exemplare
considerînd că i s-a oferit marea
şansă de a se regăsi. 

  – : alles vergängliche ist nur gleichniss: –
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Un „franctiror” sub pavăza daimonului
Dedicând un comentariu volu-

melor „Atelierul de fluturi” (2016) 
și „Eros și lepocrație / Eros and le-
procracy”(2017), observasem că dl 
Virgil Diaconu este „un poet matur 
în concepție și cu o retorică distinctă, 
dar și un eseist înclinat uneori chiar 
polemic spre teme grave ale creației 
artistice și valorizării estetice, fațete-
le acestui Janus bifrons definindu-se, 
intersectându-se și completându-se 
reciproc, luminând din varii unghiuri 

portretul unui scriitor afirmat cu ani în urmă, dar cam ținut în 
conul de umbră al unor ierarhizări privitoare nu numai la de 
gustibus non disputandum” ... (Un Janus bifrons: VIRGIL DI-
ACONU. Departele și aproapele Epimenides, în „Portal-Mă-
iastra”, Anul XIV, nr. 3 (56)/2018, p. 46).

Semnatar al unor interesante eseuri privind arta poeziei 
moderne ori estetica unor curente literare (Destinul poeziei 
moderne, 2007; Poezia postmodernă, 2015 ș.a.), dl Virgil Di-
aconu își compune cărțile de versuri în tandem cu părți con-
sistente de eseuri, reflecții, comentarii de interes cultural mai 
larg, menite a contura profilul complex al unui autor de azi, în-
deosebi fațeta eseistică. Iată, bunăoară, partea a treia din „Ate-
lierul de fluturi”, O clipă de nemurire, în care dăm peste me-
ditații asupra copilăriei și reflecții asupra ludicului ca expresie 
umană a creației, ori asupra a ceea ce poetul consideră, cu o 
consacrată sintagmă, „doctrina suferinței”, moduri și modele 
existențiale, dialogul epistolar avut cu decenii în urmă cu Con-
stantin Noica, pe care-l vizitează la Păltiniș ș.a. Am aminti, de 
asemenea, eseul Epimenides, spiritul de după somn, un elogiu 
al gânditorului presocratic din hexametrii Purificărilor, meta-
foră structurantă a volumului de debut, Departele Epimenides 
(1976), dar și Lăuntricele (pp. 82-87), un fel de versete conți-
nând elemente de artă poetică.

Poezia, conform convingerilor sale estetice, este nu atât 
rodul învățăturii, cât al unui „daimon al inspirației ce ține de 
zestrea genetică”. În adaosul „Tratat de poezie sau Îndreptări 
pentru poetul tânăr” (pp. 161-176), autorul desfide „limba-
jul siluit” și „viziunea coborâtă în derizoriu”, propunându-ne 
„felul de a fi al poeziei autentice sau estetice, așadar orizontul 
poetic pe care poetul trebuie să îl atingă”. Mai mult chiar, scri-
ind despre „Conceptul sau arta poeziei moderne”, mai exact 
despre poezia „de valoare, estetică sau autentică” („destul de 
rară” în „producția de carte” de azi, în care se amestecă poezia 
„de valoare” cu „poezia modestă /pseudoestetică”, aceasta din 
urmă dominând-o „cantitativ”), dl Virgil Diaconu propune un 
set de „caracteristici, trăsături, principii sau norme poetice 
estetice”, în total vreo zece, menite a distinge „poeticul” de 
„non-poetic” (ele sunt: „norma tensiunii existențiale”, a „ca-
racterului surprinzător-imprevizibil, neașteptat, insolit și toto-
dată verosimil al ideilor”, a „coerenței sau a inteligibilității”, a 
„unității ideatice”, „a unității stilistice”, a „nonprozaismului”, 
a „originalității”, a „caracterului simbolic-metaforic”, a „poe-
ticității expresiei”, a „poeticității formei /muzicalitatea” etc.), 
care, în unitatea și coerența lor, exprimă „arta poetică estetică, 
conceptul sau canonul poeziei”. Nu există, scrie poetul, niciun 
fel de canon „în starea lui pură”, în nicio artă estetică, „ci doar 
în mintea poeților autentici, ca un fel de spirit sau duh nebulos 
al poeziei”, grație căruia operele estetice, întrupate în forme 
diferite, individuale, exprimă un anumit concept estetic „ge-
neral, universal al poeziei”. Prin urmare, referindu-se la poe-
zia contemporană numită, de către poeții și criticii generației 
‚80, „postmodernistă”, teoreticianul distinge mai multe fațete 
ale acesteia: hiperrealistă (pseudo-estetică, glorificând „bana-
lul”, existența rutinieră, „stupizeniile referențiale de tot felul”, 
„biografismul atomizat etc.), a influențelor literare (rescriere, 
reciclare, pastișare, plagiere, imitație, luând în răspăr surse-
le de inspirație), eclectică (împrumut de tehnică și tipologii 
poetice), și aceasta la fel de „pseudo-estetică”, și, în sfârșit, 
„poezia postmodernă estetică”, căreia i-ar fi caracteristice cele 
zece trăsături amintite mai sus, „singura poezie autentică sau 
de valoare, deci singura care contează cu adevărat în cultura 
unei națiuni”...

Astfel de teoretizări, care, desigur, pot incita și chiar ne-
mulțumi pe unii confrați, care deja s-au văzut „canonizați” (cu 
dovlecii în căruță, cum se zice), sunt urmate de considerațiile 
deloc menajante privind „Evaluarea, promovarea și destinul 
poeziei contemporane”, în care este incriminată vădita „lup-
tă pentru promovare” în ierarhia literară a momentului („in-
diferent de calitatea poeziei”), „critica literară putând să pro-
moveze atât poezia de valoare, cât și poezia minoră, conform 
propriei competențe sau incompetențe.” Este vizată acea parte 
a criticii „corupte de prietenii literare, de interese de grup”, 
supraevaluând „poezia minoră” în detrimentul „poeziei de 
valoare” („exemplu de falsificare «la zi» a valorii și ierarhiei 
scriitorilor români îl reprezintă canonul poetic sau lista cano-
nică a poeților români, alcătuită în anul 2019 de către 35 de 
scriitori și critici instrumentați de Nicolae Manolescu, listă 
care susține că literatura română a perioadei 1918-2018 are 
nu mai puțin de 100 de poeți canonici, adică de poeți de mare 
valoare sau fundamentali” – p. 170). Dl Virgil Diaconu, a cărui 

luptă cu așa-numitul Guvern Literar (Șaizecist sau Optzecist), 
iată, continuă, după atâtea intervenții publicistice și editori-
ale, este un scriitor incomod, rebel, nonconformist, crezând 
că, azi, „critica noastră nu prea desparte apele de uscat” (a se 
vedea ancheta „Poezia canonică românească”, Ed. Contrast, 
București, 2020). Nerăsfățat de spații în revistele breslei, nici 
de premii din partea Guvernului Literar, cu atât mai puțin de 
„recunoașterea” realizatorilor de ierarhii oficiale, deși poezia 
sa este superioară unor „canonizați” (care „țin aproape” și 
se bucură mereu de succesive nominalizări și premieri!), dl 
Virgil Diaconu constată, cu simț istoric verificat, că „Guver-
nul Literar Șaizecist a fost răsturnat de la putere și înlocuit 
cu Guvernul Literar Optzecist-Postmodernist, care, odată cu 
negarea valorii poeziei șaizeciste, a legitimat și promovat în-
deosebi poezia proprie, poezia optzecist-postmodernistă, a 
acordat premii literare propriilor poeți și a elaborat un canon 
poetic de opere «fundamentale» aglomerat de poeți optzeciști, 
deși generația poetică optzeci nu are niciun poet de talia șaize-
ciștilor Marin Sorescu sau Nichita Stănescu, cu toate rateurile 
poetice ale celui din urmă. (...) Guvernele Literare i-au fideli-
zat în trecut pe unii scriitori prin stipendii acordate de Fondul 
Literar, concedii gratuite, cărți editate în tiraje-mamut, iar azi, 
prin favoruri editoriale, premii bine plătite, excursii literare și 
recompense financiare, indemnizații pentru «merite literare 
deosebite», de 1.000 sau 1.400 de euro (cifra e la secret). Toate 
aceste recunoașteri și încurajări asigură «buna funcționare» a 
Guvernului Literar, deci și acceptarea decretelor care îi răsfață 

pe unii dintre scriitori și îi ignoră pe cei mai mulți. Toate favo-
rurile și toate nedreptățile făcute scriitorilor nu vin din afară, 
ci din propriul Guvern Literar.”

Dar, crede poetul, în zece-cincisprezece ani „generația li-
terară/ poetică 2000 și critica douămiistă vor constitui un nou 
Guvern Literar, Guvernul Literar Douămiist”, care va schim-
ba „dictatura scriitorilor/ poeților și a criticilor postmoderniști 
optzeciști de azi (...), așa cum a făcut cu osârdie fiecare ge-
nerație literară predecesoare, la vremea ei.” Deci, fiecare Gu-
vern Literar are libertatea și „legitimitatea” să își „oficieze” 
propriul canon literar și să impună noi ierarhii. Ar fi, așadar, 
vorba de o „mutație a puterii literar-administrative”, a oficiali-
tății și „legitimității”, „care conduce la mutația promovărilor și 
a ierarhiilor poetice generaționiste!” Cu alte cuvinte, „actorii 
generaționiști se schimbă”, dar piesa e aceeași, cu tipuri și mo-
ravuri trase aproape la indigou. Așa se întâmplă cu evaluările 
și ierarhiile „construite de o mediocritate critică generaționistă 
ajunsă la putere, care își va pune pe soclu propriii poeți/ scrii-
tori generaționiști modești și va nega totodată valoarea poeți-
lor transgeneraționiști.”

Cu toate acestea, dl Virgil Diaconu scrie răspicat: „Am cre-
dința că poetul minor nu poate fi tratat drept major la nesfârșit. 
În cele din urmă, ierarhia falsă, impusă de critica incompetentă 
sau coruptă a unui Guvern Literar sau altuia, va fi corectată, 
îndreptată (...) Pe de altă parte, nici poetul autentic nu poate 
fi subevaluat prea multă vreme. Nu se poate ca poetul care 
este atins de înger să nu fie văzut în îngereasca lui (?). Nu este 
toată critica eșuată estetic...” (considerații din „Tratat de poe-
zie” consemnate în perioada „Septembrie 2018 – octombrie 
2021”).

Deși, în perioada 2002-2021, poetului Virgil Diaconu i s-au 
decernat diferite premii fie din partea Filialei Pitești a U.S.R. 
(2002, 2007, 2009, 2016) și APLER (2008), fie în cadrul unor 

festivaluri naționale sau internaționale (Deva-2005; Drobeta 
Turnu-Severin – 2006; Oravița – 2021), creația lirică a d-sale 
nu poate ocoli întregul complex de... frustrări, nemulțumiri, 
diatribe și justițiarități, atât de vizibile și de tranzitiv expuse în 
cadrul teoretizărilor despre poezie, în care autorul se dorește 
deopotrivă ideolog și estet.

Franctiror notoriu cu „obiecții” la vedere, nonconformist 
cu persiflări ironic-sarcastice și rămas credincios unui crez 
poetic mai mult raționalist decât fantezist, în care se reflectă 
poliedric o personalitate complexă, de creator și eseist în sfera 
esteticii literare, poetul Virgil Diaconu, în ciuda unei decla-
rate „singurătăți” (singularități), face parte din categoria unui 
personaj celebru, invocat deja într-un poem – un Don Quijote 
„cu himera pe umăr”, atras irezistibil, orgolios-macedonskian 
aproape, de aerul tare al înălțimilor și aventurilor spirituale. 
Asumându-și destinul unui Don Quijote rătăcitor prin „țara 
fără hotar a închipuirii”, poetul, în numele „tristei figuri” asu-
mate, o spusese franc: „Eu însumi sunt cu totul întrecut de vi-
ziunile mele, calea pe care o urmez este aceea a himerei.// Că-
lăuzit de această himeră, eu mai caut și acum Cavalerul pe care 
să-l înfrunt. Poate că ținta mea ești chiar tu.” (Don Quijote). 
Dar l-am putea apropia la fel de bine de „himera” lui Mace-
donski: „Într-o magică splendoare zbori de lume uitător,/ Nici 
săgeata nu te-ntrece şi te-avânţi fără-ncetare,/ Sub un farmec 
de himeră, după ea urmăritor.// Din real ieşit afară nu mai eşti 
ca orişicare.../ Te-nzestrezi cu mâneci roşii la tunică de satin,/ 
Chipeş, nalt, cu stemă-n frunte, pleci pe visul tău călare,// Şi se 
uită, şi se uită mizerabilul destin.” (Stepa, IV).

Dar nu atât de abstract în idealitatea lui expresă este „ex-
cursul” poetic al lui Virgil Diaconu. Sufletul peregrin al poetu-
lui, în consemnări meditativ-dolorice, dar și persiflant-ironice, 
cutreieră un relief mai concret, mai palpabil, mai al zilelor 
noastre („Ziua deja a dat năvală pe străzi./ Inima mea este ini-
ma miilor de tineri/ care au ieșit în stradă./ Focule, vino cu 
mine!” – Mutația). Orașul pierdut în „ceața abatorului”, cu 
„ghilotină” care „funcționează după un plan bine stabilit”, cu 
biserica „sfâșiată de rugăciuni și de lacrimi” (de fapt, „cele 
două biserici”), cu cimitirul din deal „ca să aibă o bună per-
spectivă asupra celor de jos” și în care s-au mutat părinții, rude 
și bunii prieteni (Prietenii mei), cu vrăbiile îndrăgite și toată 
inocența, în general un topos pierdut, dar pe care poezia în-
cearcă a-l recupera cu specificul și amintirile lui cu tot. Este 
orașul copilăriei cu toată vânzoleala lui caracteristică, cu toată 
rumoarea lui social-politică, față de o individualitate artistică 
retrasă în sine, reflexivă, dar care nu uită contextul și ca ata-
re se exprimă aluziv, ironizând varii aspecte: „Afară, un oraș 
plin de oase care aleargă pe străzi./ Au care din ele sunt oase 
de om,/ care de regi și care de sfinți?/ Desigur, nu îl voi ruga 
pe Domnul/ să sufle din nou peste ele...// Maica Domnului, 
roagă-te pentru noi!” (Umbrele acestui secol). Și, tot în ace-
lași spațiu al locuirii sale, poetul evocase imaginea pestriță 
a unei societăți cu „copii ai străzii”, „sarmale electorale” și 
„hiene propagandistice”, care se strecoară „elegant” precum 
țiparii „printre degetele împietrite/ ale Justiției”, cu „tăietori de 
panglici” care „se sacrifică pentru patria lor/ pe toate posturile 
TV ale sărăciei noastre color”: „Iată aleșii,/ care traduc binele 
universal în ajutoare de înmormântare (...)/ E vremea hienelor 
propagandistice/ (...)/ E vremea viermilor de serviciu...” (vol. 
antologic „Century”/Secol, 2011).

Declarându-se lucrător la „Fabrica de Visuri”, poetul trece 
pe străzi „cu cireșul în brațe”, pe care concitadinii nu-l văd: 
„Eu locuiesc într-un oraș obișnuit,/ printre oameni obișnuiți./ 
Eu însumi sunt un astfel de om. – / V-am spus cireșul nu se 
vede.” Nu se vede nici Fabrica de Visuri, nici „prințesa” care 
„joacă șotronul în inima mea”. Sau din același poem Portret cu 
cireșul în brațe: „Eu lucrez la Fabrica de Visuri./ Seara, când 
mă plimb prin centrul orașului,/ eu am întotdeauna la mine un 
vis / (...)/ Da, de cele mai multe ori/ eu îmi împart visurile pe 
străzi.” 

„Ceasul din turn strigă la mine cât e noaptea de lungă”, 
scrie poetul în Ceasornicul, metaforă-obsesie deopotrivă a 
timpului scurs (cu atâtea voci/ glasuri, inclusiv a mamei, care 
„îmi leagă rănile cu mângâierile ei,/ care mă ceartă cu lacri-
ma”), precum și a ineluctabilului timp-agresiv, ce se apropie 
„cu soldații întunericului./ Soldați pe care, în ultima vreme, 
nu-i mai dovedesc (...)// Da, va trebui să mă pregătesc pentru 
lupta cea mare!/ Să-mi adun oștile și să ies în câmp la bătaie.// 
N-am nicio teamă, Domnul este cu mine!”

Drama poetului este una existențială, de o luciditate extre-
mă, dezvoltând neliniști și viziuni obsesiv-fantasmatice pre-
cum acelea din Cetatea Ciulin, rămasă cu porțile ferecate, ca 
un cimitir părăsit, însă deținând amintirea celor dragi: „Copi-
lăria, floarea de cais care mă ceartă/ pentru Cetatea Ciulin pe 
care o țin în viață.” Și biserica părăsită („bastion al singurătă-
ții”) de la marginea orașului, „aproape căzută în genunchi”, în 
care niște hulubi „și-au făcut cuiburi deasupra altarului” (De 
sub pulberea veacului).

Frecvent consemnate, cu deopotrivă gingașă și gravă 
emoție, sunt imaginile copilăriei, temă bine conturată, relu-
ată în penultimul ciclu Copilul pădurii („Copilăria: cântecul 
de greier care răzbate prin somn./ Sufletul mai puternic 
decât trupul.” – Copilăria; „Copilăria mea dintre două 
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biserici/ Copilăria cu prințesa de mână. Cu lumina de mână” 
– Copilăria, neînvinsa copilărie), cu văzduhul albastru stră-
bătut de rândunele, cu cireșul înflorit: „Florile lui – o amintire 
a Paradisului.” Pe scurt zis: „Copilăria era o mare și secretă 
familie” (Familia), evocând timpul când „respiram sub o floa-
re” (Cărări). 

Într-o Laudatio Domini, poetul mărturisește că îl așteaptă 
pe Domnul „în turla pe care o port pe umeri” și în care „ne-
credincioase umbre au cucerit clopotnița”: „Să vină și să lă-
murim o dată pentru totdeauna lucrurile/ ca să îmi pot vedea 
mai departe de ale mele.”: „În turla pe care o port pe umeri 
se face noapte./ Cineva vorbește singur acolo, / singur și în-
tr-o limbă necunoscută./ Vorbele lui răsfoiesc, de la Facere la 
Apocalipsă, Scriptura./ Iată-l pe Domnul! a strigat trandafirul,/ 
abia cățărat pe golgota frunții./ (...)/ De-acum, îmi voi deschi-
de sufletul cu băgare de seamă,/ Ca nu cumva cineva să vadă 
ce se întâmplă în clopotniță,/ În scriptorium, unde cineva scrie/ 
De la Facere și până la Apocalipsă, lumea./ Unde cineva scrie 
cu flori de cireș și cu vrăbiile lumea./ Lumea, acest Laudatio 
Domini.” Tot atât de bine sunt evocate ipostazele Îngerului, 
ale acelui „daimon” călăuzitor, care, ca la Socrate, prevenind 
cu interdicții și avertismente, stăruie în preajma poetului: „Da, 
eu niciodată nu am putut să-mi înving Îngerul,/ și l-am lăsat 
să mi-o ia întotdeauna înainte.../ El va merge întotdeauna îna-
intea mea,/ iar eu pesemne că nu îl voi ajunge niciodată din 
urmă...” (Sufletul peregrin). Sau, mai nuanțat, amintindu-ne de 
„daimonul” din lirica lui Nichita Stănescu, în poemul Daimon, 
spirit absorbit de transcendent, „călare pe nori”, indiferent la 
strigătul „oaselor” celor plecați în lumea umbrelor: „Daimonul 
meu/ umblă totdeauna călare, calcă pe nori./ El nu aude stri-
gătul oaselor care umplu pământul.” „Daimonionul” din ființa 
poetului „schimbă anotimpurile/ râsului meu războinic”, dar și 
„ordinea lucrurilor/ de mine abia înțelese,/ viața și moartea”, 
pe scurt zis, „în hieroglifa prezenței mele,/ doar răsuflarea 
daimonului meu trece./ El, și cu el nimeni...” (Daimonion). 
Deseori poemul se resimte de ritmul versetelor biblice ori de 
duhul sentențial al acestora, precum în piesa Himere, dezvol-
tând viziunea fantasmatică a „păsării în frac” vorbitoare, care 
îl strigă „din clopotnița de pe umeri,/ de unde visam să salvez, 
într-o bună zi, lumea./ Aripa ei înmuiată în noapte îmi atinge 
întotdeauna/ mâna scriitoare, cuneiformele. Orizontul”: „Nu-
mai floarea de cireș este de partea mea./ Ea a străbătut până 
la mine tot întunericul, Și întunericul n-a biruit-o!”

În privința aceasta să amintim mai vechea mărturisire a po-
etului, din volumul precedent: „Eu, unul, scriu sub daimon.” 
Așadar, nu sub imperiul unei estetici generaționiste (ori mi-
zerabiliste), de vreme ce poemele sale au „ținută” stilistică și 
relief estetic, irizate fiind de acel complex lectural al ideilor, 
de un livresc asimilat și inspirator, departe așadar de imageria 
centrifugă și retorica șleampătă a unei maniere demult socoti-
tă jemanfișistă... Mai pregnant, însă, decât oricând, ni se pare 
acum prezența unui anumit spirit creștin, biblic, veterotesta-
mentar, la autorul „Bibliei literare” din 2020 și al „Bibliei lite-
rare și Bibliei dogmatice” din 2021. Este o amprentare de mai 
largă spiritualizare a acestui tip de discurs, poetul, „eșuat pe 
acest țărm, printre șobolani și barbari”, simțind ocrotirea ma-
rianică: „Noroc cu Maica Domnului, care mă ține în viață./ Ea 
mă ajută să trec printre șobolani și barbari./ Ea îmi arată calea 
spre casă.// Vezi, de grăbit ce sunt ca să îl prind pe Domnul/ eu 
mi-am uitat sufletul și degetele în Sfânta Scriptură.” (Eșuat pe 
acest țărm). „Daimonul” și „Îngerul” („dublul acesta nevăzut” 
– Omul cu înger) sunt oglinzi ale Sufletului, eminențe de pază 
și bună călăuzire, de pacificare duhovnicească, favorabilă cre-
ației, de înlăturare a Nopții care „se ține de mine scai și stinge 
trandafirul/ care îmi dă lumină”: „Dacă Îngerul nu ar scoate-o 
în brânci pe scări./ Doamne, și eu care credeam că ai plecat de 
la mine/ și că nu voi mai apuca dimineața.” (Lupta, I). Dar și 
o undă de neliniște că ar putea fi părăsit de pavăza divină, pre-
cum în Lupta II: „Și tu, unde ești Doamne?/ Mai mult mă amă-
gești cu arătările tale (...)// Unde ești?/ Eu știu că cineva stă la 
pândă,/ cât este noaptea de lungă./ Nu se aude decât piatra care 
îmi ascute sabia./ Deși nu știu dacă voi ridica sabia împotriva 
lui.// Lasă-mă, că deja s-a luminat de ziuă, mi-a zis, lasă-mă!/ 
Așa mi-a spus și deodată s-a făcut nevăzut.// Ca un foșnet de 
aripi a trecut pe lângă mine,/ ca un foșnet. El, cel cu aripi...”

Sunt frecvente ipostazele umilității, ale asumării coexis-
tenței/ întrepătrunderii cu divinitatea, din acest discurs poe-
tic lipsind orice intenție de revoltă, de îndoială ori de negare, 
precum în „Psalmii” arghezieni. Sub acest aspect, conștiința 
poetului este liniștită, pacificată de o indimenticabilă convin-
gere, într-o miraculoasă „ieșire la lumină” și fraternizare be-
nedictină: „Doamne, ești atât de aproape/ că împart cu Tine 
lumina și vinul;/ rupem dintr-o singură pâine./ Și în deșert îți 
dau să bei din cana mea cu apă./ Ești lângă mine, noaptea îți 
face loc să treci (...)// Sufletul meu iese din întuneric.” (Sufle-
tul). Sau această stare de chietudine, o convingere liniștitoare 
față de „bătaia ceasului” din turn care „strigă toată noaptea la 
mine”: „Noroc cu Domnul, care mă apără./ Noroc cu Domnul, 
care scoate noaptea din celulele mele.” (Noroc cu Domnul). 
În isihia sa, poetul trăiește, „în camera purpurie, în inima sa”, 
amintirea celor plecați: „Cu bolta și steaua petrec în această 
sihăstrie.// Prietenii mei trec prin mine ca printr-o clepsidră.” 
(Sihăstrie). Și totuși, de atâta suflet „Nu mai am loc. Doamne, 
nu mai am loc în mine!// Eu voi decapita Tristețea, fiara care 
mă are în pază.” (De-a hoarda prin lume).

Dacă piesele din ciclul titular, Sufletul peregrin, amintesc, 

    Prin volumul apărut la editura 
Colorama din Cluj în această 
vară fierbinte a anului 2022, 
într-o formă grafică deosebită 
( coperta aparține pictoriței și 
poetei Mirela Orban), volum 
al cărui titlu e o metaforă – 
Potcovirea lui Pegas (cât de 
mult l-a îmblânzit poetul încât 
acesta să accepte potcovirea!), 
Dorel Tătaru  reabilitează versul 
clasic și eternele probleme 
existențiale:  viața și sensul ei, 

iubirea, moartea și încă una transpusă perfect în cuvântul dor. 
Acest volum cuprinde poezii în vers clasic, multe din ele poezii 
cu formă fixă: pantum, rondel, sonet, ronset, schaltinienne, 
gazel, nonă, care, deși cu norme exacte, nu limitează în niciun 
fel expresivitatea conținutului. Tematica poeziilor este așadar 
diversă: iubire, dor, revoltă socială, exotism oniric. Într-o 
lume în care poezia pare un delir verbal, lipsit de norme și  
fior estetic, poeziile despre care facem vorbire aici pun în 
celălalt taler al balanței literaturii o greutate care aduce un 
necesar echilibru ce ne dă speranța că poezia n-a încetat să 
fie metaforă și  muzică à la fois. Ba, mai mult, titlurile însele 
ale multor poezii sunt fie distihuri (,,Oale și ulcele, pământ 
eu și ele” ,,Lie, glie, suburbie, casă potcovită-n vie”, ,,Viață, 
viață, ață șugubeață”), fie metafore de sinteză (,,Muză luată 
de torente”, ,,Ce-a rodi în valea seacă” ,,Sonetul perfectului 
imperfect”, ,,Iubirea ca antiteză”)
    Deși trăitor de mulți ani în SUA, poetul își revendică, prin 
toate fibrele poeziei sale, apartenența la matricea stilistică 
românească, așa cum o simte sau cum și-o amintește, 
iar acolo unde amintirile lipsesc, fantezia completează. 
Elementele de civilizație rurală dau viață unui spațiu uneori 
idilic, alteori de o frustețe copleșitoare . Astfel, există o 
întreagă semiotică absolut autohtonă a ceea ce Blaga  numea 
,,marea trecere”.,,Mă doare dealul rupt în coaste,/ Un cal mă 
priponește-n brâu,/La umbra adâncimii aste/ Mă ține piatra 
fără râu./ Mă ține prundul și-o lopată/, Pe tâmpla mea răsar 
bureți,/ Acolo-n casa mea crăpată/ Alt cal mă leagă în pereți./ 
Și îmbrăcat cu băligarul/ ori încălțat cu doi cărbuni/ Mă 
trece-n două lumi olarul,/ Adap copii, înțep cărbuni” (Oale și 
ulcele, pamânt, eu și ele).
    Într-o aparentă neluare în serios, autorul însuși recunoaște 
că poezia sa ascunde drama din adâncuri (a dezrădăcinării, a 
dezintegrării unei lumi în crepuscul?) în haina autoironiei și 
a burlescului. Fundalul însă rămâne același: ,,Pe satul meu 
păștea suburbul/ Un mânz scăpat de telegraf/ Pe unde își 
bătuse burgul/ Pripon un stâlp de telegraf./ Acolo-și cumpără 
Fâneață/ Baloți cu garduri împrejur/ Mausolee de verdeață/ 
Cu soare-apus în abajur.../ Se adăpa-nsetat burlescul/ Din 
luciul lacului geamgiu/ Din bici abstract gonea lumescul/ 
Și de substrat herghelegiu” (Glie, glie suburbie, casă 
potcovită-n vie).
    Toponimele și onomasticele prezente în poezia Doina 
din Pădurea Lențea sunt niște jaloane ale pomenirii într-
un spațiu liric baladesc a descălecătorului  și a românilor, 
ca primii existenți într-un spațiu controversat și revendicat: 
,,Când pietrei rupte din cetate/ I-au spus veniți aici Cohalm/ 
Plesnea de-atîta-ntâietate/ Și pielea zimbrului din ham./ Așa 
a fost, acum la treabă,/ Vedeți voi, greii bolovani?/ Nu au 
fost prinși din șa în scoabă/ De prea puținii transilvani,/ Ci 

pe opinci, călări, rumânii/ Și Danci și Bucuri, Borcomani,/ 
Cu Tempea, Stoica au fost junii/ Pădurii Lențea suverani”. 
Poezia mă duce cu gândul la Inscripție pe piatra de hotar a 
lui Geo Dumitrescu: ,,Slav aș fi fost, de nu eram latin,/ latin 
aș fi, de n-aș fi fost și dac,/ dar a ieșit așa: să fiu român/ Și eu 
cu soarta asta mă împac!”
    Poetul are predispozitia rescrierii unei geografii spirituale 
proprii, spațiu de regăsire, de meditație, de joc sau de iubire. 
Acest spațiu poate fi recreat fie în arealul românesc, fie în 
zona ,,Lumii Noi”, de multe ori întrepătrunse, într-o anume 
ambiguitate tragică, dar dătătoare de lirism: ,,Ca un păgân 
ce-și uită obârșia/ Altare fără cruci am sărutat,/ Tunând și 
proslăvindu-mi cârdășia/ Armatele cu cozi m-au recrutat./ 
...Așa a fost cuprins de resurecții/ Fac troc: o litieră pe un 
măgar/ Cu gândul amalgam de introspecții/ Mă-ntorc sărman 
acasă, dar cu  har. Ajuns în prag de mare sărbătoare/ Picioare 
de asin s-au înmuiat,/ Îngenunchez, îl iau chiar în spinare,/ 
Bătrân soldat: Hristos a înviat” (De Paște) 
    Dincolo de jubilația ludică din care componenta balcanică 
nu lipsește, reverberând trăiri barbiene, există un dramatism 
al poeziei lui Dorel Tătaru, chiar dacă, de multe ori, aparent 
disimulat în haina ironiei și autoironiei. Să fie oare din cauza 
unei permanente pendulari sufletești între două lumi, între 
două iubiri? Ori poate conștiința fragilității și a efemerului 
ființei umane? ,,Port astăzi pământescul către vamă,/ Sperând 
să trec în cele nouă zile/ Cît ține un priveghi de bună seamă/ 
Naintea măturării în argile./ Mai stau un mas aici, acolo, 
între,/ La cap, aprinsă pe un stârv de miere,/ Lumina cade 
de pe ochi pe luntre” (Hatul dintre lumi) Sau: ,,O umbră a 
umbrei trupului galb,/Purtăm în graffituri marele alb,/Garoafa 
din piept, ajunsă rizom,/ Nici urmă de puls, nici urmă de om” 
(Sfârșit)
    Cuprins de o melancolie vecină cu depresia, poetul pare 
a renunța la exhibiția sufletească  (căci nu este oare poezia 
o formă de exhibiție?) fără a renunța însă la autoironia care, 
cred eu, este una din trăsăturile definitorii ale poeziei lui Dorel 
Tătaru: ,,Am închis în suflet bardul, iară muza la mansardă,/ 
Doamne, cum îmi mai dezmiardă tâmplele și pericardul,/  
Să nu-mi scape, le-am pus gardă, lui perfuzii și ei fardul,/
Artizan, am făcut gardul din trei rujuri și-o brancardă” (2 în 
1. Simbioză)
    Poezia de dragoste vorbește despre trecute iubiri ce încă 
mai dor. Când degetele tale nu mă mai furnică are un parfum 
nostalgic de romanță: ,,...Hai să bem împreună cafeaua/ Nu te 
mai văd cu ochii de zahăr/ nu ne mai țipă la doi cucuveaua,/ 
La deochi nu mai sar să te apăr.../ Știu, acum ești de altul 
mămică/ Și mie îmi spun fetele tată,/ Nimic din trecut nu mă 
furnică/ Și te strânge-un inel, măritată”  Există câteva poezii 
de dragoste dedicate unei alte femei, poezii care mă duc cu 
gândul la ciclul lui Baudelaire din Les Fleurs du mal, dedicat 
mulatrei Jeanne Duval  (,,La Venus noire”) pentru care poetul 
a nutrit o iubire pasională.
   Revenind la Dorel Tătaru și la poezia de dragoste, am 
reținut prin similitudine ADNotări pe marginea unui gând 
(pantum): ,, La tine mă închin solemn/ Zeița mea de abanos,/ 
Ca mănăstirea dintr-un lemn,/ Ești zămislită dintr-un os./ 
Zeița mea de abanos, / cu nimbul tău de mohair,/Ești zămislită 
dintr-un os,/ Pe valea marelui Zair...”, dar și poezia Voila 
(Nonă), poezie tot cu formă fixă așadar. Predilecția pentru 
exotism (și iar mă gândesc la Baudelaire) se împletește cu 
iubirea pentru o persoană exotică: ,,Pe când legeni frumusețea 
de pe un picior pe altul/ Când postezi feminitatea în perfectă 
ikebană,/ Ca bondarul de grădină, pregătesc atent asaltul,/ 
de mănunchiul tău subțire te cuprind, te pun pe rană” (În 
grădina malaeză. Pantum).
    Poeziile cu formă fixă nu sunt o regulă în economia 
volumului lui Dorel Tătaru, el nu e un ,,sonetist” precum 
Mihai Codreanu sau un ,,rondelist” precum Macedonski. 
Sunt mai curând o excepție, un exercițiu ludic, fără însă ca 
poetul să facă rabat de la conținut în favoarea formei.
    Sintetizând, am putea spune ca poezia lui Dorel Tătaru 
e spectaculoasă, în măsura în care finalitatea ei surprinde 
mereu. Poeziile sunt atent lucrate, cu delicatețe de bijutier. 
Unele au autonomia de impact a unor monade, altele par a 
fi rămășițele unui spațiu arhetipal colapsat, ale unui ,,paradis 
în destrămare” cum spunea Blaga, dar a cărui imagine mai 
stăruie fragmentar în nuclee de poveste ce se cer dezvelite și 
dezvăluite. Locuind de mulți ani în SUA, poetul încearcă prin 
poezia lui să anuleze clivajul sufletesc creat în mod firesc, 
aducându-și spiritualitatea la un numitor comun prin poezie. 
Nu se teme de cuvinte, le ia de mână așezându-le într-o 
alăturare inedită, mereu proaspătă, parcă spunând cititorului: 
acestea sunt metaforele mele, apropiați-vă și încercați să le 
îmblânziți, în sensul pe care vulpea din Micul prinț îl dădea 
verbului ,,apprivoiser”. Citind și, de ce nu, recitind, veți 
îndrăgi aceste poezii sau, cel puțin, vă vor deveni prietene 
însoțitoare ale propriilor trăiri.

Steluța CRĂCIUN

eponimic și mai ales ca formă discursivă, de poemele din 
volumele precedente, dar cu un spor de dramatism pe latura 
trăirilor transfigurate, cele din ciclurile următoare merg pe for-
me verslibristice concentrate, sugerând fie starea de căutare a 
„pietrei filozofale”, care consacră și recuperează totul (Piatra 
filozofală), fie starea de isihie în care este așteptată întâlnirea 
cu Domnul, „schimnicia”/ pustnicia fiind una din temele vo-
lumului (Schimnic), fie amintirea prietenului plecat (Prieten 
apus), a unor biografeme evocând familia, copilăria, natura cu 
revelațiile ei... (Copilul pădurii) ori, în sfârșit, o privire meta-
forică a întreitului drum parcurs: „Om singur merge pe ele” 
(Calea parabolei).

În totul Suflet peregrin aduce, prin consistentul ciclu omo-
log, noi contururi, întregitoare și pe o notă mai gravă, la uni-
versul liricii lui Virgil Diaconu și anunță, apoi, prin celelalte 
cinci cicluri, reduse numeric, o posibilă manieră stilistică în 
continuarea discursului poetic care l-a afirmat ca „voce” dis-
tinctă în peisajul poeziei noastre de azi. 

             

* Virgil Diaconu, Sufletul peregrin, Editura Con-
trast, București, 2021, 216 p.
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        Dacă nu s-ar fi stins prema-
tur din viaţă, Sorin Stoica, scriitorul 
din Băneştii Prahovei ar fi împlinit 
44 de ani. Se înţelege de ce îmi vine 
foarte greu să-i comentez cărţile 
potrivit cu specificul judecăţii cri-
ticii literare. Ceea ce nu înseamnă 
că nu o voi face. Mai e o dificultate 
peste care trebuie să trecem: regre-
tatul prozator, categoric de excepţie, 
a fost elevul liceului din Câmpina, 
oraş despărţit printr-o vâlcea de Bă-
neşti. A fost gazetar şi la o publica-
ţie din oraşul cu, zice-se cu mândrie, 

multă lumină şi mulţi intelectuali. N-a scris tot aşa de nemul-
ţumit despre „profi”, într-adevăr cei mai mulţi îndreptaţi spre 
un didacticism păgubos, ucigător de creativitate. Ca jurnalist, 
n-am putut să-i dau decât o scurtă şi tăioasă replică atunci când 
a scris ponciş, într-un context, despre un maestru al cuvân-
tului. El, Sorin, care iubea atât de mult Cuvintele! Nu regret 
asta, ba chiar mi-l aminteşte mai viu şi mai autentic. Sunt în 
stare să mă detaşez de asemenea conjuncturi şi să mă pronunţ 
cu spirit critic necesar ca apa şi ca aerul. Iar scrierile lui Sorin 
Stoica n-au nevoie de nici un efort de bunăvoinţă. Şi, în sfârşit, 
dezavantajul sau avantajul unei cronici literare e că autorul se 
autocomentează în permanenţă, potrivit cu „cerinţele” textu-
alismului în paradigmă postmodernistă, strategie narativă al 
cărei urmaş de cea mai înaltă cotă este el. Se situează, astfel, 
în compania înaintaşilor „optzecişti”, a mult îndrăgitului Mir-
cea Nedelciu, şi se desparte de congenerii „nouăzecişti-două-
miişti”, aceştia adversari ireductibili ai „generaţiei în blugi”, 
pe motiv că sunt abulici, schizoizi, minimalişti, „manelişti”, 
„telenovelişti”, depresivi, revanşarzi, apocaliptici, „dionisi-
aci”, „conexionişti”, „himerişti”, „mizerabilişti” şcl. Doar în 
privinţa „dezinhibării” fără păs ce se menţine în coasta celei 
mai tinere generaţii.

Prima lui carte, Povestiri cu înjurături, poate să intrige 
chiar din titlu. Înjurăturile, nu-i aşa?, luate fără selecţie şi de 
o trivialitate dintre cele mai terestre pentru scrisul literar, nu 
pot face casă bună cu ceea ce se numeşte structură artistică. Pe 
această judecată falsă, nu se ţine seama de ambivalenţa vieţii 
şi a esteticului. Se uită de o veche tradiţie, antică şi populară, 
villonescă, boccaccescă, rabelaisiană etc. Dar, ajunsă pe mâna 
teribilismului de răspântie, poate provoca mare rău artei şi, în 
ciuda „gratuităţii” ei, chiar vieţii publice. Sunt două feluri de 
„vorbe mai pestriţe, mai într-o dungă”, „fără perdea”, de înju-
rături, susţine un personaj: „înjurături deştepte şi înjurături de 
două parale”. Merge să spui ce ai de spus „verde-n faţă”: „Da’ 
să fie cu meşteşug, vorbă gândită, deşteaptă”. Cândva, Zarifo-
pol glosa pe marginea înjurăturii noastre naţionale, când româ-
nul ajunge la mare nemulţumire, aceea cu trimiterea fiinţelor 
şi lucrurilor, da, a lucrurilor, la obârşia lor naturală, pentru a 
se face încă o dată, poate mai convenabil sau poate pentru a 
rămâne acolo, că tot n-ar rezulta nimic bun. „Formula” ar avea 
profunzime filosofică, strălucind de „limpiditate concretă”, 
şi ar exprima „cu cea mai originală exactitate doctrina «re-
venirii perpetue» a aceloraşi forme de existenţă – die ewige 
Wiederkunft a lui Nietzsche”. Sorin Stoica extinde observaţia, 
adâncă şi duhlie, la toate „înjurăturile” şi le găseşte explicaţia 
ca formă de „artă extremă”. Mai mult: „Şi orice înjurătură con-
densează poveste”. Nu mai e cazul de extensiuni privitoare la 
Triwialliteratur sau la corporalitatea umană concretă ca prin-
cipiu universal (Bahtin). Ceea ce interesează cel mai mult în 
proza lui Sorin Stoica este povestea, despre care, iarăşi, nu mai 
e nevoie de prea multă teorie, de vreme ce autorul face dese 
referiri la acest capitol.

Naratorul (de obicei, dublu, vocile povestitoare între-
tăindu-se, suprapunându-se) are un chef irepresibil de a relata 
despre tot şi despre toate, inclusiv despre condiţia poveştii: 
medii de „bas-étage”, săteni, navetişti, ţărani orăşenizaţi, de 
pe la periferie, mici afacerişti, studenţi, jurnalişti de mântuială, 
interlopi. Nici nu se mai ştie cine povesteşte: Nae Stabiliment 
ori autorul-narator-personaj? Povestea este a tuturor şi a nimă-
nui în mod special: „Eu, sorin stoica, nu-mi asum răspunderea. 
Doar transcriu, v-am mai spus (...). De povestit, povesteşte alt-
cineva, dacă aş şti cine, ar fi o chestie, iar toţi cei din vagon 
sunt folosiţi pe post de difuzoare, de medii, de oracole. E, dacă 
vreţi, o formă de manifestare a unei inteligenţe superioare”. Şi 
auditorii trebuie să fie isteţi, mai „destupaţi”; „Da, tre’ să fie în 
faţa ta careva care să le priceapă”, nu „chiorpeci” cărora capul 
le ţine numai pentru a nu le cădea apă în gât. Din vechime se 
ştie că povestaşii sunt oameni cu schepsis, ştiu multe întâm-
plări reale şi imaginare şi le spun cu o strategie bine ticluită, 
„un fel de intrând în poveste”, suspans cât se poate şi mai ales, 
cu ataşament uimitor faţă de cuvinte. Cum e şi acest Nae Sta-
biliment: ştie să aleagă cuvintele, să se joace cu ele, să le mân-
gâie, să le împrăştie ascultătorilor, „ca un ţăran care azvârle 
seminţe pe holdă”. Şi cunoştinţele lexicale sunt inepuizabile. 
Inclusiv recursul la neologisme (Pronunţate „cu sfială, parcă ar 

scăpa de o obligaţie”), ca să nu mai vorbim de abundenţa zi-
cerilor atât de neaoşe din vistieria culturii populare. Când po-
vestirea se mută în urbe, argoul vine să îmbogăţească rostirea.

Povestitorii cunosc foarte bine lumea făcută pentru a fi 
contemplată şi au o abilitate specială, nativă, de a desluşi psi-
hologii. Vocaţie mare. Încă din copilărie, naratorul principal, 
autorul, se iniţiază în spectacolul lumii, viaţă şi moarte, şi tră-
ieşte intens într-o dimensiune fabuloasă (După soare). Memo-
ria, „jivină bizară”, îl însoţeşte acaparator în viaţă, până când 
sau datorită căreia ajunge scriitor la 20 de ani şi cu auzul dete-
riorat de boală. Textualistul crede aşa de mult în puterea realu-
lui şi a memoriei, încât, la un moment dat, consideră că munca 
unui scriitor seamănă cu aceea a unui arheolog care „sapă în 
amintiri” şi că n-ar fi creativă. Mai apoi, însă, face apologia 
ficţiunii, ceea ce nu-i o contrazicere, ci un joc pe seama am-
biguităţii artei. „Naratescu” o ţine tot într-o „spovadă”, un fel 
de incontinenţă verbală, de-o oralitate umoristică („poluţie de 
vorbe”), ca la Creangă. Amintirile „se cer singure povestite, 
lepădate”, „te-nghiontesc parcă” şi curg cu o fantezie neas-
tâmpărată. În afară de suportul anamnezic, mai sunt şi visele, 
confesiunile pline de vervă, cu întreruperi autoreferenţiale, ca 
nişte „eseuri” textualiste. Bunăoară, povestitorii vorbesc des-
pre gratuitatea poveştilor „n-au nici o noimă”, fiindcă „lumea 
n-are înţeles”. Şi, mai mult decât atât, poveştile nu trebuie să 
aibă concluzii moralistice, care le-ar distruge, pur şi simplu. 
Ele se bizuie pe fapte concrete şi pe imaginaţie, adică sunt 
fapte de artă. Dar cu toată această „nobilă gratuitate”, fără „pa-
ranoia semnificaţiilor” („nu înţelegi din ele nimic”), poveştile 
sunt încărcate de înţelesuri subsecvente. Constantin TRANDAFIR

 Scriitori și teme 

SORIN STOICA
Viața și scrisul

Iubește-te, ai primit tainică dezlegare
Migdale dulci-amare 

           – Dezlegare la pește? Sărim, fără voia noastră, noi 
cei din grupul Dar Cum De Ce? Grupșor ce face parte 
cu onoare din marea grupare a Deliilor Gosticus 
Partinic Vasalis. Cum așa, suntem în post și 
noi nu știm? Postul Paștelui a trecut de multă 
vreme, am și uitat gustul mielului și al ouălor 
roșii. Dacă postul sărbătorii, amintite mai sus, a 
trecut, iar noi ne găsim prin bunăvoința Cerului 
în intervalul augustian unu –  cincisprezece, 
atunci suntem în Postul Sfintei Marii. Dacă 
am depășit data de cincisprezece a lunii, atunci 
suntem liberi să mâncăm orice ne dorește 
suflețelul, rânza ori stomachonul.

– Chiar un munte de cartofi pai? Cu parmezan 
ras și ketchup? Și plăcintă cu mere și cireșe? Sar în sus 
bucuroși cei doi capi ai trenulețului tudordariusian, simțind 
că plutește în aer un val libertian, ce ar aduce cu el posibile 
deschideri. Locomotiva Darius A.B.B.&C.K. este cea care 
trage trenulețul, iar locomotiva TudorS este cea care împinge 
trenulețul respectiv. Vom avea voie să mâncăm chiar și pizza 
împistrită cu tot ceea ce vrem noi? Și Mc Fish, Mc Hamburger 
dublu, Mc Cheesburger dublu și cartofi spiralați?

– Să nu vă forțați norocul exagerând cu pofte nesănătoase, 
nici să vă fastfoodiți prea mult. Ca urmare, nici aripioarele 
picante nu vă fac bine. Vă spunem acest adevăr noi, Pluto 
Buras Minati Zeeliticii. Din experiențele pe propria noastră 
piele, am învățat ceea ce este bine și ceea ce este dăunător. Vă 
rugăm respectuos să aveți încredere în spusele noastre. Și noi 
am fost copii și am trecut prin numeroase dependențe, ca prin 
coridoarele secrete ale unui castel. Ce mai, am ieșit victorioși 
la lumină din adevărate catacombe nutriționale.

Mai bine să mâncați niște moșocoarne și mulți gomboți 
cu prune. Dar orice ați dori să hăpăiți din ceea ce vă dorește 
suflețelul, de data aceasta nu mă voi lăsă manipulată de către 
nimeni și nici nu voi rămâne cu titlul vraiște, aruncat în aer, 
cum grav-cititorul știe că am mai pățit. Să vă fie clar, nu despre 
hrană am dorit să dezbatem la umbra îmbietoare a titlului 
Iubește-te, ai primit tainică dezlegare. Nu mă voi lăsa din nou 
deturnată de la subiect. Cu atât mai mult cu cât nu se desprinde 
din titlu nici măcar o așchie care să dorească hrană. Pentru că 
el nu se adresează stomacului, ci minții și subconștientului, 
acea parte din noi ce ne încurcă mereu socotelile. Dacă te 
întorci la stânga ori te întorci la dreapta, vei da peste sfătuitori 
și sfaturi gratuite de drenare a sentimentelor.

– Ne dăm seama noi, Mandoli Uțuviți Sextius Xenincic, 
unde vrei să ajungi. Nu suntem de ieri pe lumea asta. Dacă 
biserica îndeamnă pe cei care au făcut religie, pe cei ce merg 
la biserică sau ascultă slujba ori citesc cărțile sfinte, în speță 
cunosc învățăturile Bibliei: „Iubește-ți aproapele ca pe tine 
însuți!”, noul val must have psiho-psi ordonă: „Trebuie să 
înveți să te iubești!”. 

 Nu vom reda citatul biblic întreg, nici nu îl vom localiza în 
Cartea Sfântă, nu dorim să îți transformăm textul într-o oră de 
religie. Am redat doar esența lui. Pe de altă parte, acel imperic 
„Trebuie” din recomandarea laică pune în gardă, adică nu va 
fi ușor să ajungi să te iubești. Și dacă bănuim unde vrei să 
ajungi, atunci vom repeta ceea ce spun psihologii: Iubește-

te! Acum întrebarea ar fi: ceea ce sfătuiesc psihologii 
vine în completarea învățăturilor Bibliei ori pur și 

simplu cade ghilotinal, ca o eliberare de dogmele 
bisericești? Adică, în prima variantă sfatul lor 
este:  Să te iubești, dacă vrei să poți să-ți iubești 
aproapele! Ar avea o logică. A doua variantă, 
varianta eliberatoare, nu are nevoie de nici o 
explicație. Libertate pe toată linia, chiar și pe 
meridianul 45. J’ ai  mal à la tête! 

– Mai bine nu te-ai plânge și chiar dacă o 
vei face, nu ai niciun motiv să fii prima pe o listă 

a durerilor de cap. Iar dacă te doare pe tine, ce 
să zicem noi despre bietele noastre căpățâni, la ce 

munci titanice le punem! Timp în care poate ar fi 
nevoie de ele în punctele cruciale ale existenței noastre. 

Adică în timpul în care îți urmărim încrengătura nevertebrată 
a gândurilor tale zgubi-riri-mono-zăză-gogo-fluturice, ni se va 
arde mâncarea pe sobă ori rufele se vor înnegri pe suporturile 
de întins haine, în așteparea fierului de călcat. 

Nu știu ce este în mintea psiho-psihiatrilor, dar mie mi se 
pare că îndeamnă lumea să devină egoistă. Ori dacă te uiți în 
dreapta și în stânga vezi că lumea este plină de egoiști. Ori 
doar mi se pare? Pe de altă parte tot analiștii acerbi ai sufletului 
uman te îndeamnă să îți asculți glasul subconștientului, vocea 
interioară, un fel de fler individual. Ori dacă eu îmi ascult așa 
zisa voce interioară, ea reacționează, cam așa, când vede pe 
diverse surse păreri și iar păreri: dar pentru numele Domnului, 
este plină lumea de cei care se iubesc. 

– Atenție, maturilor, ori ce veți fi fiind! Vă depășiți 
minutele și vă vom tăia microfonul. Ni s-a făcut foame și nu 
se simte nici un miros îmbietor dinspre cratițele voastre. Veți 
fi voi foarte prinși în gâlceava înțelepților, dar este cazul să 
coborâți pe pământ și să ne hrăniți. Am înțeles: că aia nu este 
bună, cealaltă nu este sănătoasă, răscealaltă ar fi plină de e-uri. 
Noi ce vom mânca când veți termina pompoasele voastre 
vorbe? Aceasta este întrebarea noastră a celor din trenulețul 
tudordariusian, staționar în bucătărie.

– Stop, Stop! Oprește-te! Și noi, Mursologos Jojovici Puniti  
Worbityrere, avem stomacuri și capete care ar putea să înceapă 
să ne doară. Și apoi noi ce vină vom fi având? Domnia Ta vei 
fi având dreptul să te doară. Dreptul și urmarea dreptului. Să 
te doară! Dacă nu ai ce face și te bagi în pelteaua filozofilor. 
Măcar ai răbdare și așteaptă până dogarul ne construiește 
butoaiele pe care le-am comandat. Este cam greu în veacul 
nostru să găsești un dogar bun. Că te amesteci, ori amesteci în 
peltea este una, dar te rugăm să nu ne târăști după tine.

Să zicem că varianta „Iubește-te ca să poți iubi și pe alții” 
(dacă mai rămâne loc) mie mi-ar oferi o anumită liniște. 
Dar „Iubește-te” pur și simplu în detrimentul celorlalți, mă 
cam scoate din sărite. S-a mers până acolo să spună unii că 
bunătatea este doar o formă de egoism. Adică cei ce ajută 
oferind ajutor ori sărind în sprijinul altora, o fac ca să se poată 
împăuna cât de minunați și buni creștini sunt? Ce glumă bună! 
Pentru unii nimic nu este bine din ceea ce faci. Acestea fiind 
spuse, vă adresez invitația: „Haideți la masă, dacă v-ați adus 
de acasă!”.

Pamflet de Florica Bud

 „Nimicuţe” (banalităţi) povesteşte şi studentul la jur-
nalistică, în Bucureşti, de la „ţăroaia”: Grozăveşti („ghetou”), 
studenţi şi „profi”, cărora numai de studii nu le arde: „De patru 
ani, tot în anul întâi la Facultatea de Construcţii, celebră pen-
tru că orişicine poate intra acolo. La anumite secţii, folclorul 
spune că ies profii în stradă şi agaţă cetăţeni nevinovaţi. «Hai, 
nea Vasile, nu vrei şi mătălică să fii student?» E o manta de 
vreme rea facultatea”. Întâmplări de-o sfântă platitudine, de pe 
la fotbal, de pe stradă, de prin localuri de zi, de prin aşezăminte 
marginale. Despre tot felul de „fufe” şi „agarici” cu celulare 
băgate în „capetele lor seci” şi „cu meclă intelectuală”. Nu-i 
ocolită nici poilitichia. Amintiri şi conversaţii despre Ceau-
şescu şi vremea lui de aur, despre Cotroceni, din mersul tro-
leului 61: „ – Uite, palatul Cotroceni. Aici stă Emil Constan-
tinescu, ştii, nu? A zis Emil Constantinescu, nu Milică, Emil 
sau nea Caisă, măgarul acela. Erau atâtea variante şi el a ales-o 
taman pe asta. E ceva în neregulă, strident în comportamentul 
lui. După o schiţă de portret rarissimă, altul dintre comentatori 
se pronunţă cu năduf voios: „ – Lua-i-ar dracu’ p-ăi de i-au 
votat p-ăştia!” 

Dar tot mai nostime şi mai înţesate de viaţă şi de fan-
tezie sunt povestirile din război ale lui nea Neculai Dragomir, 
ale naratorului despre bunicul său şi despre oamenii din satul 
natal. Iar povestirea Drum, într-un regim narativ uşor modifi-
cat, la persoana a treia şi cu poetice descripţii, e o mică bijute-
rie bună de a fi oriunde şi oricând antologată.
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– Numele său e menționat 
de Gheorghe Pătrar în Publicații 
periodice băcăuane 1867-1967 (p. 
148). Lipsește din biobibliografia 
George Bacovia 1881-1957 a 
lui Liviu Chiscop. Figurează în 
„Addenda” alcătuită de Mircea 
Coloșenco la biobibliografia 
Marilenei Donea, George 
Bacovia 1971-2001: „Horia 
Groza, «Poezia lui Bacovia», 
Încercări, oct. 1928”, indicație 
nu doar vagă, ci greșită. Încercări 
era revista elevilor de la Liceul 

Ferdinand din Bacău, în care mai semnau Marius Mircu, viitor 
reporter, Ioan Grigoriu, viitor profesor de franceză și Eduard 
Mezincescu, viitor diplomat. Articolul „Poezia lui Bacovia” 
a apărut în două numere ale acesteia: în cel din februarie și 
în cel din martie-aprilie 1928, fiecare parte avînd la sfîrșit o 
paranteză cu „va urma”. N-a urmat. Autorul (cu vîrsta de 17-
18 ani) începe tare, dacă pot să zic așa: „Baudelaire, Verlaine, 
Mallarmé, Poe... […] Bacovia îți trezește reminiscențe 
din toți patru: emotivitatea lui Baudelaire, zbuciumul lui 
Verlaine, sensibilitatea lui Mallarmé, genialitatea lui Poe. 
Unite, dau caracterul operei bacoviene” (nr. 2, p. 9). Aceste 
analogii (trei din ele sugerate chiar de poet în Plumb) nu 
erau noi: cu Baudelaire o făcuse Adrian Maniu, în 1918, 
cu Verlaine și Mallarmé – Macedonski, în 1916, cu Poe – 
I. Ludo, în 1913. Rîndurile următoare – evocînd receptarea 
– sînt, de asemenea, un ecou a ceea ce spusese Tabacaru 
într-o conferință și-n Ateneul cultural: „Contemporanii nu-l 
înțeleg, generațiile tinere nu-l gustă; reeditarea cazului Petică 
[…]. Admirat într-un cerc restrîns de prieteni, marele public 
nu-l cunoaște sau nu vrea să-l cunoască; poate și din pricina 
popularității [reduse a] revistelor la care scrie” (ib.) Pornind 
de la observații directe, dar și dedus din lecturi, e schițat și 
un mic portret: „Iată-l: palid, zîmbet amar, ochi măriți de 
cărbune [poetul avea ochii albaștri] și de febră. Îi e frică 
de lume, – și cu toate astea n-o cunoaște bine: frica marilor 
asceți; o vede: neagră, rea, vicioasă, pe alocuri ireală, tocmai 
din astă pricină” (ib.). Articolul lui Horia Groza, grație celor 
cîteva intuiții pe care le conține, merită un popas asupra 
lui. Deși expeditiv, comparațiile (nu numai asemănări, ci și 
contraste) dintre Bacovia și cei patru au note asupra cărora 
se poate reflecta. Una, de pildă, este că autorul Scânteilor 
galbene e „baudelairean prin naștere”. Mie și paragraful 
analitic despre natură mi se pare reușit: „Natura, în poezia sa, 
trăiește traiul ființelor organice: copacii oftează, luna plînge 
[Bacovia spune „Sub luna blondă nu se plînge”], toamna se 
vaită-n piculine, – natura e un decor trist de spital vast; de 
spital, în care vastitatea sălilor te îngheață, care te îngrozește 
tocmai prin nesfîrșitul ei. La fel ca-n Verlaine: admirație și 
oroare în fața ei. Prin condescendență, Bacovia pare că-i 
rupt din sufletul ei; Verlaine mai mult o însemnează. Poezia 
bacoviană e seismograful unei naturi chinuite” (ib., p. 10). 
Eseul (de aci încolo pot să-i spun așa) lui Horia Groza pe 
care unii dintre profesorii și colegii săi îl vor fi catalogat 
ca extravaganță, e remarcabil prin faptul că-i scris de cel 
mai tînăr dintre comentatorii de pînă atunci ai lui Bacovia, 
cu simpatie manifestă față de opera sa, și care, îndrăzneț, 
nu ezită să trimită săgeți către „criticii de bisericuțe [care] 
îl omoară [pe poet] cu indiferentismul lor” și „către cățeii 
critici [ce] rup pantalonii literari ai celor ce nu sînt de 
casă” (ib., p. 9). Deși acest lucru contează mai puțin, e cel 
mai lung (șapte pagini de revistă) dintre textele (un articol 
și două referiri pasagere) despre Bacovia din presa locală 
pînă în acel moment. Aspectele pozitive sînt umbrite însă, 
îndeosebi în partea a doua, de frecvente erori de citare, care 
denotă precipitare și neglijență. Titlul „Nervi de toamnă” e 
pus sub o strofă din „Pastel” (ib., p. 16) și sub două din „Spre 
toamnă” (p. 17). Altele – scrise greșit: „Melancolia” în loc 
de „Melancolie”, „Umbre” în loc de „Umbra”. Cuvinte care 
stîlcesc versuri: „Mai stai de mai adestă” în loc de „Mai stai 
de mă alintă”, „Pe lucru prăfăria se duce fugară” în loc de 
„Pe drum prăfăria se duce fugară”. Sau – vulgaritate de care 
îl bănuiesc pe tipograf – „Cînd spermul e dispărut” în loc 
de „Cînd spasmul a dispărut”. Mai sînt și altele, precum și 
lipsa punctuației. Elevul Horia Groza a publicat, în Încercări, 
o poezie („Trecut”, în nr. 5-6, septembrie/octombrie 1928, 
p. 3) și o proză („Cum am murit, într-o Marți seară”, cu 
subtitlurile „Note scrise cu cărbune pe pereți albi”, „Amintiri 
din sicriu”, în același număr, pp. 5-10). Ulterior, el a scris, în 
Rampa, cronici și recenzii. Desigur, și în alte reviste. Dovadă 
că și-a făcut un nume ca publicist, figurează pe o listă foarte 
onorabilă de susținători ai lui Sadoveanu, puși la rubrica de 

incriminare a adversarilor, „Cămașa de forță”, de Porunca 
vremii (6, nr. 710, 9 aprilie 1937, p. 1).

– Coleg de liceu cu Horia Groza și colaborator la aceeași 
revistă a fost – am spus – Ioan M. Grigoriu, elev eminent, 
care în 1928 (cînd avea 18 ani) a alcătuit o monografie a 
Bacăului, tipărită abia de curînd: O istorie a orașului Bacău, 
Ed. Babel, 2017. Dovadă că iubea locul și era optimist, are 
un capitol despre „oameni[i] însemnați” ai acestuia, cu un 
motto împrumutat de la S.P. Radianu, autorul unui studiu 
economic și agricol al județului: „Totdeauna pămîntul său 
a fost bogat în fructe și fecund în oameni distinși”, cu care 
adică poți să te lauzi. (Tineri, din „patriotism”, toți am avut 
asemenea porniri.) Sînt menționați cei „care s-au născut sau 
au trăit în orașul Bacău sau în împrejurimi”: Ștefan cel Mare, 
Gheorghe Ștefan, Costache Negri, Ioniță Sandu Sturza, Vasile 
Alecsandri, Grigore Haralamb Grandea, Eugen Revent, Iancu 
Gheorghiu-Budu, Radu Porumbaru, C. Radu, G. Bacovia, 
Ionel Teodoreanu, D. D. Pătrășcanu. „Fișele” despre ei sînt 
schițate narativ, bazate uneori pe surse orale, fără verificări 
bibliografice, iar asta scuză, de pildă, afirmația derutantă că 
„primul volum [al lui Bacovia] a fost «Proză și versuri»” (op. 
cit., p. 85). Evident, ea e un lapsus calami: în fapt, nu e vorba 
de un volum numit așa, ci de revista Versuri și proză, unde 
poetul a publicat „Plumb”. Interesante sînt însă, aci, impresiile 
de lectură și că se schițează, din convingere, o „apărare” a 
lui Bacovia de o critică văzută ca injustă: „Poeziile sale de 
un lirism cald, cuprind o melancolie, o tristețe resemnată. 
Izbucniri violente nu găsești în opera sa. Această melancolie 
contemplativă, forma în care e exprimată a făcut să apară o 
sumă de admiratori și de imitatori. S-a format, într-o vreme, 
un adevărat «cult bacovian». Eugen Lovinescu critică poezia 
bacoviană, socotind-o o nulitate. Totuși, toate poeziile d-sale, 
pline de originalitate și de inspirație, formează o însemnată 
contribuție adusă poeziei românești moderne” (ib.). Fraze ca 
acestea arată că, local, nu exista un singur fel de a-l privi pe 
Bacovia și că, încă din deceniul al treilea, existau tineri care 
îi recunoșteau valoarea și-l elogiau.

– Am mai scris – pe scurt – despre zadar, zădarnic, 
în zadar. Zic „pe scurt”, pentru că n-am folosit decît o 
mică parte din exemplele strînse în multiplele treceri prin 
literatura veche (mai ales), modernă și clasică. N-am citat 
pe Grigore Alexandrescu, pe Anton Pann, pe Nicoleanu… 
Dintre contemporanii lui Bacovia, nu i-am amintit acolo 
pe Topîrceanu și Blaga. Primul are, în „Icoanei”, versurile 
„Zadarnic pizma altor inimi/ Ne-a despărțit atîta vreme”, 
iar în „Împăcare” – „Acu-n zadar îmi ceri săruturi”. Blaga, 
în „Taina inițiatului”, scrie: „Omule, ți-aș spune mai mult, 
dar e-n zadar”. Sinonimele, în unele cazuri, sînt mai ușor de 
dedus: degeaba, în primul exemplu, e de prisos, e inutil, în 
al doilea. O observație pe care n-am notat-o atunci există un 
în zadar de romanță, superficial, ca la Theodor Șerbănescu 
(„În zadar te cat prin stele,/ Stelele încă te cat;/ Ca și mie 
le lipsești,/ Unde ești? Unde ești?”) și un în zadar greu, 
dureros, profund. Cel mai plin, mai melancolic sună în zadar 
la Vlahuță, ale cărui cărți Bacovia le deschidea destul de des 
(de la el a împrumutat forma zădarnic): „Zădarnic! – Lupta 
se-ntețește,/ Și nu-i alegere de armă” („Homo homini lupus”, 
în Scrieri alese, 1, p. 81); „La ce vrei să se risipească/ Atîtea 
visuri în zadar?” („Ce fericiți am fi-mpreună”, loc. cit., p. 70). 
La Bacovia zadar, zădarnic au aceeași încărcătură reflexivă, 
același caracter concluziv. În Plumb, acesta folosește, o 
dată, și pe van: „În van peste foi, singur, un condei/ Frec” 
(„Monosilab de toamnă”), care seamănă cu versul lui Ion Păun 
(Pincio): „În van pe-o carte ochi-mi port” („Din surgun”). 
„Van” a fost și primul titlu al poemului în proză cunoscut 
sub denumirea de „În zadar”, cel mai scurt dintre poemele 
în proză ale lui Bacovia, despre „o noapte rotundă”, în care 
e și această frază de o rară frumusețe: „Era tristețea de a nu 
cunoaște altă limbă, cu care să fi vorbit cu luna în declin, sau 
cu drumețul ce scîrțîia zăpada înainte de auroră…” (Opere, 
p. 318).

– După ce citează, chiar în capul articolului său, primele 
trei strofe din „Plumb de toamnă” (cea dintîi cu vreo două 
greșeli), după ediția ieșită în acel an la Editura Fundațiilor, 
unde lucra, Isaiia Răcăciuni conchide cu aerul celui ce 
redescoperă ceva la care nu s-a mai gîndit demult: „… 
Dar aceasta e grădina publică din Bacău, în care acum 10-
12 ani, stăteam pe o bancă cu un om trist, îmbrăcat într-un 
pardesiu, cu un obraz de ceară, încadrat de-o barbă neagră și 
cu privirea pierdută. Se înnopta. Toamna, răcoroasă, aduna 
ultimele frunze veștede pe aleile pustii. Omul răspundea 
greu, monosilabic. Da, nu. – Nu, da. – Apoi ochiul rămînea 
fixat undeva, în gol și urechea părea că ascultă înțelesuri 
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tainice, aduse de vînt și de noapte” (v. „Note pe marginea 
poeziilor lui Bacovia”, în Cuvântul liber, 1, nr. 27, 12 mai 
1934, p. 11). Isaiia Răcăciuni e născut în 1900. „Acum 10-
12 ani” înseamnă deci 1920 sau 1922. „Omul trist” e – se 
înțelege – Bacovia, în acei ani, într-adevăr, un ins bolnav.

– Un poet nu poate și nici nu trebuie să fie bogat. 
Cei ce-au fost, au avut ca surse o moștenire, o dotă sau o a 
doua profesie mănoasă. Oricît de prolifici, nu literatura i-a 
îmbogățit. Poeții născuți bogați mai degrabă au risipit decît 
să adauge părți noi bogățiilor. Sărăcia e motorul aspirațiilor 
idealiste și cea care dă curajul de a lupta și de a rezista. Un 
element pernicios pentru sănătatea fizică, ea e stimulatoare 
pentru sănătatea imaginației și pentru integritatea morală. 
Poet și bogat sînt termeni antinomici. Chiar și cînd îl au, 
breasla nu recunoaște talentul celor bogați: „Cînd văd un 
scriitor neprigonit de mizerie neglijînd ceea ce face bucuria 
ochilor și încîntarea imaginației, îmi vine să zic – scria 
Baudelaire – că-i un scriitor foarte redus, ca să nu zic mai 
rău” (v. „Cugetări și paradoxe”, în Universul literar, 43, nr. 
1, 2 ianuarie 1927, p. 8). Pentru Bacovia, „bogățiile grase” 
fac parte din clasa „Utopii”/ Miragii/ […]/ Făuriri mintale” 
(v. „Feude”, în Opere, p. 294).

– Baudelaire e, aci, prea drastic: uită, de pildă, pe 
Lamartine și pe Hugo, care, avînd cu ce, și-au ajutat confrații 
ori pe unii dintre săraci.

– Cum sună un cîntec grav pe o vioară mică, un fel de 
jucărie? Cum arată un peisaj sever desenat naiv? Un răspuns 
la ambele întrebări sînt aceste versuri de Nadia Brateș, 
apărute nu oriunde, ci în Convorbiri literare, la începutul 
anilor ’20: „Ninge, ninge... E zăpadă/ Din belșug, și tot mai 
vine;/ Fulgii mari, pufoși, în aer/ Au sclipiri de pietre fine.// 
Cărăruia-i tot mai albă,/ Tot mai negri pomii par,/ Desemnați 
de un cărbune/ Pe întinsul fond de var...// Vino!... vin, la gura 
sobei/ S-ascultăm povești în doi/ Și să tălmăcim pe file/ Vorbe 
vechi, de-a pururi noi.// Casa albă, de zăpadă,/ Să ne pară-n 
altă lume,/ Să uităm dorinți deșarte/ De avere, de renume.// 
Peste umăr, cu privirea/ Să-ți urmezi tăcînd, pe carte,/ Gîndul 
meu să nu rămîie/ Un minut de-al tău, departe”. Poezia „Pe 
zăpadă” mai are trei strofe și se termină cu o lacrimă ivită 
dintr-un impuls nedefinit. În cele pe care le-am citat sînt 
trei „influențe”: Alecsandri, Eminescu, Bacovia. Pe aceasta 
vreau s-o subliniez. Strofa a doua e strofa întîi din „Decor”, 
cu alternanța alb-negru, fără pregnanța desenului din ea și 
fără „fior”. Iar strofele trei, patru și cinci, cu scena distanțării 
prin lectură de lumea reală, de propriile vanități și „mîhniri”, 
par pastișate după strofele trei și patru din „Decembre”, 
aduse însă la o formă îngustă, epurată de „atmosferă”. La ce 
folosește un atare exemplu? Din el (precum și din cele pe 
care le-am mai dat ori le voi mai da) reiese, chiar și pentru 
cei cu urechile înfundate, de ce sunetul bacovian e distinct și 
de ce a „prins”.

– Ce trebuie dedus cînd dai peste un vers identic la 
doi poeți? Că, la unul din ei, e o reminiscență? Că faptul e o 
întîmplare? În traducerea făcută de D. Anghel și Șt. O. Iosif 
poemului „Melancolie” de Verlaine, există verbul „Nimic nu 
mai vreu”. În „Liceu” de Bacovia, versul 12 e tot „Nimic 
nu mai vreu”. Ambele poeme evocă o stare de oboseală. 
„Melancolie” a apărut în Convorbiri literare din ianuarie 
1903 și în volumul Traduceri din Paul Verlaine, editat în 
același an. „Liceu” ar fi fost scris, de asemenea, în 1903, 
sau în anul următor. Firesc e deci să deduc că Bacovia a citit 
acea traducere, probabil în volum, și că la acea epocă, gusta 
poeziile celor doi contemporani „senzitivi” și mai vîrstnici, 
îndeosebi, cred, pe cele ale lui Iosif.

– Într-un astfel de jurnal incluzi, uneori, și fărîmituri 
de gînd, note fugitive, în speranța că le vei dezvolta cîndva. 
Tot aci ar fi loc, cred, și pentru erate, dacă aș avea timpul 
să-mi recitesc Dosarele. De ce nu și pentru mărturisiri ale 
nepriceperii de a descifra acele poeme de-ale lui Bacovia, pe 
care și Perpessicius le considera „hieroglife”, al căror sens 
rămîne obscur și după a șaptea lectură. Îndeosebi în Stanțe 
burgheze și în Postume, anumite versuri sînt ca liniile de 
culoare din tablourile abstracționiștilor. E riscant a te hazarda 
să treci dincolo de aproximații și să afirmi că unul se referă 
la cutare lucru (eveniment, situație), de care chiar ești sigur! 
Imagineze-și alții așa ceva, eu nu pot!...

– Cum se vede, mă dau singur în mîna „dușmanilor”, 
poftindu-i să numere de cîte ori folosesc, în aceste fragmente, 
vorba „nu știu”. S-ar putea însă ca rezultatul să-i oblige să-și 
schimbe nu părerea despre mine, ci despre ei înșiși!...
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A existat un moment care a 
provocat un atașament  față de 
literatură? Cu trecerea anilor, 
ai avut un mentor?  Dar la mo-
dul general, te-a marcat o car-
te anume, un scriitor din vremi 
mai mult sau mai puțin înde-
părtate? Și, dincolo de cărți, 
ce ecou au avut celelalte arte, 
dacă ar fi să continui mărturi-
sirile făcute, cândva, lui Vasile 
Gârneț?

Sigur, a existat. În copilărie 
am citit, la întrecere cu fetele, o mare parte din biblioteca șco-
lii. Citeam și în română, și în rusă. Dar ceva mai înainte, îna-
inte de-a merge la școală, tata, în lungile seri de iarnă ne citea 
Poveștile lui Creangă și Gogol. Plângeam și râdeam până la 
lacrimi. De acolo, se trage, probabil, și o parte din umorul 
meu. Am continuat să citesc foarte mult și în adolescență, în 
timp ce eram elev la Liceul „Oltea Doamna” din Iași, școală 
unde predase pe vremuri, ce-i drept, o perioadă foarte scurtă, 
și Mihai Eminescu. Poetul preda fără metodă și era extrem 
de exigent, drept care elevii s-au revoltat, iar Eminescu a fost 
nevoit să părăsească școala. Aici, la „Oltea Doamna”, deve-
nită între timp Colegiul „Mihai Eminescu”, am avut parte de 
profesori foarte buni. Ca elev, n-am strălucit, ci dimpotrivă. 
Dar de citit, am citit enorm, trecând de la un gen la altul și de 
la o literatură la alta. M-au marcat atunci, dincolo de cărțile 
copilăriei, Dostoievski și Esenin, dar și Baudelaire, și Kafka, 
și Eugen Ionescu. Cât în privința celorlalte arte, am cochetat 
cu pictura și am fost atras de film. Filmele văzute atunci au 
avut o mare influență asupra mea. Dodeskaden de Kurosawa, 
Rubliov de Tarkovski, dar și filmele lui Fellini, precum și pic-
tura lui Giorgio De Chirico și cea a lui Kokoschka. 

Debutul tău din anul 1980, cu volumul Fântâni cartezie-
ne, a fost cu noroc... dacă ar fi să pomenesc numele criticilor 
importanți care te-au salutat. Îi numesc pe Negoițescu, Simi-
on, Valeriu Cristea, Țeposu... Competiția, dacă a fost una, nu 
putea ocoli autoritatea unor poeți importanți în anii aceia, 
ca Brumaru,(despre acesta ai avut formulare neașteptată, 
că ar fi ...bacovian...), apoi Ursachi, Dan Laurențiu, Cezar 
Ivănescu, cu 10 sau 12 ani mai mari de vârstă. Te-a influen-
țat poezia lor? Ce a însemnat să scrii ca tine, dragă Nichita 
Danilov?

Cu Emil Brumaru am fost colegi de corectură la Convor-
biri literare. Am împărțit pe din două postul de corector. A 
fost destul de umilitor. L-am cunoscut destul de bine. Am hă-
lăduit împreună pe străzile Iașului acelor vremuri. Am foarte 
multe amintiri legate de Emil Brumaru. N-aș putea să spun 
însă că Emil m-a influențat în poezie. Nu, mergeam pe două 
linii diferite. Și se pare că lucrul acesta l-a cam deranjat. Mai 
apropiat ca structură am fost de Mihai Ursachi. Și cu el am 
fost coleg de serviciu, dar asta mai târziu, prin anul 2000, 
când poetul lucra ca director la Casa de Cultură a Municipiu-
lui Iași. Fusese tras acolo pe linie moartă, după ce eșuase în 
politică. L-a angajat primarul Constantin Simirad, un om ce 
avea o mare dragoste față de scriitori. Pentru Mihai, funcția 
de director a fost o sinecură. Pe tot parcursul directoratului 
său, nu a fost decât o dată sau de două ori la instituție. Semna 
documentele acasă, așezat în jilțul său voievodal. Tot Simirad 
l-a angajat și pe poetul Cezar Ivănescu, oferindu-i postul de 
director la Editura Junimea. I-a oferit și o locuință, aducân-
du-l tot la sfârșitul anilor nouăzeci de la București la Iași. Pe 
Cezar Ivănescu l-am cunoscut destul de puțin. Anturajul său 
mi-a fost străin. Cât în privința lui Dan Laurențiu, ce aș pu-
tea să spun. L-am cunoscut la Casa Scriitorilor de la Neptun, 
unde poetul își petrecea verile. Am discutat cu el mai mult în 
versuri, înotând prin valurile mării. Au fost timpuri minunate.

Ai cunoscut îndeaproape poezia care se scrie astăzi, peste 
Prut. Eu însămi am citit pagini remarcabile ale unor confrați 
consacrați în revista Contrafort. Recunosc, de o vreme, nu 
mai știu aproape nimic despre această revistă. Cristina Da-
nilov împreună cu Sean Cotter si Adam Sorkin au alcătuit  
Antologia Poeților Basarabeni, semn că exista un anume in-
teres pentru acest domeniu. Te simți solidar cu acești poeți?

O, da. Mă simt solidar cu poeții basarabeni. Mulți dintre 
ei îmi sunt prieteni apropiați. Am stat șapte ani la Chișinău. 
În prima misiune, am fost cu toată familia. Atunci, Cristina, 
în semn de solidaritate cu poeții de dincolo de Prut, a tradus, 
împreună cu Adam Sorkin și Sean Cotter, antologia de care 
vorbești. Am organizat la Chișinău, dar și la Orhei, o lansare 
pe măsură, la care au participat și cei doi traducători ameri-
cani. A fost minunat. În privința Contrafortului: chiar zilele 
acestea am aflat că revista nu mai apare de ceva timp. Apare 
însă Revista literară, patronată de Uniunea Scriitorilor din 
Republica Moldova, avându-l ca director pe poetul Teo Chi-
riac. O revistă consistentă, unde am și o rubrică. Mai apar și 
alte reviste, fapt care mă bucură.

Războiul din Ucraina încinge în mod firesc spiritele... 
Neliniște, frică, morți fără vină. Manipulare, cinism, eroare 

mediatică. Se vorbește, la modul polemic, despre marea cul-
tură rusă. Ca altădată, mari scriitori ruși aleg exilul:  Uliț-
kaia , Sișkin... Cum va arăta lumea de mâine, dragă Nichita 
Danilov?

Aș vrea să arate bine, dar nu cred că mai e posibil să ne în-
toarcem la timpurile din trecut. Din păcate, odată cu explozia 
informațională, odată cu apariția netului, a telefoniei mobile, 
a rețelelor de socializare, au crescut într-un mod exponențial 
mijloacele de control și de manipulare a maselor. În această 
lume, orice aberație emisă pe diferite canale poate fi imple-
mentată în realitate. Și asta e cumplit. Căci începem să trăim 
într-o lume în care iluzia și realitatea se contopesc, formând 
un amalgam, un ghem de sfori ce ne sufocă atât din punct de 
vederea fizic, psihic și spiritual. 

Și fiindcă m-ai întrebat de conflagrație, ar trebui să ape-
lăm la datele statistice pentru a înțelege care sunt interesele 
ce se ascund dincolo de bombardamentele care au loc acum 
pe teritoriul ucrainean. Statistica însă a devenit și ea o armă 
cu mai multe tăișuri, ce-ți alunecă printre degete, fără să te 
rănească în aparență. Apelând la statistică, azi poți demonstra 
orice, manipulând realitatea în funcție de interesul pe care-l 
urmărești.

Dar iată cum stau datele în acest sector: 
Pentru prima dată în istorie cheltuielile mondiale cu apă-

rarea au trecut în anul 2022 pragul de 2.000 de miliarde de 
dolari, urmând să continue să crească pe măsură ce statele eu-
ropene îşi vor extinde forțele armate ca răspuns la invadarea 
Ucrainei de către Rusia. Conform  datelor statistice oficiale, 
în anul 2021, cheltuielile de apărare ale  SUA (801 miliarde 

de dolari), au reprezentat 38% din cheltuielile mondiale, iar 
cheltuielile Europei cu 20% din totalul mondial, în timp ce 
bugetul pentru apărare al Chinei, al doilea cel mai mare din 
lume, este estimat la 14% din cheltuielile mondiale de apă-
rare.

Ciudat e că Rusia, împotriva căreia se înarmează atâtea 
țări, cheltuie între 60 și 70 de miliarde de dolari pentru înar-
mare, ceva mai mult decât Regatul Unit.

Păi, dacă SUA și Uniunea Europeană au un buget de apă-
rare de 20 – 25 ori mai mare decât cel alocat de Rusia, atunci 
ele ar putea învinge Rusia fără nici un fel de problemă.

Problema e însă alta: cine câștigă cel mai mult de pe urma 
cheltuielilor de înarmare? Omul de rând? Marea masă? Nici 
într-un caz.

Viața omului de rând devine tot mai grea și plină de pri-
mejdii în epoca înarmărilor.

Oare de ce avem doar criminali de război, nu și industrii 
criminale?

           ...Tot în legătură cu războiul, m-au înfiorat seninăta-
tea și zâmbetul cuceritor cu care președintele SUA Joe Biden 
a spus, după summit-ul NATO ținut la Varșovia, că Europa 
trebuie să se pregătească să strângă cureaua, căci sancțiunile 
impuse Rusiei vor avea costuri, iar Europa va fi afectată. Pre-
ședintele a spus că va fi afectată și America, dar nu a insistat 
prea mult asupra acestui fapt. 

În ce ne privește, noi suntem obișnuiți să strângem curea-
ua încă de pe vremea lui Ceaușescu, când singurele produse 
ce se găseau la raft erau creveții vietnamezi și conservele de 
fasole. Atunci, pentru noi, tacâmurile de pui erau niște delica-
tese; dacă prindeai două pungi, mâncai din ele, făcând ciorbă, 
tocăniță sau supă o lună întreagă. 

Interviu de Lucia NEGOIŢĂ

INTERVIUL ACOLADEI: NICHITA DANILOV (II)
Eram obișnuiți și cu salamul de soia, eram obișnuiți să 

stăm în frig, fără curent electric. Eram obișnuiți să circulăm 
cu mașinile, unii în zilele pare, alții în zilele impare. Dar cum 
se vor obișnui oamenii care trăiesc azi în Europa occidentală 
cu aceste lipsuri? Se vor obișnui și ei să-și ducă traiul cu grija 
zilei de mâine? În numele cărei cauze? În numele cărui ideal 
nobil? 

Oare sărăcia, spre care ne îndreptăm cu toții, ne va face 
mai solidari, mai puternici? Sau unitatea de care dă dovadă 
în prezent spiritul european se va risipi ca o perdea de fum 
atunci când va veni scadența?! 

E vorba, totuși, de circa 447 de milioane de oameni. Îi 
vom putea stăpâni ținându-i în frig și beznă? Va rezista eco-
nomia Germaniei – motorul Europei – valurilor de scumpiri 
la gaze, combustibil și energie electrică?! Dacă economia 
Germaniei se va gripa, ce se va întâmpla cu economiile ce-
lorlalte țări?  

Strângerea curelei din epoca ceaușistă s-a soldat în cele 
din urmă cu căderea regimului comunist și cu execuția lui 
Ceaușescu. Oare o altă soluție pentru ieșirea din actuala criză 
nu există decât aceste sancțiuni ce vor lovi economia euro-
peană cu forța unui uragan dezlănțuit de la Est la Vest sau 
poate viceversa? Credeți că procedând astfel vom putea con-
strui o lume mai fericită și prosperă?!

Discursurile lui Biden mi-au plăcut. Și primul, și al doi-
lea. Le-am ascultat cu maximă atenție. Biden a vorbit con-
cis. Lovind la țintă. În timpul primului discurs, zâmbetul său 
a fost senin, cuceritor. În al doilea discurs, președintele a 
schimbat tonul. S-a dezlănțuit ca un uragan la adresa Rusiei 
lui Putin. A avut perfectă dreptate. 

Discursul său m-a subjugat, dar m-a și înspăimântat. As-
cultându-l, mi-am dat seama că jocurile sunt de mult făcute 
și că nu există, cel puțin deocamdată, prea multe șanse pentru 
pace.

 Discursul său legat de iminenta criza alimentară ce 
va cuprinde omenirea, reluat și de liderii Uniunii Europene, 
mi-a adus aminte nu numai de foametea din anii ceaușismu-
lui, ci și de cumplita foamete din Ucraina din anii 1931-1932, 
provocată de politicile criminale ale lui Stalin și ale acoliților 
săi, în urma căreia au murit circa 10 milioane de oameni, dar 
și Marea Foamete din Basarabia din anii 1946-1947, imediat 
după război, soldată cu 300.000 de morți, și multe cazuri de 
canibalism, ca de altfel și foametea din Ucraina, dar și foa-
metea din România din anii 1946-1947 (cauzată de secetă, de 
distrugerile de război, de lipsa forței de muncă – mulți bărbați 
au murit pe front, alții au fost duși în lagărele de concentrare 
siberiene), dar și de reforma agrară din 1945, impuse tot de 
sovietici). Ei bine, aceste tragice evenimente din istoria re-
centă a omenirii ar trebui  să ne dea mult de gândit. 

Desigur, atunci, în mare, foametea a avut alte cauze, une-
le dintre ele expuse succint mai sus; acum criza alimentară, 
de care este preocupată aproape toată mass-media de pe ma-
pamond, are, desigur, alte cauze, dar s-ar putea să aibă același 
efect. 

Ciudat este faptul că liderii lumii trag semnale de alar-
mă, anunțând, din timp în timp, că această criză ne va lovi în 
curând; însă niciunul dintre ei nu a anunțat că a luat măsuri 
concrete pentru prevenirea acestui flagel. Ci, dimpotrivă, mă-
surile care se iau vor accelera și vor extinde la scara planetară 
criza ce se apropie. 

 Ați auzit cumva de un summit dedicat eminentei crize 
alimentare? Eu, parcă, nu am auzit. Summit-ul NATO e pre-
ocupat de asigurarea păcii.  Aici politica e foarte clară: pacea 
nu poate fi asigurată decât prin creșterea cheltuielilor pentru 
înarmare, care au ajuns azi, în contextul războiului din Ucrai-
na, la o cotă fără precedent. Crescând procentul cheltuielilor 
pentru înarmare, statele lumii vor aloca automat mai puține 
fonduri pentru prevenirea crizei alimentare. Și faptul acesta e 
limpede ca bună ziua. 

Mai sunt apoi și criza energetică, și crizele provocate 
de pandemie și de conflagrație.  Cum va putea face lumea 
acestor provocări?! Oare înarmându-ne până dinți, vom pu-
tea lupta mai bine împotriva spectrului foametei planetare ce 
plutește la orizont?! Oare politica înarmării ne va putea scăpa 
de sărăcie lucie și de extincția prin inaniție și antropofagie? 

Legat de viitorul care ne așteaptă, țin să adaug următorul 
lucru: în ultima vreme sunt bântuit de un coșmar cumplit. În 
vis îmi apare că s-a produs extincția și că pe pământ a rămas 
un singur om. O entitate ciudată, un hermafrodit, jumătate 
bărbat, jumătate femeie, care și-a întins toate tentaculele 
asupra cerului, pământului, focului și apei. O entitate care 
se hrănește și se înmulțește prin sciziune nucleară, umplând 
pământul cu o nouă omenire, făcută după chipul și asemăna-
rea sa. 

Dimineața, când mă trezesc îngrozit din vis, stau mult 
timp cu ochii închiși și mă întreb în ce fel de lume mă voi 
trezi? 

„În ce fel de lume mă voi trezi mâine?”
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Magda URSACHE

Clar de Eminescu

Ce multe merg pe dos 
într-o țară ajunsă în stare de 
Bardo!Ajungi „vector de 
diseminare” pentru anume 
ONG-uri, dacă vorbești 
(ca Ilie Șerbănescu) despre 
România-colonie sau 
despre slugile directivelor 
de la Bruxelles. Îndemn 
la simplitate al lui Ernest 
Bernea (Ed. Vremea, 
București, 2006) n-ar mai 

fi de luat în seamă: „Omul este o existență care își poartă 
frumusețile cu luptă. De aceea viața sa este atât de frumoasă 
și atât de dramatică. ”

A ajuns din nou nebunie să gândești cu mintea ta, „pe 
cont propriu” și să te opui disciplinării doctrinei, cum a făcut 
Silviu Dragomir? A trăit, până a intrat în moarte, într-un 
spațiu de 14 metri patrați. A scris peste o sută de caiete, știind 
bine (dar și nevrând) că nu vor fi tipărite (v. Nebunia de a 
gândi cu mintea ta,Humanitas, 2016). 

Din păcate, nu traversăm vremi de meditație, de 
contemplare, ci de acțiune nefastă a precupeților de școală 
nouă. Oportunismul, ajuns la cub, țintește succese sociale 
și le obține. Ceilalți, nesupușii, sunt etichetați „înguști”. 
Înguști la minte dacă nu vor uitată istoria cu suferințele ei? 
Cad statui: la Oradea, statuia lui Mihai Viteazul. La Turda, 
statuia lui Avram Iancu. Primarul Boc nu mai vrea Crucea 
Eroilor, ridicată în 1997, în memoria oponenților regimului 
de ocupație austriacă. În loc de, își dorește să  pună accent pe 
bustul împărătesei Sissi. 

E o solidaritate a identității naționale pe care n-aș vrea 
s-o pierdem. Și mai e o solidaritate: a suferinței naționale. 
Am fost aleși, ca popor, să suferim, să fim martirizați. 
Experimentul Pitești a avut loc în România, niciunde în altă 
parte, nici chiar în URSS, zice Soljenițîn. 

Să nu fi moștenit românii gena libertății? O pildă care 
probează contrariul. Savantul Gr. T. Popa a avut noroc să 
nu moară închis. În ’47, din cauze știute și declarate, ca 
opozant la regimul Groza, a fost chemat la ministrul de 
Interne, zbirul Teohari Georgescu. A refuzat. La jumătate 
de oră, jandarmi înarmați au venit să-l ridice. Toți studenții 
Facultății de Medicină l-au apărat, la fel câțiva profesori: 
Burghele și Mezincescu, primii. Trupele s-au retras. În ’48, 
a fost exclus din Academie, a murit în iulie același an, dar 
acasă. Decanul N. Lupu, cu ochii la stema RPR, a interzis 
ceremonia în Universitate. Familia a fost scoasă din locuința 
avută în incinta Facultății. 

Dar câți dintre cei rămași neînchiși n-au fost 
marginalizați, considerați paria de putere, ca slavistul Petru 
Caraman? Cred că josnicii cei mai josnici au fost cei vânduți 
sovieticilor, fără frică de Dumnezeu, dar cu frică de Stalin. 
Gena au moștenit-o urmașii lor, neomarxiști. 

Cruce purtată (de Virgil Maxim) a fost purtată și după 
‘89 de aceiași. Gheorghe Caraza a urcat o Golgotă cu spini 
pe frunte, „fără cele 14 popasuri ale lui Iisus”, cum scrie în 
Aiud însângerat, carte apărută prin efortul lui Adrian Alui 
Gheorghe (Ed. Conta, 2010, cu postfața lui Petru Ursache). 
Inchiziția roșie a trecut prin închisori și prin lagăre unu din 
patru locuitori ai țării. Petru Ursache a avut obsesia acestui 
masacru. Nici pe mine nu mă lasă în pace trecutul ăsta. Ce 
l-a îngrozit pe Caraza, om prob, cu 21 de ani de pușcărie și 
cu doi de D. O. (domiciliu forțat)? Faptul că Gh. Crăciun, 
călăul de la Aiud pe vremea „reeducării” 1960-1964, a dat, 
în „Jurnalul național”, un interviu unde se prezenta „de o 
moralitate ireproșabilă”, așa cum scrie eroul național Caraza 
în istoria sa, Aiud însângerat. 

Probitas – calitatea de curaj sufletesc și trupesc – nu mai 
interesează. Ororile pușcăriilor comuniste nu mai cutremură. 
„Nu-s estetice”, strîmba din nas o filosoafă. Cel mai vizat, și 
atunci, și acum, e patriotismul luminat, patriotismul firesc, 
ținut în frâu de ultimul dictator (sper că ultim, deși am 
îndoieli mari), ca să nu dea cumva pe de lături, spre dreapta. 

Spune C.D. Zeletin că „un om de cultură și în special de 
reflexie are un apetit mai mare față de trecut.” Ca Eminescu, 
spune tot doctorul Zeletin, „arzător pentru cele mai înalte și 
drastic pentru mizeria de obște și pentru micimea sufletească”. 
Cum altfel? Vorba lui Eminescu gazetarul (M.s.s. 2269, f. 
20): „....pentru o minte mare totu-i problem; iar pentru 75 de 
dramuri de creier totu-i sigur. ”

N-a fost destul ocărât Eminescu în al său secol că prea 
lua totul în serios? Și atunci, ca și acum, era periculos să-
ți etalezi convingerile personale privind chestiuni delicate. 
Ce nu plăcea lui Petre Carp la Eminescu? Ideile personale 
prea inflexibile, ideea națională prea apăsată, polemicile 
cu conservatorii (care-l plăteau la „Timpul”, iar el le critica 
ideile politice greșite). Cum să accepte Eminescu o alianță 
a junimiștilor Maiorescu și Carp cu Brătianu? NU, a strigat 

Eminescu. Conservatorii trebuie să reacționeze contra unui 
calp „progres” liberal. 

Ce îl mai indigna pe Carp? Ideea de suveranitate în 
politica externă , (nesuferită, azi,  ministrului Justiției, C. 
Predoiu, cum scrie presa). Societatea Carpații îi deranja 
pe austrieci, ca și Doina cu „de la Nistru pân’ la Tisa”. 
Identitatea are rădăcini creștinești adânci la români. La fel, 
omenia. Cât despre religie, așa-zisul ateu Eminescu (câtă 
prostie să susții așa ceva!; Papa Ioan Paul al II-lea, preabunul, 
a recitat Rugăciune de Mihai Eminescu în Piazza San Pietro 
din Roma, în românește, în 1999) ar fi vrut ca regele Carol I 
să treacă la ortodoxie, nu poporul la papistași. 

Cu cât ai mai mare aversiune față de național, cu atât 
ești mai apreciat în vremile noastre tulburi. Marxismul 
frankfurtian a cerut aversiune față de nat și națiune. „Stafia” 
din Manifestul comunist e acum corectitudinea politică, 
patologică de-a dreptul. Utopia internaționalismului proletar, 
cu proletarii uniți peste granițe, a reapărut ca utopie a 
globalizării. De ce ne-am opune fericirii de a ne încălzi/ răcori 
cum vor alții, de a ne lumina cum vor alții, de a mânca așa cum 
vor alții? Vom consuma lumină globală, hrană globală, apă 
globală! Totu-i să ne vindecăm urgent de tradiție, ortodoxie, 
de limba  nativă, că nu-s corecte politic. Antieuropeniștii sunt 
declarați naționaliști reacționari. Dar reacționar nu înseamnă 
– mă repet, că trebuie – cel care reacționează? Maniheismul 
luptei de clasă a revenit în forță, cu un amendament: acum 
majoritatea e rea, minoritatea e bună. 

Mi se transmite și mie („Pleacă de acolo! – de la reviste 
cu amprentă națională – că altfel... ” Altfel ce? Pentru mine 

nu există altă scară socială decât scara bibliotecii, și ea cu ușa 
închisă mult timp de virusul bizar. 

Nu sunt negați bărbații secolului XX, ca Stere și Iorga, 
așa cum notează Cornel Ungureanu, care au avut „traseu 
regal”? Traseu sfârșit în moarte cruntă pentru Iorga, ucis 
sălbatic. Cât despre Stere, Zigu Ornea l-a împins în umbra 
„iluminatului” Gherea. Și aici trebuie să-l citez pe Aurel 
C. Popovici (Naționalism sau democrație. O critică a 
civilizațiunii moderne,1910, lucrare republicată de Editura 
SENS, 2020): „Căci politica e treabă de tată, nu de mamă. 
Treabă de bărbați, nu de muieri. Patriotismul luminat e 
bărbăție înțeleaptă. Demagogia-i muieret, când Xantipa, 
când cocotă, cu istericale.” „Femeia – măr de ceartă”, ar fi 
reacționat Eminescu. Contrar lui A.C. Popovici, feminiștii 
convinși aflați în capul trebii vor musai pe cineva de genul 
feminin președinte: Ghorghiu? Kovesi? Firea? Poate și 
Esca. Mungiu? Piesa de teatru Evangheliștii corespunde, 
îi dovedește potențialul de a rescrie în batjocură Noul 
Testament. Cât privește „eliberarea sexuală”, indicația este: 
„Citiți Sade, nu Sadoveanu!”

În primă fază postsocialistă, a fost simplu să iei 
agheasmă-n gură și să-ți cauți vreun preot în familie, măcar 
cumătru, dacă nu rudă de sânge. Sau vreun deținut politic 
la Canal. Nici măcar Raportorul contra comunismului (era 
să scriu Rapaport, atât e de absurd acest raport comandat de 
Băsescu-Petrov) n-a avut tătâne kominternist, nici mătuși 
ilegaliste; ba chiar s-a declarat comunistofob la secret. Acum 
e și mai simplu: parvii hulind Biserica și catedrala ei, pe 

preoți, pe martirii gherlelor. Iar golul etic al guvernanților 
crește și crește. De ținut minte: În Ferma animalelor de 
Orwell, animalele care i-au contestat pe porci și au pus laba 
pe putere au ajuns și ele porci. Or, sunt indicii că nu s-a 
schimbat nici miezul, nici coaja lucrurilor. Nici în secolul ce 
trecu, nici în cel abia început. 

În ce-i privește pe intelocrații noștri, fie ei idealiști 
ofensivi ori sceptici ofensivi, nimeni n-ar trebui să scrie laude 
pentru puterea politică pesedistă, liberală, udemeristă și câte 
or mai fi. Cu atât mai mult cu cât, așa cum vede publicistul 
Ion Andreiță cu ochiul liber, „proletcultul își arată din nou 
capul și nasul”, iar stalinismul își arată din nou „ghiarii și 
dinții”, cum cerea  cincizecistul Iosif Chișinevski, călăul unei 
culturi căreia nu-i știa limba. 

Nu sunt ideile lui Eminescu mai bune decât ale 
guvernanților actuali? Ba bine că nu. Cine poate fi convins de 
patriotismul emfatic (până la ridicol) al  liberalului Batistuță 
și de  datoria sa „patriotică” de a propăși? Când îl aud, îl 
aud pe Cațavencu: „voiu progresul cu orice preț.” Ce să mai 
zic de liberalismul lui Don Juan al femeilor de la APACA, 
poreclit Trahee mică, declarând industria un morman de fiare 
vechi? Din acest morman, vândut la propriu ca fier vechi, 
s-au îmbogățit capitaliștii de școală nouă. Distrugerea Roman 
a început-o, cu ciocanu-n mână, în siajul lui Iliescu, purtând 
secera-n stânga. 

Eminescu nu vrea o țară ca afară, ci una fără fameni, 
fără pătură superpusă parazită. Nu vrea o Românie fără 
diamantele lipsă ale Coroanei: Transilvania, Bucovina, 
Basarabia, Ținutul Herța și altele, și altele. Nu acceptă nici 
Dualismul. Vrea acordarea cetățeniei evreilor individual, 
nu în massă, cum au cerut Puterile Europene, la schimb cu 
independența țării. Nu place acest clar de Eminescu, atât de 
incorect politic. Cu atât mai puțin soluția sa: muncă-echitate- 
adevăr. Cui nu place „buna gospodărire bătrânească”, așa 
cum scrie în „Curierul de Iași” ? Celor care risipesc aiurea 
banul public. Corupția e plantă carnivoră, mereu vie, cu 
tulpini vii și rezistente. 

Mai potoliți-l pe Eminescu ! Ce atâta mitizare? Să-l 
reajustăm, eventual să-l rescriem  și să reașezăm ierarhiile. 
I.P. Culianu a și găsit înlocuitorul în... Macedonski: „măsura 
intoleranței intelighenției noastre de baltă e dată de cazul lui 
Macedonski, ostracizat și exilat pentru că a avut neghiobia 
de a da o judecată de bun simț asupra Poetului cu majusculă” 
(Studii literare II. Soarele și luna. Otrăvurile admirației, Ed. 
Polirom, 2009).  Iată epigrama bunsimțistului Macedonski: 
„Un X, pretins poet, acum / S-a dus pe cel mai jalnic drum. 
/L-aș plânge, dacă-n balamuc/ Destinul său n-ar fi mai bun;/
Căci până ieri a fost năuc/ Și nu e azi decât nebun!”

 Ia să utilizăm minuscula pentru Poetul Eminescu, 
icoană doar pentru bețivi, bolnavi mental, ratați. Primul Ratat 
(aici hermeneutul cere majusculă) este el, Eminescu: „un 
Eminescu foarte mic, un om grosolan și impulsiv, pasional, 
libidinos”. Pe deasupra, „erotoman și ambiguu sexual”. 
Mintea lui  de psihopat (dar așa-zis influencer „contaminant”, 
cu putere de fascinație peste secolul său) a dus la fascism, 
legionarism și de acolo la ceaușism. Atacurile lui Culianu la 
Eminescu s-au produs în vara lui 1989. Ideologia politically 
correct cerea rezervă față de valorile etnice. Resentimentar 
față de deșertul cultural românesc, Culianu se rostea 
disprețuitor privind „valorile ancestrale ale românilor și ale 
beduinilor deopotrivă, ospitalitatea, generozitatea”. Beduini? 
Se spune că beduinii văd de două ori mai departe decât alți 
oameni, de unde sintagma „privire de beduin”. 

„Dilema” nr. 265/1998 și-a propus ferm să demitizeze 
mitul poetului național. Minoră miză, în opinia mea. La 150 
de ani de la nașterea lui Eminescu, în 2000, H.-R. Patapievici 
a făcut anunțul: „steaua lui Eminescu a apus. ” E vechi, 
domnule, noi suntem mai noi!

Trebuia, în fine, țintit în „inima canonului național”, 
așa cum formulează Theodor Codreanu. Cum reacționează 
eseistul la etichete ca „reacționar” și „antiprogresist”? 
Ingenios, chapeau bas! Ce să-ți mai bați gura de-a surda în 
dialog cu orbitorii noștri contemporani: „mai profitabil ne este 
a transforma „defectul” în suprema calitate, de o actualitate 
stringentă, acum și pe viitor. ” (v. Șansa de a fi reacționar, 
vol. Polemici incorecte politic, Ed. Rafet, 2000, pag. 69). 

Țin minte că, citindu-l pe Th. Codreanu, Petru Ursache 
mi-a spus, cu un zâmbet:„Ce-i rău să fii puțintel reacționar?” 
Și a continuat, fără zâmbet: „Nu-i literatura mare reacționară? 
Nu sunt Dante, Shakespeare, Cervantes, Goethe reacționari? 
La noi, Eminescu, Coșbuc, Goga, Blaga, Vintilă Horia, 
Rebreanu, Preda... Stânjenesc, prin slova lor, progresul?” 

Și Theodor Codreanu a conchis , la pag. 72 a polemicilor 
sale, evaluate de el însuși, autoironic, incorecte politic: 

„Așadar avem nevoie de reacționari ca Eminescu așa 
cum avem nevoie de aer. ”

„Sufletul omului e ca un val – sufletul unei națiuni ca un ocean. ”                                          
                                                                      Mihai Eminescu
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Pelerinaj la Păltinişul lui Noica
În iulie 2010 am fost 

la Păltiniş. Întâi am pus un 
bucheţel de flori pe mormântul 
lui Constantin Noica. Apoi am 
vizitat – la ora prânzului, după 
cum era permis – camera l3 a 
vilei în care a stat marginali-
zatul filozof, vilă aflată pe atun-
ci în proprietatea celui devenit 
din 1990 director al Editurii 
Politice cu nume schimbat. În 
micul hol mansardat m-au im-
presionat bizonii desenaţi pe 
perete de pictorul Vespasian 
Lungu, a cărui expoziţie de ac-
uarele inspirate din universul 
eminescian a fost în capitală un 

mare succes, în 1990 ducându-se cu aceeași expoziție la Chişinău, 
spre a fi simulată cât mai bine o oarece schimbare.

M-a frapat fresca bizonilor şi prin contrastul pe care fresca atât de 
reuşită o forma cu cele câteva tablouri şcolăreşti reprezentând filozofi 
germani, tablouri atârnate de proprietar în dreptul scării ce urca spre 
cele două camere de sus, dintre care una fusese închiriată cam 10 luni 
pe an de Constantin Noica. În cei aprox. 8 mp ai camerei de la etajul 
căbănuţei cu patru camere – numită în mod abuziv „vila Noica”, de 
parcă i-ar fi aparţinut în întregime ca închiriată din modesta lui pensie 
de 1.000 de lei, la care Uniunea Scriitorilor adăugase încă o dată pe 
atât – încăpeau două paturi, o sobă și o mică chiuvetă. Grupul sanitar 
era la parter, unde, coborând scările înguste, Noica îşi putea rezolva 
nevoile fiziologice. Pe primul pat se găsea expusă scândura dăruită 
de prietenul filozofului, meteorologul Octavian Nicolae, fost deținut 
politic, îndepărtat de Securitate din preajma lui Noica (1) în octombrie 
1987. Scândura ţinută în poală îi fusese masă de scris. După decesul 
filozofului de Școală trăiristă (2) și după evacuarea arhivei lui Noica de 
către comunistul Liiceanu, aflat în bune relații cu Virgil Măgureanu 
(devenit în 1990 șeful noii Securități), în camera 13 a mai fost introdusă 
o măsuță în dreptul ferestrei, să dea impresia de confort III sporit. Pe 
cel de-al doilea pat, aflat la vreo treizeci de centimetri de primul, se 
găseau în stânga o serie de publicaţii spaniole, italieneşti, franţuzeşti, 
germane şi englezeşti. La o rapidă răsfoire, le-am presupus venite 
din partea lui George Uscătescu, fost coleg de facultate cu acad. Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga, a inginerului Duiliu Sfinţescu şi a savantului 
Mircea Eliade. Cele italieneşti şi spaniole publicaseră articolul scris 
de Noica, El continente mental trazado por Jorge Uscătescu, apreciat 
universitar spaniol care conducea doctorate și în Italia, nu doar la uni-
versitatea madrilenă unde preda istoria filozofiei. În volumul omagial 
din 1980, Duiliu Sfinţescu: l’ingenieur et l’homme, era cuprins textul 
noician „La ruse de la raison et le destin d’un homme”.

Puţinele semne ale prieteniei dintre marginalizatul Noica rămas 
în țara aflată sub ocupație bolșevică şi faimosul exilat Mircea Eliade 
erau, fără nici o îndoială, cele mai evidente în ce priveşte provenienţa 
câtorva publicaţii lăsate în camera 13. În centrul celui de-a doilea pat, 
foarte la vedere, erau o serie de file scrise de mână cu un scris ce mi-a 
părut de analfabet. Le-am luat să văd mai îndeaproape cui aparţin. Cu 
mare greutate am descifrat semnătura plagiatorului Ion Ianoşi, şef al 
cenzurii la data arestării lui Constantin Noica. Într-un mod aproape 
neverosimil, fostul comunist G. Liiceanu avusese proasta inspirație 
să uzeze de interesul vizitatorilor pentru filozoful Noica, spre a-i face 
reclamă stalinistului cu liceul pe puncte, uns profesor universitar și 
cenzor ideologic după instruirea în U.R.S.S. La fel de puțin inspirată 
mi-a părut și publicarea dedicaţiei lui Noica, în termeni doar apar-
ent măgulitori, scrisă pe cartea Povestiri despre om pentru care filo-
zoful a fost băgat în puşcărie. Un rol important l-a avut atunci, prin 
1958, nu numai șeful cenzurii ci și referatul instigator la ură proletară 
confecţionat de turnătorul Pavel Apostol pentru manuscrisul noician 
dat pe ascuns Securităţii de către Zigu Ornea/Orenstein, tânărul re-
dactor care primise cartea spre publicare. Iată cum sună dedicaţia lui 
Noica din iulie 1980: „Profesorului I. Ianoşi, această carte despre 
om, care i-a vorbit mai de mult [prin 1958], şi care bate din nou la 
porţile d-sale, ca la una din instanţele ultime ale culturii noastre de azi” 
(vezi vol.: Estetică şi moralitate, Ed. Crater, p.594). Desigur „ultima 
instanță” a culturii statului totalitar comunist nu putea fi decât un pro-
letcultist cu liceul trecut în zbor de tânăr comunist la vreme de ocupaţie 
stalinistă: doi ani în locul celor şase (Estetică şi moralitate, p.524), câți 
numărau studiile liceale înainte de reforma sovietică a învățământului. 
Prin 1985, unchiul meu Dan Duțescu îmi spusese că Ion Ianoși, cen-
zorul șef la data arestării „lotului” Noica este încă „sus de tot”, în 
sfera nomenclaturiștilor cu putere de decizie. Îl întrebasem după ce 
primisem de la Ileana Mălăncioiu spre recenzare una din producțiile 
„instanței ultime” pe tema sublimului, maculatură scoasă pe hârtie de 
cea mai bună calitate. Am scris părerea mea sinceră despre adunătura 
de conspecte puse la nimereală între coperți de carte, doar după ce mă 
documentasem citind atât Estetica lui Benedetto Croce cât și pe cea a 
lui Nicolai Hartman, în traduceri excepțional de bune. Spre marea mea 
surpriză, la auzul lecturilor mele suplimentare, viitoarea academiciană 
mi-a spus că „trebuia să-l citesc doar pe Ianoși”. Din plasarea foilor 
scrise de Ion Ianoși în camera filozofului retras la Păltiniș, se vede 
că „instanţa ultimă” din anii optzeci, aflată în structurile de vârf ale 
„statului concentraționar” încă din 1958 –, ar fi de dorit să mai dăinuie 
şi în secolul XXI, început cu acordarea titlului de membru de onoare 
al Academiei chiar plagiatorului Ion Ianoși, dovedit limpede prin tex-
tele puse în paralel cu vreo 7 ani înainte. Aceasta trebuie să fi fost și 
dorința lui Gabriel Liiceanu, dacă luăm aminte la locul ales spre a-l 
face prezent în 2010 pe plagiatorul Ion Ianoşi care primise mulțumiri 
pentru apariţia Jurnalului de la Păltiniş: „D-lui prof. I. Ianoşi care a 

împins această mărturisire spre lumină”, scria plagiatorul Liiceanu 
în decembrie 1984 (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Despre G. Liiceanu 
şi despre plagierea de tip ‘inadequate paraphrase’ la Patapievici, în 
„Acolada”, 7-8/2012.).  În Jurnalul „împins spre lumină” în 1983 nu 
se prea știe la ce „mărturie” se referă, fiindcă în volum apar transcrie 
cu predilecție „mărturiile” lui Noica înregistrate de Securitate în cam-
era microfonizată de la Păltiniș. Uimit de soarta manuscrisului pentru 
care fusese arestat pe 11 dec. 1958, lui Noica îi sunt captate prin pereți 
următoarele vorbe transcrise cu fidelitate și în Jurnalul de la Păltiniș: 
„Nu-i vine să creadă că Povestirile sale după Fenomenologia spiritu-
lui de Hegel vor avea un tiraj de 30.000 de exemplare. De necrezut 
[spunea filozoful la Păltiniş], când te gândeşti că pentru cartea aceasta, 
acum 20 de ani, sînt oameni care au fost bătuţi şi au făcut închisoare” 
(Jurnalul de la Păltiniş, 1983, p.123). Tot pe cel de-al doilea pat, dar 
în partea dreaptă, erau grămădite una peste alta câteva cărţi de-ale lui 
Noica, majoritatea subţirele şi scoase la Humanitas pe hârtie din cea 
mai proastă calitate.

Presupunerea mea – după care operele complete ale lui Noica, de 
negăsit prin librării, sunt, ca să zicem așa, „înmormântate” de cei care 
i-au folosit numele – a mai primit astfel o confirmare, sustinută de 
altfel de cuprinsul textului trecut pe placa indicând „vila Noica”, unde 
nicăieri nu sunt menționate volumele scrise de Noica la Păltiniș. În anul 
centenarului nașterii filozofului, din cele 24 de volume noiciene scoa-
se de Humanitas din 1990 și până în 2009, librăriile bucureştene abia 
mai distribuiau două-trei scrieri ale filozofului, între ele numărându-se 
și maculatura securistă din dosarele de urmărire. Iar un an mai târziu, 
în așa-zisa vilă „Noica” de la Păltiniș, am găsit numai următoarele 
şapte cărţi: Platon, Lysis, apărut în 1969 cu un eseu noician despre 
înţelesul grec al dragostei de oameni şi de lucruri; Rugaţi-vă pentru 
fratele Alexandru din 1990, 128 p.; Lumea de mâine [32 pg., studii şi 
articole], Târgu Mureş, 1991; Pagini despre sufletul românesc, 1991, 
112 p (ediţia I-a, 1944, 127 p.); De caelo, 1993, 160p. (ediţia I-a, 1937, 
191 p.); Simple introduceri la bunătatea timpului nostru, 1992, 264 
p.; Carte de înţelepciune [însemnări şi fragmente din Jurnalul de idei], 
1993, 144 p;

Din zbaterea lui Noica pentru apariţia integrală a caietelor lui 
Eminescu nu se afla în camera 13 decât acel vag indiciu oferit de 
volumul Mihai Eminescu, Lecturi Kantiene, unde este cuprins tex-
tul noician: O traducere de care ne-am lipsit un veac [Eminescu 
traducând din Kant, Critica raţiunii pure], pus să sporească mica 
grămăjoară ilustrând (probabil în viziunea proprietarului vilei) opera 
lui Noica demnă de a fi arătată vizitatorilor sosiţi în staţiunea sibiană. 
Dar surpriza cea mare a Păltinişului avea să se dezvăluiască abia după 
cumpărarea de la chioşcul staţiunii a volumului „Introducere la mira-
colul eminescian”, ocazie cu care am aflat de la d-na Norica Becheş că 
editura Humanitas îi pretindea achitarea în avans a cărţilor lui Noica 
expuse spre vânzare la chioşc. De pe pagina a doua a volumului 
proaspăt achiziţionat cu echivalentul a 10 $, la prezentarea vieţii au-
torului am observat că nu era specificată nevinovăţia lui Noica, ajuns 
şase ani deţinut politic (11 dec. 1958 – 8 aug. 1964) doar pentru că 
făcea parte din elita intelectuală a ţării, vină pentru care, din 1949, 
fusese pedepsit și cu nouă ani de domiciliu forţat. Directorul editurii 
Humanitas, trecut şi îngrijitor al ediţiei, a mai omis să scrie despre 
lipsa dreptului de semnătură care la Constantin Noica a durat douăzeci 
de ani după ocuparea ţării de către armata sovietică, perioadă în care 
au fost închişi pe timp de pace cam două milioane de români (și cam 
tot atâţia deportaţi şi închişi din Basarabia, Bucovina de nord şi ţinutul 
Herţii, după Raportul de la Helsinki, indicând 4 milioane de victime 
în 1992). După dr. Florin Mătrescu, autorul cărţii Holocaustul roşu, 
în România, au pierit – fie exterminaţi ca deţinuţi politici, fie ucişi în 
cadrul rezistenţei anti-comuniste din munţi –, vreo nouă sute de mii 
de români. În alte surse, precum Monumentul victimelor şi harta gu-
lagului comunist din Chemin du Bois-des-Artes, 43-45, 1226, Chene 
Bourg, Elveţia, numărul întemnițaților și deportaților ucişi este tot de 
ordinul sutelor de mii, dar mai redus. În opinia eronată a lui Bogdan 
Mincă, fost bursier al fetei lui Leonte Răutu și a lui Andrei Pleşu, tan-
demul conducător al Colegiului Noua Europă, şi ghidul meu în vila 
„Noica”, românii închişi de „statul concentraționar comunist” (M. 
Eliade) n-ar fi depăşit numeric Katynul, „vreo zece-cinsprezece mii, 
dintre cei mai buni” îmi spusese el cu deplină convingere (3). Pe pa-
gina a doua a cărţii Introducere la miracolul eminescian (Humanitas, 
2010), chiar în lipsa cuvenitei precizări, perioada interdicţiei de 
semnătură ar fi putut fi indicată de anii apariţiei cărţilor lui Noica în 
comunism, dovedind fără greş acel hiatus dintre 1945 şi 1965, pe care 
uneori bibliografii îl mai cârpesc cu menţionarea unei scrisori din 
1957 către Cioran interceptată de Securitate şi cu Povestirile despre 
om în varianta franceză din 1962, tipărită la Paris de Virgil Ierunca 
la vremea când Constantin Noica era în închisoare. Anii de tăcere 
impusă prin teroarea ideologică și polițienească a comunismului ar 
fi apărut şi la menţionarea diferenţei dintre perioada de scriere a unei 
cărţi şi anul publicării ei, uneori la distanţă de peste două decenii. O 
soluţie cât de cât onestă (şi uzuală în astfel de cazuri) ar fi fost simpla 
menţionare a anilor primei editări.

Ei bine, oricât ar părea de ciudat, directorul fostei Edituri Politice 
condusă cândva de Leon Tismăneanu (cel care s-a străduit să o rea-
biliteze pe criminala Ana Pauker, rămasă nejudecată – împreună 
cu Nikolski – pentru organizarea Experimentului Pitești, cf. Denis 
Deletant, Securitatea şi disidenţa în Romania, 1998, p.59), a făcut 
tabula rasa de prima editare a cărţilor lui Noica aşa cum le-a pub-
licat filozoful de la Păltiniş în timpul vieţii. Pretextând sărbătorirea 
a douăzeci de ani de când Editura Politică şi-a schimbat numele, el 
a decis împrospătarea datei de apariţie a volumelor noiciene. Prin 
mimetismul caracteristic inculturii, tehnica aducerii la zi omiţând 
prima publicare s-a lăţit la multe edituri post-comuniste. În cazul lui 
Noica, pentru că Devenirea întru fiinţă a fost scrisă prin anii cincizeci 

şi tipărită prima dată în 1981, editorul a întinerit-o artificial prin indi-
carea lui 1998. În plus, drept operă noiciană, el a trecut la grămadă, 
alături de cele tipărite de filozof, şi volumele alcătuite de Humanitas 
din articolele răspândite prin reviste şi din manuscrisele rămase în 
arhiva „Noica”. Desigur, dacă a respectat textele scrise de Noica şi 
nu le-a modificat după bunul său plac – cum i s-a întâmplat cu prel-
egerile lui Alexandru Dragomir și cu cenzurarea volumului despre 
Nae Ionescu scris de Mircea Vulcănescu, punerea laolaltă a acestora e 
binevenită. Doar tehnica împrospătării prin indicarea în exclusivitate 
a ultimelor ediţii este semn de propagare a inculturii care preţuieşte 
cărţile după prospeţimea lor, de parcă ele s-ar învechi stricându-se ca 
ouăle, cum scrisese Schopenhauer.

Oricum, a te proţăpi înaintea lui Noica – (pentru că i-ai repro-
dus fidel pledoarii de 2.500-3.000 de cuvinte) enumerând scrierile lui 
Noica după anii editării lor la Humanitas –, ţine de „matricea stilistică” 
ilustrată de promovarea propriului jurnal în anul centenarului naşterii 
lui Noica. Pe cine să mai surprindă faptul că în locul oricărui volum 
noician s-a lansat în 2009 Jurnalul de la Păltiniş în Suedia, loc în care 
la conducerea Institutului Român se găsea un fost coleg de liceu al lui 
Andrei Pleșu? Ignorarea voită a operelor lui Noica – filozof care nu 
l-a recunoscut pe comunistul Liiceanu drept discipol, desemnându-l 
într-o conversaţie cu Octavian Nistor  „discipol al lui Henry Wald, 
nu al său” (1974) –, apare pregnant şi la citirea plăcii care indică 
„vila Noica”. Pe transparenta placă, G. Liiceanu a uitat să consemn-
eze esenţialul: anume că la Păltiniş, în cei 8 mp ai camerei închiriate, 
Constantin Noica a sporit patrimoniul cultural românesc scriind opere 
de mare valoare literară şi filozofică precum: Eminescu sau Gânduri 
despre omul deplin al culturii româneşti (1975), Sentimentul româ-
nesc al fiinţei (1978), Spiritul românesc la cumpătul vremii (1978), 
Trei introduceri la Devenirea întru fiinţă (1984), Scrisori despre log-
ica lui Hermes (1986) şi ultima sa carte, apărută post-mortem întâi în 
germană, De dignitate Europae (1988) şi abia la şase ani de la moar-
tea lui Noica în româneşte, limba în care fusese scrisă.

În „confortul” de la Păltiniş a mai scris Constantin Noica minu-
natele sale rânduri despre Lucian Blaga, Mircea Vulcănescu, Mircea 
Eliade şi Mihai Eminescu, chemându-şi aceşti prieteni  „văzuţi şi 
nevăzuţi” să ridice împreună castele de gândire filozofică autentică. 
Pentru că dincolo de timpuri despărţitoare, împreună formau o familie 
spirituală de care „discipolul lui Henry Wald” nu s-a apropiat decât ca 
simplu editor.

                                            
 

Note:
1. vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Suspecta moarte a lui 

Constantin Noica .
2. vezi Isabela Vasiliu-Scraba, “Chintesența” Trăirismului , 

în rev. „Acolada”, 2/2020; textul acesta ar fi fost să fie referatul meu 
la „Conferința națională „Nae Ionescu”, Brăila, martie 2020, amânată 
întâi pentru luna aprilie, apoi suspendată din pricina pandemiei de 
Covid-19.

3. Reiau nota 2 din textul meu memorialistic intitulat Timpul 
amintirii...: „Până în decembrie 1989 crimele comunismului au fost 
ascunse sub amenințarea închisorii (vezi formularul angajamentului 
de a nu divulga nimănui nimic din cele trăite, văzute și auzite după 
gratiile închisorilor politice, completat pe 7 aprilie 1956 cu alt scris 
decât al întemnițatului, în vol. II, p.690, Părintele Arsenie Boca in 
Arhivele Securității, Sibiu, Ed. Agnos, 2014) . In cripto-securismul de 
după 1990 s-a minimalizat cât s-a putut numărul întemnițaților politic, 
în 2015 legiferându-se așa zisa „justețe” a condamnărilor politice prin 
care au fost trimiși după gratii milioane de români. La punctul 41 al 
unei directive NKVD (precursorul KGB) din 1949, se preciza, după 
cinci ani de farse juridice cu verdictul dinainte stabilit, că „trebuie 
împiedicată reabilitarea celor condamnați în procese politice. Iar dacă 
devine inevitabilă, reabilitarea se admite doar cu condiția ca acel caz 
să fie considerat o eroare judecătorească ; nu va avea loc reluarea pro-
cesului, pentru ca cei care au pricinuit eroarea să nu fie deranjați” (în 
rev. „Meridianul românesc”, SUA, 3 martie 2001, p.3). Un exemplu 
de „justețe” a verdictelor juridice îl oferă condamnarea avocatului 
Aurel Cioran, despre care Emil Cioran spunea că a făcut zece ani de 
temniță, micșorați apoi de cititorii dosarelor manipulate de Securitate. 
În România sub ocupație sovietică, Aurel Cioran a fos arestat și arbitrar 
inclus într-un lot de 27 de persoane care nu se cunoșteau toate între ele, 
lot etichetat de securiștii Anei Pauker (colonel sovietic!) „grup înar-
mat”, fiindcă s-a găsit la unul din arestați un pistol. La proces, avocatul 
Aurel Cioran a întrebat completul de judecată reunit la Sibiu care cred 
ei să fi fost modalitatea „grupului înarmat” de a acționa. „Puteam să 
tragem toți 27 cu același revolver?” (vezi Aurel Cioran în Suplimentul 
„Litere, Arte, Idei”, nr.40 /1995). Inițial s-a refuzat condamnarea celor 
27 de persoane înarmate cu un singur pistol. Pe urmă au fost citite 
sentințele prefabricate de oamenii Kremlinului. Intr-un document 
relevând importanța memoriei istorice, Parlamentul European abia în 
vara anului 2019 a condamnat comunismul alături de hitlerism pentru 
ucideri și deportări în masă (http://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/RC-9-2019-0097_EN.html?fbclid=IwAR1N3mV6aBo9
8Xt17LnIeg3N_bL6tfDCPh_oZ8f_TVxN7NMyLc1rKZ32_QQ ). 
Incapabili să se opună „teleghidării” mediatice, mulți n-au aflat (sau 
n-au vrut să afle) că în 1975, cu prilejul unui interviu, Mircea Eliade 
evidențiase faptul că esența regimului comunist nu	stă	în	marxism, 
cum vor să creadă profitorii comunismului. Ea stă mai mult în poliția 
politică, decât în ideologia marxistă, inaptă de a-l susține ea singură. 
Aceste juste observații ale marelui istoric al religiilor au fost cenzurate 
de turnătorul I. P. Culianu (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, A fost Culianu 
turnătorul lui Eliade ?)

 Isabela VASILIU-SCRABA
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Posteritatea lui Alexandru George

(Continuare în pg. 18)

Am avut cu Alexandru 
George, în ultimii săi 30 de ani 
de viață, o relație intelectuală 
generoasă, specială și de o no-
bilă normalitate din punctul de 
vedere al climatului de absolu-
tă permisivitate care s-a stabilit 
între noi. Aș vrea să subliniez 
aici că în tot acest timp, marele 
scriitor nu mi-a dat niciodată 
măcar o vagă senzație de ins 
„ciufut”, resentimentar, veșnic 

afectat de o inconstanță temperamentală, nemulțumit din orice 
și de oricine... Urmare, nu cred să fi auzit vreodată pe un Ale-
xandru Paleologu, Barbu Cioculescu, Ileana Iordache Steinu, 
Al. Săndulescu, Cornel Regman sau mai tinerii Stelian Tănase 
și Horia-Roman Patapievici vorbind în acest fel despre el.  Nu 
avea nici o ciudățenie din cele pe care unii, sub pavăza unor po-
lemici inaparente, i le pun în cârcă chiar și după moarte. Dimpo-
trivă! Foarte distins (în sensul deosebirii de clasă, poziție și de 
educație față de mulțimea gregară), prevenitor și galant, omul 
ca și scriitorul era de o perfectă civilitate. Nu avea și nu mani-
festa față de nimeni ceea ce se cheamă îndeobște ranchiună de 
ins mal-aimé. Ca om vechi – e adevărat – nu suporta minciuna, 
obrăznicia și suficiența platitudinilor unor confrați înnebuniți 
după funcții și în stare a face orice pentru a-și asigura o carieră 
de succes. Avea obiceiul să reacționeze fără nici o „diplomație” 
în astfel de cazuri, interesat de fiecare dată, mai cu seamă, de 
stabilirea elementului heterofit, vinovat de o asemenea patol-
ogie. O astfel de pasiune etică, să zic așa, nu i-a fost iertată 
nici sub comuniști și nici după, fie că vorbim despre plevușca 
literară gregară (care efectiv n-avea organ să-l înțeleagă), fie de 
rechinii de apă dulce, stăpâni ai unor poziții publice, universi-
tare și redacționale, nărăviți fără întoarcere ai dictatului de forță 
în cultură, călătoriilor de plăcere pe banii statului, stipendiilor 
comuniste, în orice caz, de orice fel... Ca să scurtez tărășenia, 
pentru Alexandru George – a spus-o răspicat de nenumărate ori 
– adevărul și numai adevărul sancționează și legitimează car-
acterul omului; ca și valoarea actului de creație, de altminteri.  

Într-o evocare făcută cu ocazia dispariției sale la 27 sep-
tembrie 2012, am scris într-un periodic – ușor grăbit și ultragiat 
de nefastul eveniment – că l-am cunoscut pe marele scriitor 
în vechea librărie a Editurii Cartea Românească, unde, într-o 
dimineață, am dat întâmplător peste domnia sa și Alecu Paleo-
logu vorbind despre cărți și fotbal... Tot ceea ce am încredințat 
spiritului acelui prim articol dedicat Săvârșirii și Marii Treceri 
a unuia dintre scriitorii contemporani din cea mai aleasă con-
diție profesională și morală  e perfect adevărat, doar că, de-
abia la recitirea lui în forma tipărită, mi-am adus aminte că, 
de fapt, ceea ce aș putea numi cu îngăduința cititorului prima 
noastră întrevedere a avut loc totuși cu câteva luni mai înainte 
(noiembrie-decembrie, 1981) în redacția revistei Viața Româ-
nească din strada Nicolae Golescu 15, unde M. Nițescu, prieten 
apropiat al tatălui meu și unul dintre diriguitorii mei în arcane-
le vieții literare de atunci ocupa un post de redactor. Înghesuit 
într-un spațiu de trei metri pe doi, dotat cum-necum cu un li-
liputan birou cu mapă și un singur scaun de lemn, exempt, d-l 
Marin Nițescu s-a achitat rapid de obligațiile „protocolului”, 
precizând cu gravitate, domnului longilin rezemat de pervazul 
ferestrei, că Ghilimescu est le fils d’un grand ami. Ca și cum 
doar atât i-ar fi trebuit, cu ochii ațintiți, după lentilele groase ale 
unor ochelari cu ramă de baga, în ochii mei, scriitorul a înaintat 
doi pași, și-a declinat numele și mi-a întins mâna pe care i-am 
strâns-o cu cordialitate, fără un cuvânt… Asta ar fi tot din ce 
îmi mai amintesc astăzi din ce s-a început în acel ceas al unei 
solidarități tainice și profund umane, născute spontan. Ultimul 
cuvânt îmi iau permisiunea de a-l sublinia măcar pentru mine, 
dacă nu va găsi credibilitate și la altcineva. În orice caz, înce-
pând din iarna lui 1981 și până „deunăzi”, cu fiecare articol sau 
carte, scrisul meu a aspirat, a dobândit și trefilat cu propriile-i 
posibilități de sinteză modelul critic și voința asimptotică a 
raționalismului și lucidității acțiunii critice a lui Alexandru 
George. Domnia sa, de altminteri, pentru a folosi o expresie cu 
totul neconvențională, m-a ținut sub supraveghere strictă să nu 
accept pactul cu divolul și să nu public, sub o atare rușinoasă 
anatemă, cărți pe vremea comunismului. Înainte de 1989! Pariu 
pe care astăzi mă felicit că l-am ținut până la sfârșitul dictato-
rului, până, nu mi-e rușine să recunosc incredibilul adevăr, spre 
aproape de 50 de ani! Și tot domnia sa a fost singurul care mi-a 
văzut manuscrisul și a scris cuvântul însoțitor la debutul meu 
editorial cu cartea Figuri ale romanului, Domino, 1997. Com-
plet în afara sensului filozofiei sale antididactice enunțate cu 
limpezime în nenumărate rânduri, Alexandru George a fost cel 
care a ținut să fac o carieră didactică în învățământul universi-
tar, intervenind fără știrea mea pe lângă Alexandru Ciorănescu 
să mă accepte la un doctorat în Canare pe o temă de literatură 
comparată... Sigur, aș putea să continui să înșir și alte gesturi 
și acțiuni cu adevărat neprețuite făcute pentru mine de acest 
samaritean de cea mai aleasă vocație, dar nu despre așa ceva 
mi-am propus să vorbesc în această intervenție. Mă opresc, 
așadar! Nu însă fără să subliniez, contextual și într-o cuvenită 
paranteză închisă chiar cu aceste cuvinte în mers, că opul lui 

Alexandru George, La sfârșitul lecturii, III, spre încântarea și 
cu totala mea adeziune, îl aprecia acolo cu munificență și pe 
celălalt însoțitor al scrisului meu de atunci. Mă refer, firește, la 
domnul M. Nițescu, pe care, efectiv, Alexandru George, după 
ce îi parcurge cartea Între Scylla și Charibda, nu se sfiește să 
îl considere cu adevărat O conștiință critică, ceea ce la nivelul 
ascuțișului polemic al intervențiilor sale critice de la sfârșitul 
deceniului opt al secolului trecut este mai mult decât un viguros 
semn de reală recunoaștere.

Revenind de unde am plecat, personal, vreau să fiu crezut 
pe cuvânt că mă emoționează teribil faptul că am reușit să-mi 
re-amintesc și să reactivez  premizele perfect gratuite ale ade-
văratului început al relației mele cu autorul Marelui Alfa. Cu 
atât mai mult cu cât nu cred să fi cunoscut un creator în toată 
viața mea care să fi avut un cult mai desăvârșit pentru „adevărul 
întreg” (reconstituit adesea, ce e drept, dar nu e nici o rușine în 
asta – dimpotrivă! – din fragmente noi revelate în decursul vre-
mii sau, pur și simplu, recântărit și revizuit din perspectiva ur-
genței unei singulare etici perfecționiste) ca Alexandru George. 
Pentru orice categorie de adevăr, dacă pot spune astfel, el a fost 
și rămâne, în mod paradoxal, chiar și după părăsirea acestei 
lumi, crucificatul perfect. Ficționar, deopotrivă realist și fantas-
ticist, în cadrele unei opere de prozator extrem de interesantă și 
ingenioasă (a scris, cu mare talent, nuvele fantastice și povestiri 
insolite în „genul” Villiers de l’Isle Adam, un jurnal romanesc 
de pseudo confesiuni – „Seara târziu” – dar și metaromanul 
unui jurnal – „Caiet pentru...”, romanul masiv al închiderii/
deschiderii unui destin istoric – „Oameni și umbre, glasuri, tă-
ceri”, considerat de scriitor drept cartea sa cea mai importantă; 
proze de atmosferă – „Petreceri cu gândul și inducții sentimen-
tale” etc., etc.), Alexandru George a rămas neclintit în refuzul 
și condamnarea exiguă a ambiguității de orice fel (carență a 
expresiei și implicit a gândirii lipsite de claritate și precizie) 
atât în domeniul operei artistice de creație propriu-zisă, cât și 
al celei științifice, unde un atare neajuns face efectiv imposibilă 
abordarea istoriei și criticii literare, domenii care, deși Alexan-
dru George le considera de plan secund, sunt obligatoriu la fel 
de importante pentru definirea corectă a anvergurii și altitudi-
nii operei sale. Pentru autorul studiilor monografice În jurul 
lui Lovinescu și Mateiu I. Caragiale, dar, să spunem, și pentru 
îngrijitorul ediției V.A. Urechia, Studii literare, ca să nu mai 
vorbesc de autorul excepționalelor Note la cele șase volume 
ale Agendelor literare lovinesciene, prezența echivocă în orice 
operă de spirit a unor informații contradictorii, date neverificate 
și sensuri incerte care produc confuzie (elemente definitorii ale 
ambiguității certificate mai întâi de Maiorescu în Critice, și, 
mai apoi, de Lovinescu în toată opera sa critică), lipsa de lim-
pezime, așadar, a exprimării ideilor, recte a stilului, conduce la 
obscuritate, minciună și fals. Adică la o autonegare de drept din 
interior, inconturnabilă, în afara domeniului prezumat al artei, 
a oricărei acțiuni volitiv-spirituale pretinse de acest gen. Nu voi 
dezvolta, deși e tentant; timpul va pune, fără excepție, peste 
toate rebuturile, eșecurile și erorile de creație în cauză lespe-
dea cuvenită. Când însă asemenea „infidelități (!), categoriste 
cu rea-credință de către unii, exempli gratia, drept subiective, 
ajung să treacă, datorită absurdității contextului și prezentării 
lor cu cerbicie ca atribute irefutabile ale rigorii savante a opere-
lor corifeilor noii orânduiri, precum în comunism, este evident 
că o asemenea practică nu poate fi primită decât reactiv, re-
vulsiv și polemic, criticată dur și combătută fără nici o iluzie. 
Spirit libertar, sfidând regulile osificate ale conveniențelor și 
moralei sociale comune, dincolo de găști, grupuscule și „școli 
analfabete”, în afara oricărei influențe ori alinieri politice (efec-
tiv, fără de nici un contact cu barbaria și mentalitatea plebee 
comunistă), complet format spiritual într-un mediu înalt inte-
lectual de cultură interbelică, traducător și cititor în mai multe 
limbi, supraviețuind eroic până în ultima clipă la limita unei 
existențe aproape anaerobe, Alexandru George face figura în 
istoria literaturii române – cel puțin pentru noi – a modelului de 
comportament corect al intelectualului și scriitorului în comu-
nism. Un „rezistent” de mare caracter, aș zice, ca om în toată 
puterea cuvântului; model critic și polemic, resurgent, anti-es-
poic (?) și inventiv, ca personalitate culturală plurivalentă: un 
intelectual rațional și lucid pentru care cunoașterea este înainte 
de toate un act moral asumat, înainte chiar de a fi act de voință, 
guvernat de sentimente heteronome. 

Într-o luare de poziție intitulată, comme il faut, „Minciuni. 
Tot felul de minciuni”, încorporată primei ediții, din 2007, a cu-
legerii memorialistice „Litere și clipe” (ediția a doua, din 2011, 
adăugită și revizuită de autor, așteptată de el cu sufletul la gură, 
a fost topită, după o poveste urâtă, al cărei autor moral rămâne 
exclusiv mai mult belferul de „școala nouă a prozatorilor paro-
hiali” decât onerosul freelancer parohial M. Stan!), Alexandru 
George mai adaugă o notă explicativă edificiului poziției sale 
ideologic-intelectuale și scriitoricești, vizavi de așa-zisa epocă 
democrat-populară socialist multilateral dezvoltată... „Regimul 
comunist, scrie domnia sa, era unul tiranic, bănuitor, dar mai 
ales unul prin excelență mincinos: totul era minciună în viața 
socială în viața dintre oameni, în relațiile cu oficialitatea, apoi 
în programul său, în promisiuni și în selectarea valorilor. Actul 
de a scrie doar pentru tine sau pentru un grup infim de familiari 
era și unul nu de a ataca pe cineva, ci de a te afirma împotriva 

Ștefan Ion GHILIMESCU
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unei întregi politici, era vorba să te regăsești pe tine însuți în 
ceea ce aveai mai bun, mai cinstit, mai autentic, mai necon-
trafăcut. Era revanșa unor năpăstuiți care alegeau un spațiu de 
afirmare personală extrem de îngust, dar care le aparținea în 
exclusivitate. Și eu alesesem o formă de expresie literară care 
era a eului, în care mă supuneam pe mine, mă înfățișam măcar 
viitorimii care avea poate să mă citească așa cum eram în me-
diul meu profund, socotit de mine și cel autentic…” Nu atât 
desemnarea poziției sale de ideosincrazie față de regimul co-
munist, altminteri prea bine cunoscută, importă aici, ci defini-
rea, prin câteva distinguos, note de finețe și sublinieri, a naturii 
scrisului său, guvernat de voința de a se afirma în singularitate 
(regăsindu-se, așadar, cu tot ce avea mai autentic, în expresia 
literară a eului), împotriva unei întregi politici. Ceeea ce cred 
că vrea să prindă Alexandru George în rândurile de mai sus 
este că, împotriva minciunii ideologice, delabrării țintite a con-
științei individului și deturnării ideii de creație în comunism, 
pentru creatorul autentic a existat și va exista mereu un adevăr 
al literaturii (de ficțiune), pentru care el personal, în vremi de 
restriște, a optat să lupte, până la a-și renega talentul critic, și 
pentru care, ne asigură, merită totdeauna luptat. O spune și mai 
apăsat (și, evident, de la o indenegabilă altitudine de profesi-
onist al scrisului) în pasajul următor extras de noi din aceeași 
sursă citată și mai înainte. „Arta, scrie Alexandru George, nu e 
minciună, cum afirma agresiv adversarul convenționalismelor, 
Oscar Wilde, arta e mistificație, ceea ce, totuși, înseamnă altce-
va, minciuna care nu minte (s.n.,SIG) […]. Eu aș deosebi-o și 
mai drastic de ficțiune – se pronunță domnia sa – și aș afirma 
că aceasta din urmă e încă mai departe de minciună decât e 
minciuna de adevăr”. 

Într-o lume scoasă din matcă și într-un climat pseudo-lit-
erar, caracterizat, după cursul tras la indigo al vieții sociale 
realist-socialiste și comuniste, de minciună, dictat, carierism, 
mediocritate și semidoctism, de lipsă de omenie, duplicitate, 
ură, ipocrizie, cinism și prefăcătorie, de megalomanie vatici-
nară, negativism și absurd, de lipsă de toleranță și de dialog 
în toate domeniile, proiectul literaturii de ficțiune (insuficient 
și, pe alocuri,  aproape deloc înțeles de către contemporanii 
lui Alexandru George), pentru care scriitorul a optat pe cât se 
pare încă de la debutul cu Simple întâmplări cu sensul la urmă 
(1970), este unul dintre răspunsurile cele mai valabile și mai 
prețioase pe care le-ar fi putut da un autentic rezistent, convins 
că adevărata literatură (fie ea și minciuna care nu minte!) nu se 
poate scrie, totuși, decât cu îndărătnicie în patria ta, așa cum 
știm că a profețit în felul său și un mare politician și literat 
francez cu mult mai înainte. 

Întrebarea care se pune la cei zece ani scurși deja de la 
moartea lui Alexandru George este de ce un prozator care a 
scris în comunism – rămânând complet și exemplar în afara 
„sortilegiilor lui” – cu speranța că măcar viitorimea îi va înțele-
ge literatura și poziția așa cum au fost în contextul ambianței 
social-morale a unei epoci calamitate ideologic, continuă să 
rămână încă neextras  și, în mod nepermis, nedelimitat de spir-
itul mutonier al valorilor artei realist-socialiste (căreia autorul 
nostru nu i-a aparținut de fapt și nu i-a servit niciodată!), cu o 
operă necercetată sistematic, nereeditată și neevaluată corect – 
datorii obligatorii, de rezolvat în regim de urgență, în mod nor-
mal, privind reedificarea, după revoluția din ’89, a climatului 
endogen al literaturii naționale!? 

La o ochire rapidă, în loc de o acțiune serioasă, de recu-
noaștere a valorii operei și repunereii scriitorului pe treap-
ta de merit conferită de importanța reală a acesteia, în loc de 
un proiect iminent de reeditare a ei, așadar, și de alcătuire a 
unui studiu monografic incipient, Alexandru George, aș putea 
spune, are parte de o posteritate pe alocuri bizară. De necrezut, 
sub umbrela numelui scriitorului, invocat cu o lipsă de onesti-
tate și respect crase, câțiva siniștri pigmei, afiliați unor coterii 
de provincie, sub ochii binevoitori ai unor șefi de sus, caută 
să-și lustruiască nulitatea, producând „depoziții” și diversi-
uni total în afara adevărului. Realitate care, dată fiind hidoasa 
fizionomie a vieții literare de astăzi, n-ar trebui să ne preocupe 
și întristeze peste măsură; la polul opus, e bine s-o spunem, în-
registrăm, totuși, cu satisfacție, și o primă analiză, cu adevărat 
riguroasă și fertilă a operei scriitorului. Nu o vom ignora nici pe 
ea. Deocamdată, să revenim asupra faptului semnalat mai sus 
cu câteva precizări.

Fiindcă, pe vremea când își făcea studiile de nivel general, 
bolnav fiind, a locuit mai multe luni într-o localitate de lângă 
Târgoviște; fiindcă a plasat acțiunea romanului Dimineața de-
vrme (1987) pe lângă Târgoviște, la Pucioasa..., iar după Re-
voluția din ’89, în ultimii 5-6 ani de viață, poate și mai mult, a 
colaborat la un periodic din Găiești, care era scos la Târgoviște, 
scriitorul a fost înscris din oficiu printre membrii unei particu-
lare Societăți a așa-zișilor scriitori târgovișteni. Eroarea unui 
om de bună credință ca Alexandru George a fost că, din deli-
catețe, nu i-a refuzat și nu a făcut cercetări cu privire la com-
ponența grupului, amestecându-se pueril, dar amestecându-se 
în troaca lor cu tărâțe… Sub datele unor atari fanteziste prem-
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23 august 1944, țara noastră a intrat în 
chip ireversibil într-un amplu proces 
de transformări social-politice, impuse 
de ocupanții sovietici și de minoritatea 
ideologică pe cale să-i înfăptuiască teo-
riile, reprezentată de Partidul așa-zis al 
muncitorilor și țăranilor, care nu era altul 
decât cel Comunist. Principalii lideri ai 
acestuia au fost parașutați de la Mosco-
va, de la Comintern, iar cei care se aflau 
prin închisorile din țară, în frunte cu cefe-
ristul Gheorghe Gheorghiu-Dej, au fost 
ajutați să evadeze și să-și aroge dreptul 

la conducerea țării. După un guvern de tranziție, impus de rege, a venit 
rândul conducătorilor moscoviți de a-l da jos pe acesta, prin șeful Comisiei 
de Control, cunoscutul zbir Vâșinski, spre a deschide calea celui dintâi 
guvern „popular”, condus de dr. Petru Groza, care a reușit să atragă atenția 
lui Stalin asupra lui, iar Tătucul popoarelor, cu dibăcia lui arhicunoscută, a 
intuit că rezultatele vor veni mai repede și mai direct de la un ins care mai 
aparținea, măcar pe o anumită latură a sa, vechilor clase sociale burgheze, 
în care majoritatea forțelor politice din țară își puneau mari speranțe. Ins 
șantajabil și abil, Petru Groza și-a jucat bine rolul de conducător al unui 
guvern marionetă, gata să răspundă comenzilor Partidului lui Dej și Ana 
Pauker și să execute cu obediență toate ordinele care veneau de la genera-
lissimul Stalin, a cărui intenție a fost de la bun început aceea de a pedepsi 
cu regim comunist toate acele țări care au participat la război împotriva 
sa. Lăsate la cheremul sovieticilor, România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, 
Polonia, adică tot Estul Europei ocupat de armata stalinistă „eliberatoare”, 
au devenit dintr-odată o lume a Cortinei de Fier, cu legi și mod de organi-
zare copiate după modelul moscovit. E de la sine înțeles că trupele de ocu-
pație care erau în țară, și care reprezentau așa zisul Comandament Aliat de 
Control, dispuneau de oameni docili, care au imprimat repede linia dorită 
de „marele conducător al popoarelor”, urmând de aproape linia imprimată 
de Moscova, constând în principal în lichidarea totală a claselor sociale și 
a modului de viață „burghez” și introducerea recomandărilor marxist-le-
niniste privind lupta de clasă, adoptată de noua dictatură a proletariatului, 
în frunte cu Partidul Comunist, cărora li se rezerva rolul hotărâtor. Au fost 
traduse, prin urmare, în practică toate acele schimbări ce trebuiau făcute 
pentru ca noua conducere proletară să devină efectivă și să nu întâmpine 
nicio rezistență din partea formațiunilor politice din trecut, repede desfiin-
țate și hărțuite, prin arestări și trimiteri sistematice în închisorile menite să 
distrugă toate elitele intelectuale create de vechiul regim, ca orice împo-
trivire cât de mică să fie anihilată. Planul ocupanților a fost repede pus în 
practică de guvernul marionetă instalat la putere, în așa fel ca noua forță 
proletară să-și poate extinde autoritatea la nivelul întregii țări. Așa cum am 
spus ceva mai sus, trebuia decapitată puterea fostelor clase conducătoare, 
câtă mai era, și aceasta venea din perpetuarea proprietăților industriale și 
agrare, cărora li s-au găsit repede modalități de a fi scoase din circuitul pu-
terii, prin trimiterea lor în cele mai odioase și mizere închisori din țară, ba 
s-a găsit și o metodă infailibilă, sugerată de același mare conducător de po-
poare, de a se crea o zonă de muncă care să macine încet-încet orice formă 
de rezistență; și ce putea fi mai eficace decât munca epuizantă cu brațele la 
Canalul Dunăre-Marea Neagră. În aceste condiții tot ce era legat de trecut 
a fost repudiat ca fiind „putred” și odios, iar clasele burghezo-moșierești și-
au găsit încet-încet sfârșitul în cumplitele locuri de exterminare rezervate 
lor, cum a fost cazul cu cel de la Sighet. Puținii carcerabili care au rezistat 
torturii și regimului abrutizant n-au mai putut arăta la ieșire decât umbrele 
scheletice ale unor inși care așteptau să expieze în uitare și solitudine. 

Cel de al doilea pas spre schimbarea la față a țării a fost mult promisa 
reformă agrară, prin care au fost naționalizate și lichidate toate proprie-
tățile moșierești, cu naționalizarea pământului și a caselor deținute de o 
venerabilă clasă politică, care și-a avut cuvântul ei de spus în guvernările 
interbelice. A urmat la rând naționalizarea principalelor fabrici și uzine de 
la 11 iunie 1948, trecute și acestea cu surle și tobe în proprietatea poporului 
muncitor. După lichidarea clasei industriașilor, s-a pus pe tapet și lichida-
rea clasei țărănești, obligată să se supună unui regim restricționist sever, 
prin așa zisele întovărășiri, SMT-uri și gospodării agricole colective, după 
modelul colhozurilor sovietice, unde țăranul trebuia să renunțe „de bună 
voie” la pământul său, pentru a lucra la comun, alături de codașii și leneșii 
satelor, toate tarlalele astfel unificate. Familii și clanuri țărănești puternice, 
obișnuite cu munca la câmp, cu grija atavică față de animale și gospodărie 
proprie, și care produceau de secole toată pâinea de care avea nevoie țara, 
și mai ales orășenimea, au fost culcate la pământ și transformate într-o 
categorie umană dezumanizată. Acest proces și-a avut etapele și ritmul 
său de edificare, inculcând clasei țărănești sentimentul neputinței și in-
utilității, prin punerea în fruntea acestor noi forme de organizare a celor 
mai nepricepuți și mai săraci dintre țărani, astfel ca nu munca și avutul 
să conteze, ci vorbăria și pierderea de vreme. Cel dintâi semnal l-a dat 
Gh. Gheorghiu-Dej, care, la 27 decembrie 1948, după ce anterior și regele 
fusese alungat din țară, a declarat public că singura salvare de sărăcie și 
de mizerie a clasei țărănești o constituie gospodăriile colective. Desigur 
că, pentru a convinge țărănimea că e inutil să mai lucreze pământul ca 
înainte, i s-au aplicat cote usturătoare, i s-au trasat „planuri de producție”, 
iar treieratul grâului a fost transformat, dintr-o ritualică sărbătoare agrară, 
implicând așa-zisa „cunună a spicelor”, într-un loc de jefuire pe față și la 
înlocuirea pâinii de grâu cu mămăligă și mălai. A fost cea mai dureroasă 
și mai complexă metodă de „convingere”, manipulare și presiune, care a 
generat începutul unui fenomen dureros de pierdere a identității și a rolului 
economic al acestei clase, considerate până atunci „talpa țării”, și transfor-
marea ei într-o anexă a așa-zisului proletariat din fabrici. Clasa țărănească 
a fost pur și simplu supusă la presiuni uriașe, prin acțiuni concertate ale ac-
tiviștilor de partid, recrutați cel mai adesea pe criterii de obediență, și care, 
alături de milițieni, securiști și de un vast „aparat de constrângere”, a fost 
pusă să slugărească pe cei cocoțați sus, care au pus mâna pe locuințele cele 
mai bune și pe toate avantajele care decurgeau din poziția lor privilegiată. 
Pentru realizarea „procesului de transformare socialistă a agriculturii” cei 
din fruntea partidului au organizat periodic plenare, consfătuiri, congrese 
(precum cea din 3-5 martie 1949, cea din 12 aprilie 1949, congresul din Mircea POPA

27-28 decembrie 1955, din 22 iunie 1959 etc.), care au dezbătut și analizat 
stadiul colectivizării agriculturii, prin rapoarte date de  cei numiți în frun-
tea Comisiei Agrare, condusă la început de Vasile Vaida, apoi de Dumitru 
Petrescu și Nicolae Ceaușescu, acesta din urmă făcându-și mari merite din 
înăbușirea rapidă a revoltelor și nemulțumirilor locale, precum cele din 
Vrancea, din Teleorman sau Vlașca. În acești ani, când presiunea și me-
todele de „convingere” au devenit tot mai brutale, s-a ajuns să se constate 
chiar că e nevoie de o anumită temporizare a fenomenului, de „calmarea 
tensiunilor represive”, întrucât politica amenințărilor felurite, a pumnului, 
bătăilor, închisorii, scoaterea copiilor din școli etc., au generat fenomene și 
reacții multiple, creând o stare de nemulțumire generală, soldată cu nume-
roase revolte, nesupuneri, ciocniri, soldate nu de puține ori cu executarea, 
prin împușcare, a „rebelilor”. 

Cert e că aceste acute și generalizate neamulțumiri au făcut încon-
jurul țării, ajungându-se la o stare de spirit tensionată, percepută ca atare 
la întreg nivelul țării, care a lăsat în urmă numeroase sechele, frământări, 
al căror ecou a fost chemată scriitorimea să-l înfățișeze cât mai realist cu 
putință, pentru a ajuta la „mersul înainte” al societății noastre. Rapoartele 
și dările de seamă de la congresele și consfăturirile scriitorcești au trasat 
ca sarcină imediată uniunilor de creație obligația de a susține cu conde-
iul lupta pentru binele general dusă de partid, și a oglindi cât mai fidel 
și realist dorința țărănimii de a participa la efortul de schimbare a țării în 
sensul cerut de partid. Scriitorimea a fost îndemnată să nu rămână pasivă 
la această luptă de amploare dusă „cu vechiul” și cu rămășițele unui trecut 
repudiat în totalitatea lui, spre a participa neabătut la procesul de transfor-
mare a conștiinței într-un factor activ de prefacere a societății și de creare 
a „omului nou”. Era nevoie, prin urmare, de o nouă formă de literatură, 
artă, cultură, pusă nemjlocit în serviciul celor mulți, văzuți ca exponenți 
ai progresului și ai mersului spre mai bine al societății, mai ales că noile 
tarife ale drepturilor de autor au luat înfățișări tot mai atractive. În vastul 
proces de transformare a conștiinței claselor de jos în oameni conștienți și 
responsabili, îndrumați de partid, activistul de partid a devenit un element 
de neocolit, așa cum s-a subliniat la Lucrările Congresului Scriitorilor 
din 1956, având ca model Lucrările celui de al III-lea Congres unional 
al scriitorilor sovietici. S-a interpretat și judecat atitudinea scriitorilor față 
de schimbările sociale, modul în care acestea au fost transpuse în opere 
literare mobilizatoare. Vom da câteva exemple care vorbesc despre impor-
tantul salt făcut de scrisul unor trepăduși puși în serviciul nemijlocit al pro-
pagandei de partid, care, ademeniți cu funcții și cu salarizări îmbietoare, 
au îmbrățișat frontul ideologic de luptă. Am începe prin a oferi cititorului 
de astăzi o primă listă de creații literare, apărute în anii 1946-1950, când 
„lupta cu inerția” a luat proporții tot mai mai ferme, rezultat al conjuncturii 
social-politice, care a oferit unor scriitori vulnerabili ce au ocupat poziții 
avantajoase în trecut, precum Cezar Petrescu, de pildă, să-și schimbe de 
urgență înfățișarea și să condamne regimurile burgheze, cerând drepturi 
și libertăți pentru mase. Iată o parte din noile apariții editoriale de după 
1946: Războiul lui Ion Săracu și Tapirul de Cezar Petrescu, Unde începe 
noaptea de Sergiu Dan, Flăcări de Radu Tudoran, Soarele negru de Ticu 
Arhip, Turmele și Temelia de Eusebiu Camilar, Conacul blestemelor de C. 
Coravu, Lumina primăverii de Ion Călugăru, Lanțuri de Ion Pas, Mitrea 
Cocor și Păuna Mică de Mihail Sadoveanu, Zorii robilor și Bărăgan de 
V. Em. Galan, Viforul de N. Jianu, Grâu înfrățit și Trandafir de la Moldo-
va de Ion Istrati, Drum fără pulbere și Pasărea furtunii de Petru Dumitriu, 
Oțel și pâine de Ion Călugăru, Pâine albă de Dumitru Mircea, Scântei în 
beznă și Clocote de A.G. Vaida, Dulăii de Zaharia Stancu, Domnul ge-
neral guvernează de I. Ludo, Valea fierului de Dragoș Vicol, Moromeții 
de Marin Preda, Rădăcinile bucuriei de Ieronim Șerbu, Floarea vieții de 
Aurel Mihale, Străinul și Setea de Titus Popovici, Familia Calaff de Iulia 
Soare, Statuile nu râd niciodată de Francisc Munteanu etc. Multe dintre 
aceste confecționări de atelier schimbat sunt extraodinar de schematice, de 
simpliste, copleșite de tezism și maniheism, multe reflectând conflicte pu-
erile și neverosimile, fiind scrise și redactate în grabă, sub presiunea noilor 
cerințe și pentru a-și reface o fizionomie nouă, vizavi de unele din „greșe-
lile trecutului”, fie pentru a poza în atașați ai noului regim. Toată această 
cantitate de material uman face parte dintr-o preistorie a romanului româ-
nesc, și aparține unei etape total depășită astăzi, de care mai auzim doar 
în bibliografiile de epocă. Deși, să fim sinceri, această producție „literară” 
și-a avut la momentul respectiv propriii comentatori și susținători literari, 
atât în presă cât și prin volume de comentarii și cronici literare tipărite, 
între care figurează unele semnate de Savin Bratu (Cronici, 1957), Ov.S. 
Crohmălniceanu, Cronici literare, 1957), S. Damian (Încercări de analiză 
literară, 1957), Paul Georgescu (Încercări critice, 1957), Silvian Iosifescu 
(Probleme și opere contemporane, 1954, Drumuri literare, 1957), Ion Vit-
ner (Firul Ariadnei,1957) etc.

Toate aceste „încercări” și „drumuri literare” nu mai spun astăzi ni-
mic, aparținând unui trecut pe de-a întregul fosilizat. Există însă și alte pro-
ducții critice venite din partea unor critici și istorici literari al căror nume a 
contat în epocă și chiar în critica și istoria noastră literară de mai târziu, și 
ale căror opinii despre fenomenul literar al vremii merită să fie actualizate 
spre a vedea cât de jos au coborât aceștia în judecățile lor de valoare și, 
mai cu seamă, cum au receptat și promovat ei literatura colectivizării și a 
transformărilor de gândire produse. Mulți dintre ei și-au pervertit crezurile 
interioare, transformându-și scrisul în simplă propagandă de partid, împăr-
tășind același limbaj de lemn, dar și greșelile estetice ale unei epoci com-
plet ruptă de realitate și care a făcut din literatură o simplă anexă la lupta de 
clasă inaugurată de oamenii de partid. Ne gândim în primul rând la criticul 
și istoricul literar Dumitru Micu, ajuns și el o biată jucărie în mâna celor 
care l-au manevrat după bunul lor plac, determinându-l să abdice de la 
ideile și sentimentele sale exprimate public în prima sa perioadă de tinerețe 
clujeană, când, sub numele lui adevărat de Chiș, a cules și publicat folclor 
din satul său sălăjan și a scris  poezii cu tentă sămănătoristă, care făceau 
dovada că nu căzuse încă în mrejele ideologicului. Întețindu-se colaboră-
rile sale la ziarul „Lupta Ardealului”, ziar al PCR Cluj din acea perioadă, 
promotor al unei literaturi proletcultiste notorii, și D. Micu s-a pervertit. A 
ajuns să lucreze la ziarul „Scânteia”, să predea cursuri anoste la Școala de 
Literatură „Mihai Eminescu” , iar apoi să ocupe o catedră la Universitatea 
din București. Drumul până acolo a fost pavat cu multe compromisuri și 
abziceri de la crezurile de tinerețe, când îl venera pe Blaga (dedicându-i 
una dintre poezii), și mai credea în forța regeneratoare a satului românesc, 

credință repede uitată și înlocuită cu sloganuri de tip partinic. Acest mod 
de a privi dogmatic lucrurile, chiar în momente în care se aștepta de la el 
o corectă judecată a literaturii colectivizării, poate fi urmărit, în esența lui 
profundă, în cartea sa de analiză a romanului contemporan, pe care o dă la 
iveală în 1959. Înrolat între noii propagatori ai docrinei marxist-leniniste, 
D. Micu rămâne un exemplu cras de manihesism critic, de optică defor-
matoare, care răbufnește la suprafață din mai toate paginile volumului Ro-
manul românesc contemporan (1959), o adevărată operă ilustrativă pentru 
acest mod fals de judecată literară compromițătoare.

Școlarul din anii de după război de la Cluj, unde a venit de acasă cu 
numele de Chiș, aciuit printre elevii unui internat școlar religios care i-a 
dat adăpost, a simțit de timpuriu chemarea literaturii, participând cu suflet 
tineresc la cenaclul literar al școlii, citindu-l și apreciindu-l pe Blaga, după 
cum o mărturisește una din poeziile pe care i le-a dedicat. A ajuns destul de 
repede în paginile ziarului „Lupta Ardealului”, foaie de partid, în paginile 
căreia s-au format mai toți reprezentanții scrisului clujean din acei ani, plă-
tind un greu tribut influențelor proletcultiste. Deși era marcat de o sfiiciune 
congenitală, care îl împiedica să se exprime cu claritate, tânărul nostru a 
ajuns redactor la „Scânteia”, unde, vrând-nevrând, s-a acomodat porunci-
lor venite de sus, cum s-a întâmplat și cu numirea sa temporară ca dascăl 
al tinerilor talente intrate în Școala de literatură „Mihai Eminescu”. Tot 
mai atașat idealurilor noii societăți, insul curat și cinstit, așa cum a pornit 
de acasă a devenit un slujitor obedient al ucazurilor sistemului, învârtind o 
ghioagă ideologică diformă care i-a pus ochelari de cal peste cei cu multe 
dioptrii moștenite de bucherul din școală, făcute să deformeze reaalitatea. 
Cartea sa, publicată în 1959, cu titlul Romanul românesc contemporan, e 
o scriere rizibilă din toate punctele de vedere, o carte care atestă la modul 
cel mai vulgar lipsa de cultură literară și de interpretare corectă a acesteia, 
dându-ne seama, după exemplele pe care le vom da, cât de jos a ajuns 
omul moral care era, prin pasul făcut de a se pune în serviciul ideologiei 
de partid, și a falsifica după bunul lui plac rezultatele și misiunea asumată 
de scriitorii pe care îi comentează și operele pe care le ia în obiectiv. Iată 
unde poate duce această ștergere a memoriei esențiale : „Direcției realiste 
de dezvoltare a literaturii române i s-au opus totdeauna tendințe potriv-
nice realismului. Între cele două războaie, romanul românesc se resimte 
îndeosebi de tendința nefastă a naturalismului deviat în pshologism, a 
„modernismului”. Acestuia i-ar fi căzut victime scriitori ca Hortensia Pa-
padată-Bengescu, Camil Petrescu sau Liviu Rebreanu, acesta din urmă, 
„trecând de partea dușmanilor poporului său”, ar fi capitulat în fața ofen-
sivei ideologice a claselor exploatatoare, decăzând ca scriitor. La fel s-ar fi 
întîmplat cu Cezar Petrescu în 1907 sau cu Mircea Eliade, „epigon literar 
al lui Gide” și Huxley, punând accentul pe experiențele interioare ale jur-
nalului, cu Anton Holban, cirac al lui Proust, cu Ion Biberi, un imitator al 
lui James Joyce sau cu Felix Aderca, „fervent propagator al decadentis-
mului”. Un mai sumbru tablou a literaturii noastre interbelice nu se putea 
oferi cititorilor la acea dată și asta din dorința de a înlocui valorile perene 
ale literaturii române, cu câțiva autori de circumstanță pe care îi tratează 
ca modele ale literaturii noi. Noile nume vânturate de el aparțin lui Ion 
Istrati, V.Em. Galan, Remus Luca, Aurel Mihale, Eusebiu Camilar, Nagy 
Istvan, A.G.Vaida, Iulia Soare, Horvath Istvan, mulți dintre ei promotori 
ai unor scrieri despre colectivizare, care nu depășesc nivelul de însăilare 
rudientară din Brazdă peste haturi. Surclasând dintr-o simplă trăsătură de 
condei marile valori ale creației noastre literare interbelice, el se face pur-
tătorul de cuvânt al unor scrieri lozincarde, de un tezism înfiorător, pe care 
le elogiază iresponsabil. Scotocește prin subsolurile marii istori a literaturii 
române date de Călinescu spre a detecta „germeni ai realismului socialist” 
la Sahia și A.Toma, ultimul menționat special cu adaosul „înscris în PCR”, 
și deci, „autor al unor versuri de dârză atitudine civică”, în timp ce Geo 
Bogza, Mihai Beniuc, M.R.Paraschivescu, N.D.Cocea, D.Corbea, l-ar fi 
urmat de aprope pe drumul de a deveni „tineri poeți revoluționari”. După 
un citat din Thibaudet, care are în vedere pe Rabelais și Cervantes, criticul 
nostru se leapădă repede de opiniile acestuia, spre a face apel la Bielinski, 
și a-i judeca in corpore pe scriitori ca Proust, Andrė Gide, James Joyce, A. 
Huxley , pentru a-i cataloga drept exponenți „ai prozei brgheze decadente 
din secolul XX”. E invederat că, după o asemenea lecție de îndoctrinare, 
criticul nostru își plasează ideile valorificatoare sub zodia unor mari plati-
tudini, izvorâte din izvoarele bolșevizante ale stalinismului, așa cum putea 
fi el depistat în toate revistele literare ale vremii și în toate tezele de îndru-
mare practicate de conducerea Uniunii Scriitorilor, aflată multă vreme sub 
îndrumarea ideologică a lui Lotar Rădăceanu, A.Toma sau Mihai Beniuc, 
ca să nu mai vorbim de acoliții lor Ion Vitner, Nicolae Moraru, Mihai No-
vicov, Ov. S.Crohmălniceanu, et ejusdem farinae, oameni total depășiți de 
realitate, dar având în clujeanul Ilie Rad un devotat admirator, așa cum a 
fost școlit în ultimii ani de stângistul Ion Brad, cel surprins de Mircea Za-
ciu în postura de aplaudac al regimului dictatorial al lui Ceaușescu. 

Cum va judeca autorul D.Micu romanul românesc? După criterii sta-
liniste și dogmatice, menite să pună în evidență acele câteva scrieri firave 
care conduc către „romanul românesc în anii construirii socialismului” și 
de cel încadrabil în categoria „realismului socialist”. În primul caz stăruie 
asupra unor romane ca Lumina primăverii de Ion Călugăru, Păuna Mică 
de Mihail Sdoveanu, Oameni la pândă de Liciu Bratoloveanu, Soarele 
negru al lui Tichu Arhip, Flăcări de Radu Tudoran, Aurul negru de Cezar 
Petrescu, Turmele și Prăpădul Soboliei, de Eugeniu Camilar, romane eșu-
ate, învăluite în nori negri de „misticiam opac”, aflați în luptă cu influențe 
străine și cu prizarea ternă a realității.

Romanul românesc în anii construcției socialismului va marca, în 
concepția lui, depășirea concepțiilor de clasă burgheze și, spre a fi pe pla-
cul mai marilor săi de la „Scânteia”, va prelua direct tezele și formulările 
acesteia, într-un discurs critic pedestru și de o vizibilă structură apologeti-
că. Stilul jenant obținut nu diferă cu nimic de acela din gazeta de partid pe 
care o slujește, transformând critica literară într-o oficină cu aspect de arti-
col din „Lupta de clasă”. Iată o mostră: „Prin promovarea unei culturi noi, 
legată de viața poporului, puterea celor ce muncesc salvează, prin aceasta, 
și literatura de naufragiu. Îndrumând creația beletristică pe făgașul realis-
mului, partidul clasei muncitoare, forță conducătoare în regimul democrat 
popular, o îndrumă pe singura cale a dezvoltării ei nestăvilite”.
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Metamorfoza
     Într-o bună dimineață, Daniel Sobius 
se trezi metamorfozat în Gregor Samsa, 
imediat ce acesta se prefăcuse într-o 
gânganie înspăimântătoare. Citise cu 
o seară înainte mai mult de jumătate 
din nuvela lui Kafka și avusese, într-
adevăr, niște vise zbuciumate, dar asta 
i se întâmplase și cu altă ocazie, fără 
să se transforme totuși într-un personaj 
literar. 
     Dădu să sară din pat, cum făcea 

aproape în fiecare dimineață, plin de energie și nerăbdător să 
se apuce de lucru, însă nu izbuti nici măcar să se clintească din 
loc, ca și cum ar fi fost legat fedeleș. O singură dată visase că era 
internat la psihiatrie, legat strașnic de un pat metalic, încercând 
să se elibereze, iar și iar, până când se deșteptă țipând, leoarcă 
de sudoare și atât de speriat, încât nu mai închise ochii toată 
noaptea. Dar de data asta nu visa. Tavanul și candelabrul erau 
cât se poate de reale, la fel și lumina, ce pătrundea în cameră 
prin geamurile ușii, și somnul profund al Ioanei, logodnica 
sa. Vru s-o privească, dar capul îi era înțepenit. De asemenea, 
mâinile și picioarele nu-i dădeau ascultare, nu așa cum ar fi 
trebuit. „Am paralizat!” îi fulgeră prin minte și parcă-l trecură 
fiori de gheață pe șira spinării. Se opinti din nou. În zadar. 
Putea totuși, datorită pernei mari de sub ceafă, să-și privească 
abdomenul. Nopțile de august erau calde și se culcase îmbrăcat 
doar cu pantalonii de pijama. Se aștepta, bineînțeles, să nu-i 
vadă din pricina protuberanței (acolo unde, îi tot reproșa Ioana, 
se hodineau cele zece kilograme în plus ale sale), știa c-o să-și 
vadă doar vârfurile picioarelor, și nu mică-i fu mirarea când, 
în locul pieptului păros și al pântecelui umflat, descoperi un 
torace și un abdomen cafenii, lucioase, divizate în mai multe 
segmente, de la mijlocul cărora porneau mai multe perechi de 
piciorușe, nu-și dădea seama câte, pentru că se mișcau haotic, 
iar el, se înțelege, era zăpăcit din cale-afară. 
     „Ce s-a întâmplat cu mine?” se întrebă el, exact ca Gregor 
Samsa. Deschise gura ca să vorbească, Ioana, Ioana, dar în 
lipsa graiului omenesc, pronunță numele logodnicei sale 
într-un fel greoi, de neînțeles, și abia auzit. De fapt, doar el 
auzea ce spunea. Disperat, vru s-o trezească folosindu-se de 
piciorușe sau de antene. Dar nu le putea controla. Trecură așa 
câteva minute de încercări zadarnice. Apoi renunță brusc să-
și trezească logodnica: nu trebuia surprinsă în felul ăsta, să 
n-aibă, Doamne ferește, un șoc! Clipi deznădăjduit și ochii i se 
umeziră. Măcar putea să clipească și să-și plângă de milă. Privi 
prin încăpere. Demult, în adolescență, una dintre fetele de care 
se îndrăgostise răspunse declarației sale de dragoste râzându-i 
în nas că avea nasul prea mare. Multă vreme după aceea, 
liceanul nu lăsase să treacă o zi fără să-și privească nasul, nu 
doar în oglindă, ci și închizându-și pe rând ochii. Se lecui de 
complexul ăsta abia în timpul facultății, când o altă fată, care 
nu era alta decât Ioana, consideră că nasul său era chiar sexy și 
nu trebuia să-și facă griji în privința lui. Își aminti de vechiul 
nărav și închise ochiul drept. În mod normal, în partea stângă 
a nasului ar fi văzut noptiera, cu veioza și volumul de Kafka 
așezat cu coperțile în sus, soba de teracotă, ușa, tabloul cu 
maci, biroul din colț, ceasul de perete și fereastra. La fel, dacă 
ar fi deschis ochiul drept și l-ar fi închis pe stângul, ar fi văzut 
fereastra, televizorul, tabloul cu bujori, mobila plină cu cărți, 
noptiera Ioanei și o parte din trupul ei, acoperit cu o pătură. 
Acum însă, în lipsa nasului, avea o imagine panoramică a 
dormitorului, indiferent ce ochi ar fi închis. N-avea nas, nu știa 
ce era în locul lui, și cu toate astea simțea foarte bine mirosul 
vag de mucegai din încăpere. Nu știa nici dacă mai are urechi, 
dar auzea perfect ticăitul monoton al ceasului și răsuflarea 
egală a Ioanei. Să zbiere de ciudă, nu alta! 
     În ce naiba se transformase? Rădașcă nu părea să fie, căci 
n-avea coarne, ci antene, le vedea bâțâindu-i-se prin fața 
ochilor. Era cumva o libarcă, un gândac de bucătărie, Blatta 
orientalis? Dar ce să caute o libarcă în dormitor?! alungă el 
numaidecât acest gând odios, că ar putea fi o libarcă. Lăcustă, 
iarăși, nu putea fi, oricât de simpatice îi erau lăcustele, întrucât 
n-avea nici tegmine, nici picioarele posterioare foarte lungi. 
Și apoi, lăcustele (Acridoidea), au antenele scurte, tarsele 
picioarelor posterioare alcătuite din articule, prevăzute cu 
arolium, organele timpanale așezate pe primul segment 
abdominal, cercii uniarticulați, iar oviscaptul scurt. În plus, 
organul stridulant este format dintr-un rând de dinți mici, 
situați pe partea internă a femurelor posterioare ce se freacă 
prin mișcarea ritmică a piciorului de marginea tegminelor… 
„O, Doamne, gândi Sobius, cum se face că știu dintr-odată 
toate denumirile astea, de zici că le-aș citi de pe internet? Da, 
am citit despre ele, prima dată în clasa a șasea, când mi-am 
făcut un insectar, pentru care am primit nota zece de la tovarășa 
profesoară Mițiți; dar credeam că le-am uitat de mult…” Cel 
mai drag îi fusese atunci gândacul de trandafir, Cetonia aurata. 
Citise în vacanța de vară Cărăbușul de aur al lui Edgar Allan 
Poe și, în mintea lui, insecta aceea era precum cea din carte, nu 
se mai sătura să-i admire culoarea verde metalizată… „Dacă 
e s-o spun pe cea dreaptă, ar fi trebuit să mă prefac într-un 
purice, la cât de obsedat sunt de insectele astea păcătoase!” 
N-avusese dintotdeauna problema asta, deși copilărise în 
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satul bunicilor materni, printre câini și pisici. Poate că fusese 
și atunci plin de mușcături de purice, dar el nu-și amintea de 
ele, nici de mâncărimea lor chinuitoare. Năpasta i se trăgea de 
pe vremea când era profesor și organizase, la un moment dat, 
împreună cu un coleg, o excursie de două zile cu elevii într-
un pitoresc sat de munte. Pitoresc era satul, nu-i vorbă, dar și 
plin de purici, cel puțin casa bătrânească în care fusese cazat 
împreună cu colegul său colcăia de săltăreți. Celălalt n-avea 
nimic, însă el și câțiva copii făcuseră alergie la înțepături și 
arătau ca naiba, abia așteptaseră să plece de acolo. De atunci 
înainte, tresărea de fiecare dată când simțea ceva suspect pe 
piele. O furnică rătăcită sau o buburuză nevinovată îl făceau 
să aibă reacții exagerate, dădea din mâini și își scutura hainele 
ca și cum l-ar fi atacat un roi de viespi. O dată, vrând să prindă 
un purice de pe gambă, își dădu seama că de fapt era una 
dintre alunițele sale. Altă dată, abia ieșit din casă, i se păruse 
că-l gâdilă ceva pe spinare și se întoarse și-și scoase furios 
pardesiul, puloverul, cămașa și maioul, ca la sfârșit să constate 
că nu era nici urmă de purice pe el, n-avea nicio înțepătură, cel 
mai probabil îl gâdilase un fir de păr. Era suficient să aducă, 
el sau altcineva, vorba de purici, că începea să se scarpine pe 
ici, pe acolo, așa cum mulți încep să se scarpine în cap când 
aud vorbindu-se de păduchi. Ce-l mai certa Ioana când folosea 
spray-ul împotriva insectelor, otrăvind aerul, doar pentru că 
el avea niște fixații legate de purici! Măcar, în felul acesta, 
apartamentul de la oraș și casa de la țară erau curate lună, iar 
mai deparazitate animale de companie ca ale lor nu existau în 
lumea toată. „Ar fi fost chiar culmea să ajung purice! își zise 
Daniel Sobius, abătut. Mai lipsește acum să vină careva cu 
un ac uriaș, să mă prindă într-un insectar la fel de mare, drept 
pedeapsă pentru ce le-am făcut bietelor insecte în copilărie… 
Totuși, dacă eram purice, puteam să sar de aici, să mă ascund 
undeva. Să intru, de pildă, în dulapul cu așternuturi și să-i 
vorbesc Ioanei mai întâi de acolo, s-o pregătesc pentru ceea 
ce urmează să descopere… Uff, dar nu mai am voce! Nu mai 
sunt eu! Măcar de-aș fi o muscă, să zbor dracului de aici, să 
nu mă mai vadă nimeni!” Nici cu muștele nu se împăca prea 
bine. Când mai scăpa vreuna în casă, pac! o altoia cu pliciul. 
„Nu te speria Mițu, o auzea pe Ioana vorbindu-i motanului, 
Dani a ieșit din nou la vânătoare de muște. Dacă nu-s puricii, 
sunt muștele, binecuvântată fie munca în zadar! Vezi, dragă, să 
nu dărâmi ceva pe-acolo!” În sfârșit, nu era nici rădașcă, nici 
libarcă, nici lăcustă, nici purice ori muscă; era pur și simplu 
gângania înspăimântătoare în care se metamorfozase Gregor 
Samsa. 
     Și totuși, nu era identic cu Samsa. E drept că era tânăr și 
încă necăsătorit, dar nu era comis-voiajor, nu locuia împreună 
cu părinții, ai lui nici nu mai trăiau, și n-avea nicio soră. Nici 
loc de muncă n-avea deocamdată, după ce în urmă cu un an 
își dăduse demisia din învățământ (din motive pe care nu-i 
cazul să le expunem aici), și acum, practic, era întreținut de 
logodnica lui. N-avea, deci, grija trezitului dis de dimineață, 
sau grija vreunui șef deosebit de exigent, cu atât mai puțin 
a vreunui procurist trimis pentru a cerceta motivul întârzierii 
sale la serviciu… 
     Tresări. Ioana se răsuci spre el, atât de aproape încât îi 
simțea respirația gâdilându-l la tâmplă, sau ce mai rămăsese 
din capul său de om. Jaluzelele erau lăsate jos, dar lumina din 
cameră crescuse între timp. Dintr-o clipă în alta, soarele avea 
să iasă din spatele casei de vizavi și un mănunchi de raze va 
poposi pentru câteva minute în dormitorul lor. Era momentul 
în care, de regulă, se deștepta Ioana, groaznic de indispusă, 
repetând mereu aceleași vorbe: „Trebuie să facem ceva cu ușa 
asta, așa nu se mai poate!” Adică s-o înlocuiască cu alta fără 
geamuri ori să-i înlocuiască demodatele geamuri cu perdeluțe 
cu altele mai moderne, din sticlă jivrată. Iar dacă n-avea s-o 
trezească soarele, la cât de bine dormea acum, atunci sigur 
avea s-o trezească Mițu, care în fiecare dimineață se strecura 
prin crăpătura ușii și se cuibărea între ei, punându-se pe tors. 
„Cum o să reacționeze oare când o să vadă în ce hal sunt?” 
Fără să deschidă ochii, ea îi pipăia creștetul sau chipul înainte 
să-i șoptească cu o voce leneșă bună dimineața. Asta dacă-l 
mai găsea în pat: adesea el se deștepta cu mult înaintea ei și 
se apuca să pregătească în liniște micul dejun, nu-i trebuia 
nicio picătură din adorata, râvnita, indispensabila ceașcă de 
cafea, fără de care Ioana nu era în stare să judece ca lumea, 
darmite să întreprindă ceva în primele ore ale zilei. Un motiv 
în plus pentru ca ea să bombăne când venea vorba de meseria 
sa de profesoară de română. Unde nu erau elevii tot mai răi și 
salariul prea mic, mai trebuia să se scoale dimineața devreme 
ca să ajungă la serviciu! „Și dacă pățește ceva, se îngrijoră 
Sobius, dacă-i plesnește inima sau albește într-o secundă, de 
spaimă?” Mama lui Samsa leșinase în vreo două rânduri, tatăl 
parcă întinerise, iar procuristul aproape făcuse pe el. N-avea 
chef de leșinuri, de întineriri miraculoase ori de jenante 
scăpări în pantaloni! Nu voia s-o cuprindă greața pe Ioana 
când îl revedea, să mănânce, dintr-un castron pus pe podea, 
mâncare învechită, să miroase pestilențial și să vadă tot mai 
slab lucrurile din depărtare. Mai departe nu știa ce se petrece 
în nuvelă, căci i se făcuse somn și abandonase cartea. „Hotărât 
lucru, trebuie să cobor din pat cât mai degrabă!” 
     La toaletă nu-i trebuia, dar i se cam făcuse foame. Pătura 

ce-l acoperise peste noapte era dată la o parte. Pantalonii de 
pijama zăceau mototoliți la picioare, sau mai corect spus în 
partea inferioară a corpului. Piciorușele i se agitau neobosite, 
nu-i erau de niciun folos deocamdată, iar el era prea surescitat 
ca să le orânduiască mișcările. Atunci începu să se legene în 
stânga și-n dreapta, un balans lent la început, apoi tot mai 
alert, și aproape se amuză amintindu-și cum se legăna la trei 
ani în covata de lemn a bunicilor. Cum îi plăcea să doarmă la 
marginea patului, adesea lipit de tăblia lui laterală, fiindcă așa 
simțea că are mai mult aer și respiră mai bine, nu trecu mult 
și se pomeni jos pe covoraș. Acesta atenuă căzătura și înăbuși 
întrucâtva zgomotul produs de ea. Se lovi ușor cu capul de 
noptieră, altfel nu-l durea nimic. Căzu însă tot pe spate, și asta 
îl obliga să repete procedura de mai devreme dacă voia să se 
care de-acolo.
     În acel moment, Mițu pătrunse în dormitor prin crăpătura 
ușii. Fără să știe de ce, Sobius își puse toată nădejdea în apariția 
lui, simțea că ei doi s-ar putea înțelege de minune, telepatic. 
„Mițu, Mițu, strigă el, sunt eu, Dani, vino încoace!” Numai că 
motanul, dând cu ochii de el, reacționă exact ca atunci când 
Daniel scăpase un castravete pe gresia din bucătărie și acesta 
alunecase până în spatele lui, când mânca: mieună crâncen 
și sări în spate, neașteptat de sus, ca aruncat dintr-un arc, cu 
blana zburlită toată, iar crăpătura ușii se dovedi deodată prea 
îngustă, totuși salvatoare, ca să se facă nevăzut.
     Tot atunci, se trezi în sfârșit și Ioana, mirată să-l audă 
pe motan făcând așa urât. Observă că locul logodnicului ei 
era gol, cald încă, semn că tocmai se ridicase de lângă ea, și 
întrebă tare: „Dani, ce a pățit Mițu?” Când, cu ochii încețoșați 
de somn, zări la marginea patului niște chestii ciudate, nu 
înțelegea ce sunt, care se zbăteau dezordonat, amuți. Trezită 
de-a binelea și brusc îngrijorată, își întinse capul și scoase 
nu un țipăt înalt, cum se aștepta Sobius, ci un soi de horcăit 
lugubru, cutremurată de ceea ce-i era dat să vadă. „Bine că 
n-a leșinat”, își zise gângania. Femeia începu să țipe ca din 
gură de șarpe: „Dani, Dani, Dani, unde ești, vino repede, e 
ceva în dormitor! Dani!” Dar cum nu primi niciun răspuns 
și nu suporta să mai rămână măcar o clipă în dormitor, țâșni 
din pat și fugi spre ușă, trântind-o în urma ei. „Dani, unde 
ești, n-auzi, e o insectă uriașă la noi în dormitor!” plângea și 
își căuta logodnicul prin toată casa, crezând că se pitise pe 
undeva, de frică. Nu era nici în bucătărie, nici în sufragerie, 
nici la baie, nici în curte, când ieși afară zbierând, noroc că 
vecinii lor erau în străinătate și nu era nimeni s-o audă. „Poate 
s-a dus să caute ajutor pe stradă”, își zise Ioana și intră din nou 
în casă. Vru să-l sune, dar telefonul mobil îi era pe noptieră. Se 
apropie de ușa dormitorului. Tremura din toate încheieturile, și 
numai gândul că urma s-o deschidă îi paraliza orice inițiativă. 
Totuși, o împinse cu putere în lături, și se dădu numaidecât 
în spate. Apoi, cu inima să-i sară din piept, reveni și privi 
îngrozită. Gângania continua să se zbată pe covoraș, căutând 
fără succes să se împingă cu o parte dintre picioare de tăblia 
patului ca să-și răstoarne cumva corpul spre ușă. „Sunt eu, 
Ioana, nu-ți fie teamă”, bolborosea Sobius, tot mai extenuat de 
efort. Ioana înțelese că insecta era inofensivă, cel puțin atâta 
vreme cât zăcea pe spate, neputincioasă. Își făcu curaj și intră 
în cameră, înaintând precaută pe lângă perete, cât mai departe 
de ea. Ocoli patul, ajunse la noptiera ei, înșfăcă telefonul și 
o zbughi afară. Îl sună pe Daniel. Nu avea semnal. Nu era în 
toată casa, indiferent unde s-ar fi dus, nu era nici în curte, o 
parcurse în lung și-n lat, cu câinele după ea, plângând de ciudă 
și blestemând locul de baștină al logodnicului ei, un cătun 
uitat de Dumnezeu, unde venise să se relaxeze pentru două 
săptămâni… Poftim relaxare, fără internet, fără cablu tv, cu 
semnal din când în când… Abia aștepta să se întoarcă în oraș!
     Reveni în casă. De astă dată o întâmpină Mițu, numai ochi. 
Nu-l luă în seamă. Se duse la baie, apucă spray-ul împotriva 
insectelor și, astfel înarmată, intră din nou în dormitor, speriată 
și furioasă deopotrivă. „Ioana, sunt eu, repetă Sobius, ajuns la 
capătul puterilor, cu piciorușele inerte. Te rog, nu-mi face rău, 
sunt eu, iubitul tău…” „Dacă îmi faci vreun rău, rosti femeia, 
tăios, te pulverizez de nu te vezi! Golesc spray-ul acesta pe 
tine până crăpi și umplu camera cu insecticid, cum făcea 
Daniel… Doar nu l-ai mâncat, gânganie scârboasă ce ești!” se 
cutremură deodată, și cât apăsă pe pulverizator, că i se făcu rău 
și fugi afară, gata să vomite. Plângea în hohote, deznădăjduită. 
Se putea, Doamne, ca logodnicul său să fie în pântecele 
insectei ăleia? Și ea de unde apăruse în casa lor, pe unde naiba 
intrase? Cum era posibil așa ceva?... Nu găsea răspuns la 
aceste întrebări, rostogolite brutal în mintea ei, n-ar fi priceput 
nimic, oricum, chiar de-ar fi băut câteva cești cu cafea… 
Când i se mai domoli plânsul, se duse din nou în dormitor și, 
fără să scape din ochi gângania, cu spray-ul ținut strâns între 

(Continuare în pg. 18)
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Lumea se precipită în 
tardivele ei expresii precum 
şi tăceri. Dispersie furibundă, 
după acumulare de haos. Încă 
se mai vieţueşte pe undeva, 
dar în secret. Panoplia 
dezastrelor devine un loc 
de divertisment mai vizitat 
decât Disneyland-ul sau mai 
accesat decât Facebook-ul. 

Un fel de bântuire se poate chema o astfel de viaţă mereu pe sensuri 
interzise. Nu ne mai trebuie lungile şi uneori inutilele parafraze, ci 
recurgem la cea mai  străveche formă de cuvinte, după ce le-am luat 
pe toate la rost că nu-şi fac perfect treaba lor biblică predestinată. 

Radu Ulmeanu îmbrăţişează „Hieroglife”-le (Ed. Grinta, 2022), 
într-o retorică-lance, dar ornamentată cu elaborate alocuţiuni tactice 
de ordin liric, real numismatice, de o caracteristică fină şi clară. 
Soluţie adusă într-o fază de dezechilibru universal, diagrama sau mai 
degrabă matricea aceasta cunoaşte la limită îndrăzneala de a provoca 
o alchimie gata de a răsturna dizgraţia celor nevenite de acasă pentru 
a umple lumea cu povestea lor strâmbă... „Îngerii-n cer se sting pe 
rând/ ca nişte lămpi/ care şi-au consumat petrolul// în palmele lui 
Dumnezeu e frig// noi tremurăm/ şi păsări albe ni se pun pe umeri// 
trăim încă, trăim/ cu buzele-ncleştate pe pahare// fecioarele cuminţi 
de altădată/ se spalăla izvor/ şi dinţii lor perlaţi/ se-ncarcă de lumină” 
(Hibernală). Complexa rezonanţă a materiei şi non-materiei se 
manifestă în formule echilibristice pe acoperişul ideilor furibunde, 
izbucnite peisajului ca un pocnet de armă: „Aluneci/ Pe patina 
timpului”; „Praştia nopţii/ Aruncă stele pe cer”; „Cântecul mut/ Al 
uitării”;„Pescuieşti stele/ Din oceanul de sus”; Lăcomia/ Sfârşitului”. 
Alternanţa acestor opozante izbucniri lirice are darul de a sparge o 
cuşcă-realitate defectă  gata predestinată, spre un alter-spaţiu pe 
undeva promis. Auspiciile neregulate ale cheagului acesta se potrivesc 
ca un buzdugan epocii strepezi şi opărite din care cumva trebuie 
scăpat măcar iluzoriu... „Vreau să mă scufund/ în somnul adânc/ al 
luminii// Îngerii să mă ţină de mână/ în ruina totală// Când urlă în mine 
depărtarea/ ca apa oceanului ce-mi scaldă picioarele/ soarele se naşte 
din nou/ din explozia de nămol a nimicului// Faţa mea e numai un 
cearcăn/ după cum viaţa e o năruire/ a plinului în gol// Răspuunsurile 
se îneacă toate/ în eternitatea celor ce nu sunt// Trupul, lumânare de 
ceară/ se consumă în lumina lividă/ a beznei// Tu, nemăsură a măsurii 
lui Dumnezeu/ te duci până ce pieri/ în noaptea profundă” (Să mă 
scufund). O respirare sacadată, ca într-un marş giratoriu, revine croită 
pe fondul unor imagini într-atât de puternice încât seceră din rădăcină 
cadrul ce altcum s-ar fi dorit perfect, acceptat şi slăvit: „Noaptea/ 
paragină/ A zilei de apoi”; „Curgi prin viaţă/ Ca un râu plin de peşti/ 
În pustiu”; Sufletul/ Palpează/ Tainele morţii”; „Să mori sau să dormi/ 
Visul este acelaşi”, „Nu avem timp/ Nu avem timp/ Nu avem timp”.  
Ca şi cum ar biciui cu funia destinului orice clipă de foc, se propagă şi 
acest Cântec târziu: „Când mă vei căuta voi fi plecat/ în lumea celui 
neînduplecat/ nu-ţi voi mai putea trimite nici scrisori/ nu vei avea cu 
ce să mă-nfiori// şi vei vedea atunci cât de pustiu/ e locu-n care nu mai 
vreau să fiu/ şi vei boci cu mâinile la tâmple/ dorind măcar o dată să 
se-ntâmple// cu mâna să te mângâi pe sprâncene/ cu buzele să te sărut 
pe gene/ cu gura să îţi sorb duhul fierbinte/ ochiul senin să-ţi văd care 
mă minte// când mă vei căuta va fi-n zadar/ nu vei putea s-arunci cu 
niciun zar/ să recâştigi tot ceea ce-ai pierdut/ un univers necunoscut// 
când mă vei căuta nu voi mai fi/ soarele mort în fiecare zi/ te va scălda 
în aur şi smaralde/ pe reci, necirculate bulevarde”. Întreaga carte poate 
fi percepută ca un suflu de cutremur, ea se lasă şi fierbinte şi de gheaţă, 
avalanşă peste ceea ce este rămas încă şi încă din fenomenologia 
niciodată îndeajuns, aceea care ne strânge la o masă visată plină de 
bucate dar care se dovedeşte tot mai goală. 

 Radu Ulmeanu rămâne un poet al răsăriturilor şi apusurilor, într-
un carusel ideatic interminabil, de succes. 

Pe	culoarul	arderii	fecunde

Preocupările existenţiale duc sub diverse forme la cele mai 
adânci fapte de expresie oriunde în artă, declinând atât cotidianul cât 
şi imaginativul în moduri apăsate, decise. În justificarea unor astfel de 
aserţiuni se regăsesc de regulă necesităţi de bază, traduse prin valenţe 
ale unei retorici complexe. Conştientizarea  funcţiilor şi desluşirea 
mecanismelor constituie temele principale în poezia lui Constantin 
Sârghiuţă care survine pe fondul unor nelinişti ieşite din comun. În 
chei potrivite, firescul şi ineditul de ordin fantezist premeditat se 
confundă între ele, într-un halou echilibristic. Aici se manifestă într-o 
lege specială a zborului, Pasărea toamnei, o torţă uitată (Ed. Art 
Creativ, 2022), alter-fiinţă stranie care schimbă reflexiv şi transfocant 
percepţiile primare asupra unor repere universale. Hiperspaţiul 
matriceal astfel  rezultat corespunde unor gândiri vizionare, îndelung 
elaborate. Tainele metafizicului se dezleagă într-un evantai de emoţii 
adeseori neconvenţionale. Ne putem recunoaşte de pildă precum: 
Zilnic acrobatul (care) parcurge drumul pe bârna: „dintre sânge şi 
minciună/ îşi mângâie paşii/ fără ei ar adormi desfrunzit/ ar fi/ doar 
cântecul cireşului fără tălpi/ în pajiştea verde/ cuvintele se fugăresc 
în tăcere/ flori nevăzute/ în târg/ clopotul bate/ a frig”. Concentrându-
ne strict asupra păsării celei miraculoase, realizăm că e vorba de 
conştiinţă, umană şi poetică, arzândă fiinţă născocitoare de devreme, 
de târziu, de întotdeauna şi de niciodată. Noima acestei întovărăşiri, 
nu ştim cât de lumeşti, este una fină dar colosală, care transcede 
realului imediat, săvârşind un altfel de concept, palpabil doar la nivel 
cerebral: „deseori îi trimit câte un semn de-ntrebare/ numai aşa/ ca 
să-şi afle rostul peste apa bolnavă/ mâinile mele sunt calde/ lasă în 
urmă un fir de lumină/ nu-i de mirare/ nu pot lăsa la infinit cerul de 

piatră/ să astupe răscrucile/ strâng din dinţi/ şi-mi înghit lacrima/ 
pasărea îşi ascunde noaptea sub aripă/ apoi se înalţă cum aburul 
ceştii/ ca o parte frumoasă a zilei/ pe care/ de fapt/ nu omai ştiu” 
(Pasărea stă închisă în lacrima ei). A aprigă insomnie vuieşte aievea 
sufletul poetului atunci când declamă: „nepăsător voi rămâne în faţa 
imaginii mele/ chiar dacă ochiul mi se înseară,/ trec în galop prin orele 
fumegânde/ muntele de tăcere stă să se prăvale,/ sedus de propria-i 
oboseală/ beau şi citesc în faţa cafelei/ cuvintele date în clocot/ pe 
tabla ruginii a strigat azi-noapte un clopot,/ iarba de-acasă/ şi, iată, iau 
viaţa de guler/ o cobor din rama bătrânului muzeu/ îi arunc sfoara, să 
mă prind de laţ/ septembrie se scurge must în ciubere/ – dată dracului, 
dulce-i metafora asta!” (Septembrie). Tăişul metaforei se propagă 
de-a curmezişul existenţei, sunt faze de năvală şi sacrificiu, în măsuri 
parabolizante ca o foamete a minţii... Toamna pleacă înghiţită de 
un graphic:trasat de un timp saltimbanc/ haite de lupi trag obloane 
peste cuvinte/ în toată liniştea asta/ tu/ visezi cuiburi de vrăbii/ sub 
streaşina casei”. Acesta este teritoriul poetului, bine delimitat, în care 
el sălăsluieşte cu împlinirile, metehnele şi fantasmele, inconfundabil 
în tinereţe şi cărunţie, aceasta este poezia binecuvântare şi corvoadă: 
„mi se scutură florile-n beznă/ de atâta descântec/ m-am înconjurat 
de păsări/ în decorul unui muzeu/ aflat în ruină/ dincolo de perdeaua 
mâncată de molii/ cenuşa alunecă-n linia vieţii/ cu rădăcinile-n iarnă/ 
şi degete de rugină/ de m-aş pierde/ îngropat/ în nervurile frunzei/ cu 
steaua în spate/ împlântat între pagini/ cum semnul de carte!” (De 
m-aş pierde...).

Putem spune cu convingere: Constantin Sârghiuţă este un poet-
scânteie, de la poezia sa se iscă în permanenţă o lume specială, drept 
alternanţă. Parcursul păsării toamnei va fi cu bătaie lungă! 

El	hogar	express

Schimbare de decor, pământ şi cer îşi strâng orizontul de 
împrumut şi se pregătesc de sărbătoarea rubikă a cercului perfect 
zugrăvit pe un pătrat regulamentar iluzoriu. Are loc realocarea 
planului fizic în cel mental, dintr-un moft-raţiune cât o clipire de 
aripă, se petrece unic unghiul privirii, distanţele se predau înlăuntrului 
necesar. Lumea devine melc care după ploaie cântă pe limba dorului 
de acasă. Ne facem mici cât să încăpem pe intrarea aceasta în lumea 
de suflet. Tandru şi elegant: „poate aşa se plăsmuieşte existenţa/ din 
tristeţi fugare şi picături de ploaie/ când amintirea rămâne singurul 
lucru cert// ajută-mă Doamne să o iau de la început/ să se usuce 
odată mlaştina asta din mine/ şi iartă-mă că îmi fac griji/ pentru 
fiinţa mea vremelnică// ştiu că Tu nu ai făcut tunelul durerii atât de 
lung/ de vină e întunericul acesta ce-mi atârnă/ la fereastră ca un 
steag/ masca aceasta pe care sunt obligată să o port zilnic// sau poate 
primăvara asta eşuată/ într-un zar negru fără puncte” (un zar negru 
fără puncte). Nuţa Crăciun (Ritual de întoarcere, Ed. Art Creativ, 
2022) se recalifică în spirit plenar, dăruindu-se unei perioade ce 
se anunţă fecundă în toată splendoarea ei. La mine în suflet va fi 
pace ar putea fi frontispiciul cât o i(c)onosferă pe pragul gestului 
înţelept, odată şi odată dar şi har şi înţelepciune. Avem un Ritual de 
întoarcere mai mult de o evanghelie, de fapt cât o credinţă. Cine a 
bătut zarea rătăcirii şi cum poate fi un astfel de cine, care nelinişti, 
de data aceasta pozitivate de legitime dorinţe, construiesc un portret 
în tuşe sincere şi precise... „sunt o picătură dintr-o lacrimă mare 
neplânsă/ prin iarba deasă a clipei îmi umblă gândul/ umbrele cad 
peste tălpile mele obosite de drum// la cine să reclam dragostea 
netrăită/ care rămâne mereu afară din cuvinte/ soarele se ascunde 
pentru a răsări din nou/ din ciutura unei inimi care nu mai ştie iubi/ 
doar cântă de împrietenire cu pământul// sunt doar o valiză umplută 
cu iarbă verde/ ca să îmi amintesc de unde am plecat” (ritual de 
întoarcere). Regrete ca nişte maluri de ceaţă, chiar reproşuri dinspre 
neîmplinirea substanţei în încrederea formelor, se regăsesc în poeme 
bine lucrate: „ştiam că trişai când vorbeai/ despre adevăr sau despre 
iubire/ respiram cu nesaţ aerul tău nepăsător/ simţeam cum bătea 
miezul nopţii în inima mea// fericirea e doar un prieten imaginar/ ştiu 
că le datorez mult celor pe care nu-i pot iubi/ dar tu erai mai frumos 
decât toate pozele tale/ de la picior la inimă de la ceasul din turn/ la 
ceasul din piept// îi povestesc toate acestea femeii din alt anotimp/ 
tânjesc după tinereţea ei/ după nopţile care încă mai păstrează/ urma 
acelui ţipăt de plăcere// dar tot mai sper să se întâmple/ cu adevărat 
ceva/ pe insula mea albastră ca o floare de in” (insula mea albastră). 
Cu eleganţă, se merge la adăparea memoriei, dar şi cu acea sacră 
nebunie a dorului de absolutul care deseori trece nepăsător prin 
gări încă neterminate sau scrise greşit pe hartă... „între pereţii 
aspri plini de obiecte fragile/ cuvintele alunecă pe gheaţa inimii/ 
dimineţile se rotesc în jurul meu/ fluturii trec deodată în alt anotimp/ 
şi urcă la cer/ soarele răsare tot mai târziu/ lumina se cerne/ prin 
plasa păzitorului de fluturi// inima trebuia să fie verde/ nu roşie/ nu 
neagră/ nu împărţită la doi” (inima trebuia să fie verde). Dincolo, 
undeva, se află o încercare parcă subversivă a vieţii, în urma căreia 
fiinţa cere vindecare şi, desigur, asemenea lucruri uneori mai pot 
să se întâmple: „am rătăcit pe străzi am banalizat ziua/ casa mea a 
fost noaptea mea/ am mers atât de mult în compania străinilor/ că 
m-am acoperit cu umbre/ mi-am legitimat spaţiul/ l-am marcat cu 
cruci// lucrurile creşteau în interior/ în timp ce păreau luminoase la 
exterior/ iluzia era o rană deschisă inima un pieptar/ pe măsură ce 
grâul creştea/ în câmpurile întinse ale memoriei/ am potrivit piatră 
pe piatră/ în noaptea târzie a trupului// am învăţat să mă odihnesc/ cu 
ochii deschişi pe o bucată de vis/ ca o pasăre fugară venea imaginea 
ta/ să-mi poarte amintirile de mână” (în noaptea târzie a trupului). 
Aici se află calea, adevărul şi cealaltă parte de viaţă care urmează a 
fi trăită cu prisosinţă. Rost de devreme chiar dacă etichetat cu târziu. 
Astfel va trebui să fie.  

Motrice şi deplin-color, lumea interioară pe care Nuţa Crăciun 
o descântă, într-un tobogan de emoţie spre exult de apreciat şi de 
înţeles. Ideatic şi imagistic, poeta este formată din avântul unei 
generaţii extrem de rodnice. Ea dovedeşte că astăzi se află fără 
îndoială la ora belşugului, prevestitor de frumuseţi încă nebănuite. 

Universul	de	la	degetul	mic

Poetul se răsfiră melodios şi miraculos, într-un spaţiu strict de 
autodefinire. Poate e şi un prilej de răsfăţare aici, pe un domeniu 
enclitic. O exemplară strălucire a surâsului lacrimii vine din 
încolăcirea înţelesului în optimitatea ideii, ca un şarpe căruia nu i 
s-a hotărât încă pe deplin misiunea dialectică. Fix la răsărit – n-am 
mai avut răbdare până la proprietatea amiezii – am rezonat ideii 
prolifice de salutat simbolisticul şi înaltul în sfera ideii de deplin. Raul 
Constantinescu vine cu o adresabilitate convinsă, voită ca infailibilă, 
atunci când recunoaşte şi venerează muntele sacru simbol al armoniei, 
far de înţelepciuni extrapolat din cultura unui popor în universalitate. 
Bună ziua, Fuji-San! / Good Morning, Fuji San! (Ed. www.coresi.
net, 2022) expune şi reprezintă un mod de gândire foarte bine pus 
la punct, fiind o esplanadă de recunoaştere a crângului sublim-
subtil de cireş şi de fluture... Se pare că are o predestinare menită să 
surmonteze eventualul amorf, această exultare lirică migăloasă până 
la exclusivistă... „Dorul tău stingher/ strigi, pasărea trestiei.../ singură-n 
ape...” (Singurătate). Poate fi direct semantic lucrativă: „Răni – 
vieţi-n floare,/ petale zburate-n vânt –/ toamna omului...” (Timpuri); 
„Femeie-n seară;/ trece luna-n visare/ aproape de piept” (Trémolo) 
sau explozie de eufemism: „Orgă-n unghi cocori –/ argint simfonic 
zborul; april verde crud.” (Muzicolori); „Mă-mbarc în cuvânt/ spre 
ithaca-n periplu –/ lumina-n valuri.” (Ţinta). Pe de altă parte, vedem 
cum şi în ipostaze atât de stricte, lucrurile pot să se complice... „Vişini 
flori ninsori/ vânt corona virus/ din floare-n floare...” (Zbucniri). Ca 
într-un fenomen de zburlire astrologică [a te presupune şi recunoaşte 
în fiorul lucrurilor, drept mare şi drept stâncă], „Sângeră zarea/ soare-n 
purpur asfinţit –/ scară pe valuri...” (Înfloriri). În urma noastră se află 
permanent un ţărm deschis, pe care însă rareori îl vedem – sau poate 
fi doar o proiecţie para-geometrică printr-o extensie a realului în noi 
înşine: „Frunze pe ape/ cercuri apus unduiesc/ raţe-şi scriu zborul...” 
(Curgeri). Tenta filosofică este o caracteristică ştiută în poezia lui Raul 
Constantinescu; pe acest palier se înscrie secvenţa Ritmurile omului 
/ Rithms Of Man, în care vibrează elemente cristaline desprinse din 
purul adevăr uşor grizonat: „Hieroglifa/ singurătăţii tale –/ fulger 
în beznă” (Rost); „Amară neagră cafea/ viaţa mea – destin/ în 
decriptare”(Datul); „O viaţă pe drum!/ Toată viaţa e un drum;/ drumul 
e prin noi.” (Regăsire); „Cuvântul – diamant/ scos o viaţă din gând/ 
străluce-n vers...” (Floare de mină). 

Într-un „Argument pentru poemul concentrat al clipei...”, poetul 
adoptă postura-cheie de observator al fenomenului care a prins aripi în 
cuprinsul literaturii mondiale, haiku-ul fiind susţinut cu aplomb într-un 
mod documentat, nicidecum ca o extremă ci ca un sâmbure. Iată, din 
această dizertaţie-pledoarie, un scurt fragment de esenţă: „Momentul 
când contemplaţia estetică este trăită la maximă intensitate în anumite 
situaţii de excepţie favorabile acestui act revelatoriu se constituie ca 
eveniment artistic major...” Teză pe care, de altfel, tocmai ce o justifică 
prin această carte a sa. 

Culori	pentru	lumea	interioară

Mă gândesc că n-ar fi chiar interzis de legile organice, să 
ai în loc de inimă o floare care să fie la fel de vie şi eficientă în 
angrenajul vieţuirii, dar fără să işte atâta zbucium şi atâta panică. 
O altă perspectivă, privelişte, de asemenea ’tehnologică’ a 
motorului existenţial. Nu e de ajuns o floare? Vrăjeşte-o! Se găseşte 
întotdeauna o vrajă la îndemână, cel mai adesea provenind din 
recuzita iubirii, cea fără de care viaţa ar fi doar aparentă, ca o coală 
de hârtie mâzgălită de ploi şi de vânturi. Sigur i-ar sta mai bine inimii 
să îmbrace şi alte culori, nu tot roşie ca o împărăteasă cu  vârstele 
făcute ghem şi mereu pusă pe scandal, să nu-i convină nimic, inimă 
când veselă când tristă, inimă bună şi nebună şi rea, veşnica inimă 
desuetă, trecută de mai multe ori prin faţa morţii şi având prea puţin 
timp pentru viaţă. Fă-te floare inimă – fă-te floare! Da, astfel m-a 
dus gândul cu Magnolia vrăjită (Ed. Grinta, 2019) în faţă, carte 
de o categorică linişte sufletească a poetei Adriana Tomoni. Într-o 
concurenţă fără de logică şi de rost a complicaţiilor inutile, am uitat 
de-a binelea unde se află decorurile acelea ca pentru platourile de 
filmare neopărite de machiaje inutile. Am lăsat undeva pe o laviţă, 
ori într-un pridvor, frumuseţea naturală cu tot cu promisiunea 
întoarcerii, dar asta nu înseamnă că şi neuitarea. Aşadar, un popas 
care poate fi şi o lecţie de duminică, mă gândesc că nu ne poate 
face decât bine în contextul astenic al primăverilor repetate până la 
dispariţie de pe harta anotimpurilor, şi aceea rătăcită sub un vraf de 
dosare cu impresii, formule, studii, toate despre anotimpuri. Merg 
la poezia dintâi: „Îți amintești?/ Sub palida sprâncean-a înserării,/ 
Sorbeam din ceaiul aburind,/ În cafeneaua de la malul mării,/ Unde 
plângea un pescăruș, murind.// Ne-nțelegeam fără cuvinte./ Ce multe 
înțelesuri privirile aveau!/ Sclipirea din taine nu minte,/ Izvoare, 
din luturi înviau.// Pe-un colț de șervețel mi-ai scris trei versuri,/ 
Păstrez și-acum alesul dar,/ Ecou-i s-a prelins în universuri,/ Șoptit 
cu duioșie, atât de blând și rar./ /Pesemne, magnolia vrăjită/ De 
zvonul mesajului șoptit,/ S-a deșteptat din somn grăbită/ Și pentru 
noi a înflorit.” (Îţi aminteşti?). Este posibil să-mi pun în cap mare 
parte din critica atât de strictă încât nici nu mai vede bine mediul 
înconjurător, dincolo de un gard ghimpat, posibil electric, pe care 
l-a instituit ca la graniţa cu Mexicul. Dar tot sunt tentat să afirm că 
aceasta este o poezie în care fără conflicte, patentate sau nu, fiorul 
trăirii se întâmplă să fie, şi dacă nu e ciudat aşa pe placul lumii tot 
mai atrase de haos, atunci cu atât mai bine. 

Adriana Tomoni are drumul ei, pe care eu pot să spun că-l cunosc 
pe de-a-ntregul. La ea, atunci când lucrurile se încâlcesc în înţelesul 
contorsionării existenţei, poezia corespunde celei pe care o ştiţi ca 
fiind magia plăcut otrăvită, în care locul obişnuitului este luat de 
fabulos. Iar atunci când, precum acum, lucrurile nu sunt complicate 
pentru că n-au de ce, bănuiesc că nici nu trebuie complicate. Astfel 
încât eu accept cu drag acest mai lin, tandru, luminos – (alt)fel de 
poezie. 

Daniel MARIAN



Acolada nr. 9 septembrie 2022
17

Any DRĂGOIANU Cornel COTUȚIU 
Valeria MANTA TĂICUȚU

O carte cu texte... 
piezișe

În oglinda realității Jocuri periculoase
Titlul acesta mi-a fost inspirat 

de unul cuprins în volumul de proză 
scurtă Orașul de dincolo de coline, 
publicat recent de băimăreanul Săluc	
Horvat la Editura Limes, Cluj-
Napoca (2022): Casa din strada 
piezișă.

E impresionant evantaiul 
implicării lui Săluc Horvat în cultura 
românească de azi; altfel spus, o 
biobibliografie admirativă. Directorul 
revistei „Nord  Literar” – Baia Mare, 
este, deopotrivă, critic și istoric 

literar, bibliograf, editor. Școlit, licențiat în arealul marcat de 
centre de referință pentru învățământul din Transilvania: Dej, 
Oradea, Cluj-Napoca, vor urma ani (până la pensie!) când a 
funcționat în învățământul universitar, lector ( titular al mai 
multor discipline), director al bibliotecii universitare, fondator 
al Asociației Scriitorilor din Baia Mare. A organizat manifestări 
culturale – unele de anvergură națională –, a obținut o serie de 
premii, diplome de merit și de excelență, a publicat (începând 
din 1994) zeci de cărți, foarte apreciate în publicistica actuală.

În ce mă privește, am avut un interes special mai cu seamă 
pentru volumele Liviu Rebreanu. Ion. Biografia unei opere 
(2013) – premiat la „Saloanele Rebreanu” și De la Ion al 
Glanetașului la Apostol Bologa (2018).

Și iată-l, deunăzi, tentat de ficțiune, scoate de sub tipar o 
carte cu 10 texte, pe care, într-un preambul (oarecum) sfios, 
pretinde a le fi creat ca urmare a unei repetate întrebări a 
nepotului său: „Bunicule, mie când îmi scrii o carte?”

Firește că această invocare 
stârnește un anume raport între lector 
și conținutul cărții, mai cu seamă că 
prima (și cea mai întinsă proză – 
câteva zeci de pagini) are titlul Casa 
din strada piezișă.
Adjectivul „piezișă” întreține 
interesul lecturii, din dorința de a 
se releva ipostaze semantice ale 
acestuia. „Nepotul” află treptat 
aspecte ale aceleiași posturi 
existențiale: făurirea – prin dragoste, 
cel mai adesea, a cuplului marital 
sau destrămarea familiei, prin divorț 
ori decese neașteptate. Totul pe  un 
fundal socio-istoric, care e invocat 
în felul acesta: „Era prin 1939” și 
exclamații : „Cum trec anii!”  Ici-
colo, apar puseuri de publicist, pe 
seama condițiilor de trai, de muncă, 
a traiului din mediul rural românesc. 
Apar zeci și zeci de personaje – mai 
degrabă nume de persoane, înșirate 
într-un demers prozastic realizat cu 
o potolită tensiune epică. Poate, mai 
degrabă, e potrivită aprecierea: o 
sobră alcătuire a scriiturii.

Treptat, se conturează impresia că Săluc Horvat e atât de 
bun cunoscător al destinelor pe care le înșiră în carte, încât 
ficțiunea aproape că nu mai e necesară, de aici apoi, pentru 
lector, impresia comunicării selective din partea autorului; 
mai mult: un raport de o obiectivitate (aș zice de notar) între 
scriitor și personaje, o grijă de a nu cădea în sentimentalism,  
încât e explicabil de ce adjectivul nu are tentă de epitet, decât 
aprecieri de genul: „frumoasa ingineră Delia”, „frumoasă 
familie” sau situări în posturi civico-profesionale precum: 
X, „un tip inteligent, stilat și manierat, a devenit un soț atent 
și iubitor”; Y: „ obrajii îi erau rotunzi și rumeni, marcați de 
două gropițe  discrete”; W: „înalt, bine făcut fizic, blond, cu 
ochi albaștri;” Q: „Brunetă, ochi căprui, cu un păr bogat lăsat 
pe umeri.” Sunt semnificative aceste exemple și pentru stilul 
scriitorului: el consemnează, nu relatează, nu lasă impresia că 
imaginează reacții, fizionomii, trasee.

În acest areal al destinelor sunt cuprinse și celelalte proze 
(acum, chiar scurte), cu titluri sugestive: „Satul copilăriei”, 
„Dragoste la prima vedere”, „Dorul de satul copilăriei”, 
„Oameni noi la vremuri noi”. Dar, în ansamblu, e continuă 
prezența, coagulantă, a acestui adejectiv: „piezișă”.	 O 
vocabulă ce ține de viziunea scriitorului asupra unei ipostaze  
existențiale a vieții. Pieziș: înclinat, oblic, într-o parte, 
care este în pantă, indirect, lăturalnic, care se face dintr-o 
parte, iscoditor, bănuitor; ipostaze ale vieții diurne. (O zice 
Dicționarul limbii române). Abia așa, retroactiv, prozele pot fi 
așezate pe un palier epic potrivit.

Îi doresc nepotului să nu uite acest adjectiv al bunicului.

Poetă, dar, mai ales, prozatoare 
de primă mână, Florentina Loredana 
Dalian își demonstrează, cu volumul 
„Hanul dintre vii”, și imaginația, 
și acuitatea analitică, și capacitatea 
de a privi obiectiv o lume supusă 
destrămării, bolnavă și dezamăgită 
de viață. Ca să scrii proză scurtă de 
calitate ai nevoie, în primul rând, de 
talentul de a decupa secvențele esen-
țiale din existența unui personaj, fie 
că este vorba despre o decizie care îi 

poate influența traiectoria, fie că este un fapt, o întâmplare, o întâlnire 
ș.a.m.d. în măsură să schimbe perspectiva asupra vieții și a relației cu 
ceilalți. Copii, adulți, bătrâni, femei sau bărbați, personajele conturate 
de Florentina Loredana Dalian experimentează suferința, boala, sen-
timentul eșecului, sărăcia și coșmarul unei existențe care ar fi putut fi 
altfel, dacă mediul și momentul nu s-ar fi opus. 

Remarcabile sunt paginile de reconstituire a universului celor mici 
și trebuie spus că scriitoarea ialomițeană, dincolo de empatia pe care 
i-o bănuim (și care nu alterează obiectivitatea perspectivei), are un 
mod aparte de a strecura elementele de analiză psihologică în crono-
topul ficțional pe care-l construiește. Copiii - cei mai mulți provenind 
din familii nevoiașe - învață de mici să renunțe la iluzii, să-și accepte 
destinul de ființe neajutorate, fiindcă „Sărăcia e cea mai bună școală 
a smereniei, dar și cel mai mare dușman al demnității umane” (pag. 
10). Suferința lor este reală, dar fără exagerări de tip naturalist, fără 
îngroșarea tușelor, așa cum se întâmplă atunci când autorul vrea să-și 
convingă și să-și emoționeze cititorul. Vulnerabili, fragili, dezorien-
tați de atitudinea părinților (leneși câteodată, nesimțiți, iresponsabili, 
învinși de alcool și sărăcie, dar mereu gata să-și mărească familia cu 
un nou copil, o nouă victimă), copiii din prozele Florentinei Loredana 
Dalian învață lecția renunțării, își acceptă marginalizarea (v. „La noi 
de ce nu vine Moș Crăciun?”) și se apără nu prin adaptare mimetică,  
ci prin evadări care nu fac decât să schimbe un iad cu altul. „Făcătură! 
Iluzii! Așa cum e cam totul în viața noastră” reprezintă concluzia ama-
ră a experiențelor prin care trec copiii, în drumul lor spre maturizare, 
iar în retorica unui personaj (Cătălina, din „Jucării”) este cuprinsă re-
semnarea unei întregi categorii de învinși: „De ce trebuie să-i mințim 
pe bieții copii? Ca să-și înceapă viața cu o deziluzie măreață. Când 
am aflat că nu există Moșul acesta inventat, am zăcut o săptămână” 
(pag. 17). Lumea dură a copiilor abandonați (v. „Ceasul din gară”) nu 
este însă, în totalitate, una a dezumanizării, a lecțiilor despre cruzime 
și nepăsare: nea Mișu, cel care-l primește în căsuța lui săracă pe copi-
lul alungat de tatăl alcoolic și incapabil să-și exercite responsabilitățile 
parentale demonstrează nu numai solidaritatea celor săraci, ci și uriașa 
lor capacitate de a înțelege și de a sări în ajutor în situații limită, de a 
rămâne oameni, dincolo de necazuri și dezamăgiri.

Că o scrisoare (v. „Balerina”) ori o prezență umană (v. „Lidia”) 
pot scoate personajele din rutină, pentru a le înscrie pe o altă traiecto-
rie, imprevizibilă și, uneori, de succes (Lidia își părăsește satul și reu-
șește să ajungă o mezzosoprană apreciată în străinătate) nu reprezintă 
regula, ci excepția. De altfel, proza din final, „Hanul dintre vii”, care 
pune laolaltă personajele din „Balerina” și „Lidia”, întărește concluzia 
că nimeni, niciodată, nu poate scăpa de nefericirea în care a crescut, de 
sentimentul ratării, al neîmplinirii, traumele îngropate oricât de adânc 
reușind, cumva, să iasă la suprafață în cele mai nepotrivite momente.

Un subiect interesant în prozele Florentinei Loredana Dalian îl re-
prezintă relația dintre adulți; femeile sunt, în general, dominate, mane-
vrate ca niște obiecte (v. „Rochia de bal”), sfâșiate între două lumi (cea 
din care au plecat și cea în care au intrat): „Lidia privea, sfâșiată, spre 
cele două lumi. Una, cu tot ce-și poate dori un om normal de la viață, 
material, în profesie, în căsnicie, pe culmile succesului, cu sclipirea, cu 
bogăția ei, cu promisiunile de mai bine, alături de faimosul și râvnitul 
dirijor Richard Robinson. Cealaltă, o lume a simplității, a anonimatu-
lui, a traiului la limita decenței, împreună cu un profesor de muzică de 
la țară, într-un sat în care încă n-ajunsese asfaltul. Dar o lume a bogă-
ției interioare, a dragostei depline și a unei adevărate înțelegeri” (pag. 
59). Frumoase ori urâte, tinere sau bătrâne, descurcărețe sau învinse 
de realitate, femeile din volum nu-și pierd nicio secundă umanitatea. 
Chiar și când par să se adapteze într-un mediu ostil, există o retragere 
într-o lume interioară, construită altfel decât cea reală, unde suferința 
în tăcere este o față a normalității. Elina, din „Conacul”, renunță la iu-
bire, pentru a-și petrece tinerețea în singurătate, printre obiecte de artă 
care nu-i aparțin, într-un muzeu prăfuit, încărcat de amintirile și eco-
urile din viața foștilor proprietari; finalul optimist (iubitul din tinerețe, 
ajuns foarte bogat, cumpără clădirea și i-o dăruiește), cumva în stilul 
filmelor cu priză la public, are rolul de a sugera că viața este complexă 
și poate oferi inclusiv surprize plăcute, nu doar dezastre și resemnări.

Fie că vorbesc despre război, despre momentele de instalare fero-
ce a comunismului, despre bătrâni care nu-și mai găsesc locul într-o 
societate nemiloasă, despre dragoste, înțelegere, singurătate și crize 
existențiale, fie că surprind mișcări grațioase ale sufletului mereu dor-
nic de frumusețe și împăcare, prozele Florentinei Loredana Dalian își 
cuceresc cititorul prin prospețime și vigoarea analizei psihologice.

                                       

*Florentina Loredana Dalian, „Hanul dintre vii”, Ed. Universitară, 2022

Moartea trece pe tuşă, 
ne mărturiseşte cu seninătate 
poeta Gabriela Ana  Bălan în 
volumul publicat la editura Art 
Creativ, Bucureşti, 2016. Noi 
o credem pe cuvânt deoarece 
a depăşit acest prag şi a ieşit 
învingătoare dintr-o luptă 
destul de grea. În faţa morţii, 
folosind toate armele necesare 

( medicina şi credinţa), autoarea învaţă să păcălească boala 
şi să câştige timp. Un timp pe care îl foloseşte cu pricepere, 
dedicându-se scrisului. 

Când  Luntraşul îi refuză arginţii, după cum ne spune 
în poemul ,,Ana, cu lacrimi de regină’’, îşi dă seama că 
moartea nu poate fi mituită şi se organizează mental pentru a 
găsi punctul slab al acesteia. Imaginile biblice sunt prezente 
obsesiv în unele poeme, semn al unei frici exagerate. 
Autoarea îşi dă seama că poate să stăpânească segmentul 
fricii numai printr-o legătură sinceră şi stabilă cu divinitatea. 
Bătăliile sunt crâncene şi se desfăşoară pe un teren minat, 
căci Ana, dintre ziduri, se ambiţionează şi  îşi trage sufletul 
cu o frânghie, asta ca să observăm vârtejul în care intrase şi 
nevoia de salvare. 

Într-un moment crucial, avem de-a face cu o pierdere a 
identităţii, ,,Mă-ntorc prin locuri unde am mai fost/ Toţi mi 
se aseamănă/ Nu mă mai recunosc/ Spulber în jur un pumn 

de praf din rai/ Poetul nu mai cade 
din tramvai...’’ sau cu o înscenare 
bine aranjată ca moartea să nu o 
găsească? Suficient de periculos 
jocul, dar impresionant, de ce să nu 
recunoaştem. În faţa morţii îşi începe 
spovedania pentru noul început 
(Am plătit tot, datorii, păcate, 
promisiuni). Poemul care m-a 
surprins are legătură cu un nebun 
şi mi-am adus aminte de Simeon, 
personaj cu aură de sfânt din cartea 
lui Savatie Baştovoi, Nebunul: 
„Îl aud pe nebun. Gheorghe vine/ 
Sapă gropi adânci în asfalt/... Dacă 
închid fereastra, dispare ca un fum’’ 
(Gheorghe).

Urmaşă a lui Nero, Gabriela 
Ana  Bălan vrea să incendieze gara 
din Sinaia (nu o cetate) într-un 
conflict imaginar cu un iubit de care 
se simţea legată. Aceste accese de 
umor, nu de nebunie poetică, sunt 
întâlnite şi în Baladă. Plouă peste 
toată ţara. Dacă este un joc, e normal 

să intre în forţă şi să lovească, să aibă o strategie concretă, o 
busolă. Există şi momente de negociere, compromisul pare 
obligatoriu: „voi da la schimb/ trei îngeri pe un zeu.”

Rugăciunea pune stăpânire pe întreaga ei fiinţă, iar 
autoarea îşi cere dreptul de a lupta până la capăt cu degete de 
sticlă. Cere să fie lovită cu pietre, biciuită, vândută  în târguri, 
ca orice poet care nu poate trăi fără poezie.

Ideea de victorie devine tot mai clară în poemul Două 
ceşti de cafea.Până la urmă, să îl convingi pe Dumnezeu 
să bea din ceaşca ta de cafea, nu e simplu. Asta înseamnă 
că ţi-a iertat toate păcatele săvârşite până în acel moment 
şi ai căpătat mântuirea, iar de acum, vei reuşi să mergi mai 
departe, fără poticneli.

Trecută printr-o boală şi printr-o dragoste, mai mare decât 
o boală, poeta merită să guste succesul. Împlinirea vine după 
după ce simţurile se ascut şi demonii sunt recunoscuţi cu 
uşurinţă, doar trăiesc printre noi: „duşmanul seamănă la chip 
cu noi/ doar că în loc de Dumnezeul-Tatăl/se închină la zei, 
la statui, la balauri cu solzi.”

Spre final, autoarea s-a liniştit şi a ascultat sfaturile 
tatălui:,,pleacă de acolo, eşti nebună?/ Întoarce-te acasă,/
scrie o carte de poezii, eu ţi-am lăsat/o lume frumoasă despre 
care să scrii!”

După lecturarea tuturor poemelor, pot spune că 
întoarcerea Anei a fost cu folos, iar moartea  şi-a schimbat 
traseul, îndepărtându-se, nu doar poetic.
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Posteritatea lui Alexandru George Metamorfoza

  Elena Surdu Stănescu face par-
te din al doilea val de sculptori-fe-
mei, după ce blindajul domeniului, 
exclusiv masculin, fusese penetrat 
de generația celebră ilustrată de 
Milița Petrașcu, Celline Emilian, 
Irina Codreanu, Elly Hette etc., cu 
care modernismul românesc vine 
la pachet din climatul parizian și, 
într-o bună masură, din atelierul 

lui Brâncuși, al doilea val care nu vine nici el de unul singur, 
ci este propulsat de vehiculul ideologic al emancipării femeii, 
instrument de care nou instalatul regim comunist din România 
se folosește apăsat și ostentativ. 

    Începând cu deceniile cinci-șase ale secolului trecut, fe-
meile-sculptor încetează a mai fi apariții exotice sau simple 
spontaneități, ele devenind prezențe curente în spațiul artistic 
și în spațiul public, exact așa cum devine de la sine înțeleasă și 
prezenta femeii-tractorist, a femeii-macaragiu și a femeii-orice, 
deopotrivă ca argument al unor noi necesități sociale, dar  și 
ca dovadă incontestabilă a unei noi percepții, revoluționare și 
echitabile. În acest context, sculptura românească se îmbogă-
țește cu nume artistice remarcabile, care aduc domeniului nu 
doar diversitate de gen, așa cum ar spune astăzi nepoții legitimi 
ai propagandiștilor deja clasicizați, ci și viziuni ireductibile, 
repertorii formale și amprente stilistice de neconfundat. Nume 
ca Teodora Kițulescu, Ioana Kassargian, Doina Lie, Gabriela 
Adoc, Maria (Pusy) Cocea, Silvia Radu, Valentina Boștină etc. 
etc. au devenit, deja, repere ale statuarului românesc modern și 
contemporan. 

    În această garnitură de artiste devenite celebre, dar și de 
opere exemplare, care extind, de multe ori  spectaculos, zone-
le de cercetare și câmpurile de expresie, prezența Elenei Surdu 
Stănescu este una legitimă și perfect individualizată. Elevă a lui 
Eugen Lungu și a lui Constantin Baraschi, dar intersectându-se 
și cu Ion Lucian Murnu și, mai apoi, lucrând, o vreme, în ate-
lierul lui George Apostu, Elena Surdu Stănescu este produsul 
tipic al climatului de liberalizare a creației artistice post realism 
socialist, dar și exponentul viguros al unor tendințe de identi-
ficare  a noilor posibilități ale tridimensionalului, în condițiile 
unei duble presiuni pe care sculptura noastră o resimțea inevi-
tabil: pe de o parte memoria realismului viguros și denotativ, 
al sculpturii tematice și de motiv, și, pe de alta, promisiunea 
postbrâncușiană a liberării formale din materia grea și inertă, 
pentru a dobândi autonomia limbajului și libertatea spiritului. 

    Abordând cu aceeași dezinvoltură materiale diferite, cu 
predilecție bronzul și piatra, Elena Surdu Stănescu recurge la 
tehnici și la atitudini specifice, în speță adăugarea și eliminarea 
sau, mai concret, modelajul și cioplirea. În mod firesc, acestea 
generează efecte formale și expresii diferite care se regăsesc 
atât la nivel tematic, în general, cât și la acela stilistic, în parti-
cular. Dacă în lucrările cioplite compozițiile sunt mai puternic 
coagulate în jurul unui nucleu, al unui centru gravitațional, în 
care texturile fruste, obținute prin buceardare, se asociază cu 
suprafețele polisate și puternic lustruite, în care tactilitatea lu-
minoasă, de tip brâncușian, este propusă discret, dar cu o foar-
te mare siguranță, în bronzuri lucrurile stau cu totul diferit. 
Monumentale și expansive, chiar atunci când este vorba despre 
sculptura mică, bronzurile sunt dinamice, ascensionale și po-
tențial eroice, iar acest fapt identifică în sculptura Elenei Surdu 
Stănescu două atitudini  perfect individualizate: una centripetă, 
melancolică, meditativă și lirică, în piatră, și una centrifugă, ex-
pansivă și de o vigoare frustă, în bronzuri. Abordarea tehnică 
însăși, care propune o turnare brutalistă, menită să lase material-
ului, volumelor și suprafețelor întreaga lor personalitate, la care 
participă din plin patina însăși, astfel realizată încât ea să nu 
acopere, ci, dimpotrivă,  să dezvăluie personaliatea bronzului, 
devine, finalmente, sursă stilistică și amprentă puternică a unei 
viziuni inconfundabile. 

   Celor două componente stilistico-formale, așa cum se de-
tașează ele în funcție de material și de tehnică, li se adaugă o a 
treia secvență a cercetărilor  Elenei Surdu Stănescu, aceea în 
care se realizează o sinteză extrem de severă, de o austeritate 
aproape bizantină, în care exactitatea enunțului și dinamica în-
cremenită și geometrizată depășesc atât identitatea cât și retori-
ca materialului și a tehnicii. În această categorie se înscrie ciclul 
păsărilor, acela care marchează trecerea de la discursul formal 
de tip occidental către tipologia și către hieroglifa unei viziuni 
hieratice, de tip răsăritean. 

  Asemenea multora dintre sculptorii noștri semnifica-
tivi, care își descoperă, prin căutări succesive și aprofundate, 
reperele fundamentale ale unei memorii colective, dar și perso-
nale prin asimilările mai mult sau mai puțin conștiente, Elena 
Surdu Stănescu reușește, în felul său propriu, să concilieze fig-
urativul sculpturii clasice cu reducerea la esențial și la principiu 
din reprezentările unui spațiu cultural diferit. Acela  care a refu-
zat, mai bine de un mileniu și jumătate, orice tentație a chipului 
cioplit. 

Pavel ȘUȘARĂ  

Itinerarii plastice

ize, niște domni de acolo s-au gândit, exploatându-i furtiv faima 
intelectuală, să-l declare, imediat după moarte, „târgoviștean 
prin spirit” (o sintagmă fără nici o acoperire, evident, și fără 
nici un sens), înglobându-l pe deasupra în ceata așa-numitei 
școli a prozatorilor târgovișteni, grupare literară cu un program 
ideologic mai curând dedus, cu o istorie de mult cusută și îndo-
sariată, cu ai cărei promotori, potrivit mărturisirilor lui Alexan-
dru George însuși, domnia sa nu a venit în contact decât târziu, 
după ce aceștia s-au desfăcut de târgul provincial, migrând la 
studii în București. În context, să nu uităm să amintim că un 
Radu Petrescu nu-și iubea aproape deloc „colegii” târgovișteni, 
etichetați în Jurnal, cum am mai avut prilejul să scriu, drept 
niște „scorpioni veninoși”. Miza ralierii tardive și forțate a sc-
riitorului bucureștean, complet necunoscut altminterea ca spirit 
polimorf grupusculului de inițiativă de astăzi, pe vremea când 
A.G. scria despre Partidul Coanei Joițichii, iar ei studiau de zor 
politica partidului unic (lasă că nici la ora de față cei doi, trei 
pionieri din cadrul grupării numite nu sunt mai alfabetizați!) a 
constituit-o revendicarea, in corpore, ulterioară, pentru gașca 
lor, a calității de Continuatori (ai) Școlii literare și artistice de 
la Târgoviște, un slogan al cărui campion absolut și, prin el, 
înscris ca școler și „membru cu drepturi depline”, devine „aca-
demicianul” de peste Prut, Mihai Cimpoi! Toate aceste năzbâtii 
și încă multe alte glume, folosind un cuvânt care sper că nu va 
supăra pe nimeni, cititorul le poate afla citind lucrarea colec-
tivă (și nu lucrările simpozionului, cum impropriu e scris pe 
frontispiciul cărții, întrucât un simpozion – nu-i așa? – presu-
pune în realitate o dezbatere!), „Receptarea critică a operei lui 
Alexandru George”, volum îngrijit de indispensabilul M. Stan, 
Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2017. Să te strădui să faci 
din Alexandru George un „târgoviștean” în mentalitate și atât 
(L’hypocrysie est un homage que le vice rend à la vertu, nota 
La Rochefoucauld), când domnia sa, în mod superior, se con-
sidera pe bună dreptate rezultanta unui mediu de relații și cul-
tură interbelică, nutrind orgoliul bucureșteanului get-beget, iată 
o prostie de semidocți abracadabrantă. Luând act de ea ca de 
ultima calamitate ce lovește mediul literar la zi, până la urmă, 
grăbindu-ne dezgustați să închidem cumva chestiunea, nu ne 
mai rămâne decât să întrebăm cu lehamite pentru ce? Spiritele 
mediocre, spunea celebrul moralist citat mai sus, murdăresc tot 
ceea ce le depășește.

La un mod perfect revelabil, riguros aplicat exigențelor ști-
ințifice ale lecturii de recuperare, cercetării cu migală a operei 
și revizuirii ei axiologice, în conformitate cu modernitatea, 
suplețea și bogăția intrinsecă de idei, se plasează fără nici o 
discuție foarte interesantul eseu semnat de universitarul Marian 
Victor Buciu (circa 200 de pagini): „Critica și creația. Cazul 
Alexandru George”, Editura „Ideea Europeană”, 2017. Fără să 
se ocupe în mod special de literatura de ficțiune a preopinen-
tului (deși ultimul capitol al cărții sale se cheamă Ficționarul), 
M.V.B. este primul analist, după părerea mea, care descoperă, 
întemeiază și pune cu limpezime în ecuație în opera lui Alex-
andru George distincția pe care marele scriitor o făcea, având 
poate în minte acțiunea de decredibilizare a poeziei lui Saint-
Beuve de către Proust – eseist iubit și discret cultivat –, între 
„scriitorul de creație (imaginație, ficțiune) și cel de critică”, a 
cărui inteligență, după părerea sa, ar fi de natură să submineze 
creația… Cu antene de mare finețe perceptivă, în opinia dom-
nului Marian Victor Buciu, „Alexandru George pare atras, 
dacă nu fixat, sociologic de referent ori materie, de ceea ce el 
numește mediul de unde se extrage literatura, îndeosebi cea 
epică”. Într-o expresie extrem de condensată, o asemenea ale-
gație intuitivă are darul de a scoate la suprafață cauza reală și de 
a limpezi, totodată, adevărul, grație căruia autorul Marelui Alfa 
sacrifică nu o dată dispoziția pentru critică și polemică propen-
siunii hegemonice pentru ficțiune. Ea ar putea lămuri și elibera 
din zona capriciilor, cum le-a etichetat subversiv și grobian o 
anume critică, dorința lui Alexandru George de a fi receptat mai 
înainte de orice drept prozator. Plecând din acest nod fecund 
al operației de disecare și revizuire al operei lui Alexandru 
George (e adevărat, deocamdată, doar în punctul de plecare), 
Marian Victor Buciu numește interpretarea înaintașului său o 
„critică de lămurire” a cărei heremeneutică se aplică la viață și 
la scris, al căror punct de întâlnire e taina, definită ca „o enigmă 
gnoseologică”. Ea ar implica „o destăinuie” atât a subiectului 
cât și a obiectului, „a celui citit și a celui care citește”. Perspec-
tivă de abordare extrem de promițătoare. Nu ne propunem să o 
dezbatem aici. 

Plină de promisiuni, ingenioasă, foarte percutantă și vie, 
interpretarea liminară, deocamdată, a lui Marian Victor Buciu 
pune prima piatră la temelia operei de reviziuire și restituire 
critică corectă a creației lui Alexandru George, unul dintre 
cei mai înzestrați și mai curați moral scriitori români (proza-
tor, critic, istoric literar, eseist și publicist), prin care cultura 
română, în pofida draconicului genocid totalitar, a găsit calea 
corectă – sunt de părere! – de a se exprima liber și a supraviețui 
în timpul dictaturii.    

Ștefan Ion GHILIMESCU
(2 septembrie, 2022) 

degete, trase cu un gest energic jaluzelele. Lumina năvăli în 
cameră, rapace. „Doamne Dumnezeule”, rosti Ioana, cu mâna 
încleștată pe șnur. La gândul că monstrul acela i-ar fi putut 
înfuleca logodnicul, se aștepta să vadă urme ale macabrului 
festin. Dar locul era perfect curat. De fapt, în afară de insectă, 
toate lucrurile din odaie erau la locul lor firesc. Se mai liniști, 
dacă de liniște poate fi vorba în situația actuală. „Ioana, se 
văicărea Sobius, sunt eu, nu-mi face rău. Apropie-te, privește-
mă în ochi și o să înțelegi că sunt eu, Daniel, logodnicul tău…” 
     Ioana se apropie de el ca să-l cerceteze mai bine, din pură 
curiozitate, nicidecum din dorința de a-l recunoaște. Prinse și 
Mițu curaj și înaintă odată cu femeia. Brusc, pesemne iritat 
de piciorușele ce-și reluară mișcarea haotică, ori pur și simplu 
din răzbunare, motanul dădu fulgerător cu laba și-l răni la 
unul dintre ele. Sobius simți arsura ghearelor și se zvârcoli de 
durere. Din tibia rănită prinse îndată să picure pe parchet un 
lichid cafeniu. „Mițu, fii cuminte, se înmuie femeia, oarecum 
impresionată de convulsiile vietății din fața ei. Se aplecă 
asupra lui Sobius și observă lacrimi în ochii săi de gânganie. 
Se uită cu atenție, parcă atrasă de un magnet, și-i recunoscu, 
înfiorată, privirea albastră. Spray-ul îi lunecă dintre degete și 
se rostogoli pe parchet. „Doamne sfinte! își duse ea mâna la 
gură. Cum e cu putință? Daniel, tu ești? Ești chiar tu, iubitul 
meu?” 
     Dacă Dumnezeu nu și-ar fi bătut joc de el prefăcându-l 
într-o gânganie, Sobius i-ar fi mulțumit pentru acest favor, 
să ajungă adică, în sfârșit, Ioana să-l recunoască. „Ce s-a 
întâmplat cu tine? îngenunche femeia lângă el și, temătoare, 
întinse mâna și-i pipăi, abia îi atinse toracele. „Daniel, ce ți s-a 
putut întâmpla?” Își petrecu sfioasă degetele peste protorace, 
mezotorace și metatorace și le udă cu lacrimile ce-i curgeau 
șiroaie. Sobius îi mângâia obrajii plânși cu antenele, le putea 
dintr-odată manevra cum dorea. „Off, suspină ea, peste două 
luni, trei săptămâni și… și cinci zile… urma să ne căsătorim… 
Cu ce am greșit, Doamne, de ne pedepsești atât de crâncen?” 
     Motanul adulmeca balta cafenie de pe parchet, și atunci 
Ioana îl alungă din cameră, fugi la baie după o rolă de 
pansament și începu să oblojească rana insectei. Apoi, dându-
și seama că nicio insectă nu suportă să zacă pe spate, o ajută 
să se întoarcă pe burtă, ceea ce îi produse lui Sobius o mare 
satisfacție: era pentru prima dată când pășea cu noile lui 
picioare pe pământ! Și, în felul acesta, putea să-i răspundă 
Ioanei la una dintre întrebările care o obsedau. „Uite ce cred 
eu că mi s-a întâmplat”, spuse, și înălțându-se puțin, indică cu 
unul dintre piciorușe volumul de Kafka, Metamorfoza și alte 
povestiri. Ioana începu din nou să bocească reproșându-și că 
ea îi recomandase cartea aceea, deci se făcea vinovată de ce i 
se petrecuse, da, da, ea era singura vinovată! Dar Sobius nu-i 
purta pică deloc, nici nu era în măsură să-i poarte, și prin tot 
soiul de semne –  multe repetate, ca ea să priceapă – încercă 
să-i transmită că era musai să-și continue lectura începută 
aseară, să intre pe deplin în pielea personajului. Cel puțin asta 
înțelese Ioana din gesturile sale și dădu vehement din cap, nu, 
nu, nici vorbă, spuse și luă iute cartea de pe noptieră, ca el 
să nu mai aibă acces la ea. „Pesemne se termină prost”, își 
zise Sobius, resemnat, și amintindu-și că-i era foame, își duse 
pe rând piciorușele de la torace înspre gură. „Ți-e foame?” 
întrebă Ioana. El încuviință, clipind. 
     Femeia se ridică și trecu în bucătărie, cu cartea în mână. 
„Ce mânca ăla… cum naiba îl chema?” Deschise volumul și 
începu să caute ce-i dădea de mâncare lui Samsa soră-sa Grete. 
Știa ce se întâmplă în nuvelă, nu mai ținea însă minte toate 
detaliile. Găsi, în sfârșit: zarzavaturi pe jumătate putrezite, 
oase rămase de la cină şi pe care se închegase un fel de sos 
alb, câteva stafide şi migdale, o bucată de brânză, despre care 
Gregor spusese cu două zile în urmă că nu mai e bună de 
mâncat, o felie de pâine goală, uscată, una unsă cu unt şi… 
Nu mai avu putere să continue. Simțea că-i fuge pământul de 
sub picioare. Se lăsă moale, pe lângă mobilă, și se chirci pe 
jos, ca și cum ar fi sfâșiat-o durerea de stomac. „Pentru ce mă 
pedepsești, Doamne?” se desluși, după un timp, din scâncetele 
sale înăbușite. Se ridică sprijinindu-se în mâini, cu ochii 
înroșiți și uscați. „Nu, nu voi permite una ca asta, murmură, 
brusc înviorată. Trebuie să citească altceva… O să-i recomand 
chiar eu o carte… O să mă gândesc la una grozavă, de pe urma 
căreia să trăim fericiți până la adânci bătrâneți… Asta e! făcu, 
bucuroasă. O să-i dau să citească un basm!...”
     Auzi deodată mai multe bufnituri și sări în picioare. Când 
ajunse în dormitor, îl văzu pe Daniel cățărat pe mobilă. O urmă 
de lichid vâscos se întindea în urma lui. Motanul dădea furios 
din coadă, urmărindu-l de pe un raft. Unul dintre ei, sau poate 
amândoi, scoaseră din bibliotecă trei cărți și le azvârliseră pe 
parchet. Oare erau cărțile alese de Sobius pentru următoarea 
sa metamorfoză?... Alesese oare și motanul pentru el?... Ioana 
se aplecă și citi, tulburată: Golem de Gustav Meyrink și Eu, 
robotul de Isaac Asimov. Cea de-a treia carte căzuse cu fața în 
jos. Femeia o întoarse spre ea și înmărmuri.

Dan Marius COSMA
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Lucian PERŢA
    Pa-
         ro-
             dii

 Olimpia IACOB
Prezentare și traduceri: 

VOCI PE MAPAMOND.MIA BARKAN CLARKE
Este artist plastic, specialistă  în terapia prin artă (Hofstra University, Hempstead, New York), 
licenţiată în design textil (Fashion Institute of Technology, New York City), instructor în terapia 
prin artă la Colegiul St.Thomas Aquinas din Sparkill, New York. Palmaresul profesional al 
Miei cuprinde  participări însemnate la conferinţe [Molloy College (Rockville Centre, NY), 
Hofstra University (Hempstead,NY),Touro College (NYC&Brooklyn Campuses), SUNNY at 
Farmingdale, NYATA, şi STAC]. Mia este autoarea volumelor Servind ceaiul cu Nana (tablouri 
şi poeme)/ Tea With Nana (paintings and poems), şi Jurnalul meu: Despre Sacru şi Mandala / My 
Sacred Circle Mandala Journal, o lucrare bazată pe creativitate, destinată susţinerii procesului de 
autocunoaştere şi descoperire. Poezia ei, tradusă în multe limbi, a fost publicată în revistele din 
SUA şi din străinătate [(USA) Lips, The New Scribes, Waterways, CCM:Women Poets, Pattweson 

Literary Review, Paumanok, Feral Press (UK) Poetry Monthly, (Wales) The Seventh Quarry, (Israel) Cyclamens&Swords 
(Korea) Korean Expatriate Literature, (Italy) Immagine&Poesia. Operele acestei artiste au fost expuse la BAFFA Gallery, 
The Mallette Gallery, The Howland Cultural Center, The Stage Gallery şi Paterson Museum. 

		Fericire

O descărcare de foc
pornește din ochiul tău azuriu
cînd
te uiți la mine
prin mine
 
Fulgerul
tău
mă luminează  
Îl simt
prin univers
în energia statică
și-n ploaia cu  grindină
 
Un zîmbet blind
apare  tainic
luptă
îndulcește
topește
inima-ți
înghețată
fie și
pentru
o clipă
lăsîndu-mă mută
de uimire  și fericire
 
 Așteptare		

Armindenul nu mai are panglici
și nici flori în părul meu
stau  aici
pe iarba verde și udă
la vremea amurgului
și aștept...
Salutată cu sărutul lui
ridic privirea spre cerul cenușiu al serii
căutîndu-te.
Unde este solul meu cu aripi albe?
Amurgul violet picură greu
pe umerii mei acum
cînd noaptea grăbită își așează
suspinu-i răcoritor pe obrajii mei.
Obosită cum sunt,
 mă chinuie setea de mied.
Fluturii au și venit – 
crezînd că sunt lumină
așa întinsă cum stau aici
pe iarba verde și udă
așteptînd...
pregătită
de lungul
și întunecatul
îngheț
care vine. 
 
Neștiută

Mă rog cu fața în jos
învinsă
moartă
amorțită din pricina întunericului nespus de rece
de cînd ai plecat...
Golul mut
țipă.
Rătăcirea amenință greu peste capetele noastre.
Norii cenușii îmi aruncă
un giulgiu.
Vălul acesta  copleșitor
îmbrățișează și domolește tăcut
spiritu-mi neobosit.
Aud vaietul
unui violoncel
vărsînd o mare de
lacrimi sărate

în simfonia
cîndva a ta și a mea...
Cum stau aici
tristă
tot
singură
și neștiută.
 
	Adunînd	nestemate	
 
Adun
toate
bucățelele
inimii
mele          
zdrobite
ca nestemate
descoperite de curînd
importante  numai
pentru mine.
Le așez
într-un coș moale
mă uit la toate
cu mult drag,
și îndeaproape
la fiecare,
admirîndu-le
în toată frumusețea lor luminiscentă
amintindu-mi
de ochiul tău acvamarin, singuratic
privind lung prin lacrimile mele argintii
formînd curcubeie drăgălașe
cînd luminile de nord
strălucesc
astă-seară
în toată gloria lor
opalescentă
sub soarele amiezii – 
apoi le-am pus deoparte
sub lacăt
pe care doar tu
poți să-l deschizi
  
	Supusă	putrezirii												

Ai smuls
roșul aprins
din inima mea vie.
M-ai deschis cît ai putut
lăsîndu-ți corbii
să mă ciugulească de tot.
Nimic
nu poate să umple
golul
cu care m-ai lăsat.
Poate  o peșteră întunecată, părăsită.
Nestemate sclipitoare nu mai sunt.
M-ai prădat
de cristalele adîncului.
Lacul meu,
safir ascuns,
misterios,
a fost tot  băut
lăsîndu-i
rămășițele sărate
ale lacrimilor mele,
oasele dezvelite
și scrumul de cenușă
din mormîntul meu gol
singură
supusă putrezirii
așa cum bine știam
că  se va întîmpla
de la început.
 
	Bucurie	lumească
 

Ești
bucurie lumească
 
Chipul tău,
E rază de soare,
vălurind cu cădură
lucrurile frumoase
 
Coama ta aurie
se mișcă grațios
firesc
ca tulpina înaltă de grîu
scăldîndu-se ușor în luna lui august
 
Arăți
puternic
dur
ca Thor,
zeul tunetului
 
Mersul tău
lasă o urmă
de pene
pestrițe
și moi
deschizîndu-mi calea
spre luminiș
 
Mîinile
sunt zdravene
și totuși
atît de blînde
 

(Mia Barkan Clarke. Freya’s Tears. Poetry&Art. Cross-
Cultural Communications, Merrick, New York, 2019)

ANDREI ZANCA
Așa	da

mă iau de cap și scriu

de când mă știu, ideile
așa mi-au venit pentru cărți

pe străzi, tramvaiele
taie noaptea în părți

lumea* fiind un limbaj
al invizibilului,
după o vreme
se retrag în triaj
și nu sunt semne
urgent să revină

în fiecare clipă
e cert, nu mi se pare,
pleacă spre insula orelor lungi

și nu din întâmplare,
câte un vers.

așadar,
câtă risipă
în Univers!

*cuvintele scrise cu italice reprezintă sau fac referire la
titluri de volume ale autorului
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Gheorghe GRIGURCU

 Senectutea e mai puțin cunoaștere a lumii 
decât obișnuință cu lumea și, complementar, mai puțin 
cunoaștere de sine decât obișnuință cu sine.

x
 De câte ori faptele repetitive ale vieții au asupra ta 
un efect calmant? Să poarte oare ele fie și un minim reflex 
al ritmurilor cosmice?

x
 Scriptor. Amiază toropită când încerci impresia că 
nu ai ce spune (scrie). Amiază identic toropită când încerci 
impresia că mai ai multe de spus (de scris).

x 
 „Dacă îți dai osteneala să gândești, totul e 
dramatic. Dacă nu, nimic nu e dramatic” (Montherlant).

x 
 Senectute. Și totuși trecutul își cere scuze 
prezentului și nu invers. Sub raport comportamental 
trecutul e de modă veche. Politețea sa crepusculară. 

x 
 „Greutățile în a duce la bun sfârșit chiar și un 
mic paragraf nu constau în faptul că sentimentul de a-l 
termina are nevoie de o febră, pe care conținutul însuși 
al lucrării noastre nu l-a putut crea, ci provin în mult mai 
mare măsură din aceea că până și cea mai mică lucrare 
de acest fel cere, din partea autorului ei, o mulțumire de 
sine și o capacitate de a se pierde în ea atât de mare, încât 
să pășești în atmosfera unei zile obișnuite este greu, fără 
o mare voință și fără stimuli exteriori, așa că nu te mai 
poți smulge decât atunci când ți-ai rotunjit lucrarea și ai 
terminat-o și ai voie să aluneci din fața ei și nu să te mai 
lași alungat de neliniștea că o părăsești, ieși din ea pentru 
a vedea cum va fi sfârșită într-adevăr de niște mâini din 
afară care nu numai au lucrat, ci s-au încleștat, agățându-
se de ea” (Kafka).

x 
 Producție literară coruptă prin ceea ce nu i-a fost 
dat a fi până la capăt, lovită de calamitatea neîmplinirii, 
aidoma unui fruct care a putrezit înainte de a se fi copt.

x 
 O clipă dramatică prin ceea ce-i lipsește, o clipă 
tragică prin excesul încărcăturii sale care explodează.

x 
 A.E.: „Unele discursuri sunt trimise la 
spânzurătoare, altele se spânzură”. 

x 
 „Citesc în Le monde, la bibliotecă, despre șocul pe 
care l-a creat în comunitatea intelectuală franceză (monden 
marxistă, monden structuralistă, monden psihanalitică) 
faptul că unul din eroii ei, Louis Althusser, și-a strangulat 
nevasta. (…) Între diversele ipoteze psihiatrice pe care le 
enumeră Le monde e și aceea a «sinuciderii altruiste» (?!). 
De ce nu o «sinucidere indirectă» sau «simbolică»? Căci, 
e adevărat, sugrumându-și nevasta, L.A. a comis și-un act 
de sinucidere intelectuală, punând capăt carierei sale de 
filosof marxist și membru în Comitetul Central al PCF” 
(Matei Călinescu). 

x 
 Indiferent de ficțiunile estetice pe care le-a produs, 
un  autor în postura lingușitorului își asumă o ficțiune sui 
generis culpabilă, discursul lingușirii pe care urmează a-l 
purta cum o povară pe umeri. 

x 
 Senectute. Din fericire îți dai seama că nu doar 
Diavolul, ci și Dumnezeu se retrage uneori în detalii. 

x 
 Senectute. O domesticire a stresului devenit 
asemenea unui animal de companie cu care te-ai deprins, 
pe care-l ții alături de tine. 

x 
 „Țăranii credeau că dacă strigoiul nu poate intra în 
casa omului, îl strigă pe om la fereastră și îl întreabă -  «Ai 
mâncat usturoi?». Imprudentului care răspundea, strigoiul 
îi lua glasul, «îl muțea». La fel ca Muma-Pădurii sau Baba 
Iaga din basmele clasice, strigoiul putea să recurgă la un 
mijloc neobișnuit de a pătrunde în locuință: cerea ajutorul 
obiectelor casnice. De aceea gospodinele se îngrijeau ca în 
seara de Sfântul Andrei să le întoarcă pe toate cu susul în 
jos” (Historia, 2020).	

x 
 Poetă. Își asumă importanța proprie cu atâta 
aplomb, încât atunci când ia cuvântul în public, ține să fie 
neapărat urcată pe un podium, iar dacă nu e cu putință, 
pe treptele unei scări sau pe balcon. A.E.: „Cred că are în 
proiect, la nevoie, și podul clădirii”.

x 
 „Tot ce se muncește în întuneric – afară de 
cărbune și diamant – miroase a sânge și se grupează în 
seria asasinatului și tâlhăriei” (Arghezi – atenție – în 
1946). 

x 
 A.E.: „De la pornoactrițe am ajuns la 

pornoautoare. Sunt încredințat că în curând vor apărea și 
pornocântărețele, ființe ce vor emite sonuri melodioase, 
putându-se inspira inclusiv dintr-o scriere care l-a încântat 
pe Salvador Dali, cu titlul, în traducere, Arta pârțului”. 

x 
   „Femeii îi e de ajuns să cunoască un singur bărbat 
pentru a înțelege toți bărbații, bărbatul poate cunoaște o 
sută de femei și să nu înțeleagă nici una” (proverb chinez). 

x 
 Jocul imită viața, viața se imită pe sine.

x
 „Într-o declarație comună, China și Nepalul au 
anunțat că, potrivit unor măsurători recente, înălțimea 
vârfului Everest a crescut cu aproape un metru. Poate că 
acesta este un motiv de mândrie pentru ambele țări, dat 
fiindcă vârful se află exact la granița dintre ele. Și când 
cel mai mare vârf crește, trebuie să fie vorba neapărat 
și de o satisfacție patriotică. E de notat însă și că, până 
acum, cele două țări nu se înțelegeau asupra felului în care 
trebuia socotită înălțimea. Spre deosebire de Nepal, China 
susținea în trecut că la măsurătoare nu trebuie adăugată și 
zăpada depusă pe vârf. Acum se pare că ambele au căzut 
de acord să măsoare și frișca” (Dilema veche, 2020). 

x
 
 Unii vulcani submarini sunt atât de înalți încât 
întrec Everestul. 

x
 Arcadia lucrurilor care, în copilărie, ți se înfățișau 
doar așa cum sunt când le privești. La ce bun? Întrucât în 
prezent începi să-ți aduci aminte de ele, să le faci părtașe 
ale ființei cu toate ale sale, să le mistui în vinovăția ființei.

x
 A.E.: „Dacă încă n-ai murit, nu poți pretinde că 
ai realizat satisfăcător condiția umanului. Nu ești decât un 
umil postulant al acesteia”. 

x 
 În tinerețe poți fi tu însuți fără a-ți da seama, la 
senectute poți să nu mai fii tu însuți fără a-ți da seama. 

x 
 „Numai pentru că nu știm să cercetăm și să 
explicăm bine prezentul, cheltuim atâta ingeniozitate 
pentru a pricepe viitorul” (Pascal). 

x 
 „Ne întrebăm din nou: de ce beția produce în Nord 
imagini cu mult mai tulburi și mai triste decât în Sud? 
Desigur lipsește vinul dar nu fără motiv. Același lucru se 
poate spune despre soare, despre climă în general. (…) 
Depărtarea de ceea ce ar trebui să procure beția este mai 
mare în Nord; lipsește o mare parte din voioșia naturală, 
înnăscută. Pe de altă parte crește talentul de a o reflecta 
ironic; geniile ironiei, satirei, grotescului prosperă mai 
viguroase decât oriunde altundeva. Odată cu depărtarea 
crește și tensiunea. Voința de-a uita ceva, de-a scăpa de 
ceva și, pe de altă parte, dorința de-a atinge ceva, de-a 
câștiga ceva – între ele se mișcă problematica beției în 
general. Cu cât substanța este mai mizeră, cu atât mai 
adâncă este prăpastia peste care trebuie făcut saltul” (Ernst 
Jünger).

x 
 În două feluri te poate atrage un loc necunoscut. 
Fie  printr-o armonie intimă, „gratuită”, dacă te afli într-
un moment propice pentru aceasta, fie prin impulsul 
pragmatic de a-l „coloniza”, de-a te stabili într-însul prin 
însăși circumstanța că se află în fața ta. 

x 
 Senectute. Până și sacrificiul tinde a nu mai fi 
perceput ca atare, contopindu-se cu rularea molcom-opacă 
a zilelor, cu indolența lor crescândă față de ființă.

x 
 „Ca să ai o bătrânețe îndelungată, trebuie să începi 
să fii bătrân foarte devreme” (Cato cel Bătrân). 

x
 Chiar și visurile au  căpătat termene, după care 
expiră aidoma unor medicamente.

x
 Extenuat de ceea ce n-a izbutit a face.

x
 „E firesc ca femeia, constrânsă de împrejurări, 
să sufere intervenția altuia asupra propriului corp, care o 
subjugă (fără a mai pune la socoteală aservirea socială), să 
aibă dezvoltată o întreagă tehnică de fugă în ea însăși, de 

evitare a bărbatului, de zădărnicire a victoriei lui. Lăsând 
deoparte cealaltă armă a înșelăciunii și a jocului în relațiile 
sociale. Bărbatul, în cel mai rău caz, e sclavul viciului, dar 
femeia – după actul sexual – e sclava urmărilor probabile; 
de unde teribilul ei spirit practic în această privință” 
(Cesare Pavese). 

x 
 Răcoarea sugerează așteptarea, căldura moderată, 
împlinirea. Frigul și căldura excesivă, stări demoniace 
asociate cu tortura sfârșitului.

x 
 Termen nou: a slaloma. „Slalomez printre 
mașini”.

x
 Senectute. Aflat acum în fața Destinului tot mai 
clar conturat, ce i-ai putea opune? Nimic din dezolările 
ființei. Nimic decât oglinda cu propriul Său chip obiectivat. 

x 
 Lucruri pe care le-ai socotit cândva a fi esențiale 
și care acum nu mai sunt. Lumea însăși pare astfel 
impardonabilă.

x  
 „Eroul tragic se resemnează față de sine pentru 
a exprima universalul. Cavalerul credinței se resemnează 
față de universal pentru a deveni individual” (Kierkegaard). 

x 
 Dacă limbajul literar e suveran, autorii nu sunt 
subordonații săi? Cu precizarea că limbajul guvernează 
astfel cum îl determină individual aceștia, privindu-se în 
oglinda fantasmatică a limbajului. Cerc închis.

x 
 „Cei care iubesc toate femeile sunt cei porniți 
pe drumul ce duce către abstracțiune. Orice s-ar părea, ei 
depășesc această lume. Căci se îndepărtează de particular, 
de cazul singular. Bărbatul care ar fugi de orice idee și de 
orice abstracțiune,  adevăratul deznădăjduit, este bărbatul 
unei singure femei. Din încăpățânare, în această față unică 
ce nu poate satisface totul” (Camus).  

x 
 Senectute. Există și acum, nici vorbă, clipe 
pacifice, dar care nu-ți sunt mai utile decât sumele de bani 
aparent generoase dintr-o perioadă de inflație.

x 
 „Fotomodelul Ellie Gonsalves, de 29 de ani, a 
experimentat cum e să trăiești ca boschetar pe străzile din 
Sydney, Australia. Timp de zece zile ea și-a petrecut viața 
precum persoanele fără adăpost. A făcut această experiență 
înfiorătoare pentru a atrage atenția asupra suferințelor pe 
care trebuie să le îndure boschetarii. După ce a îndurat 
chinurile lor, a cerut fanilor și întregii lumi să facă ceva 
pentru ca acești nefericiți ai sorții să fie ajutați” (Click, 
2020). 

x
 În epoca actuală, după cum s-a observat nu o dată, 
Demonul renunță la aparențe impozante, se amestecă în 
banalul mulțimii, devine „democratic”. Sataniștii? Nu sunt 
decât niște excentrici marginali, un soi de clovni ai Răului, 
care, prin contrast, îi accentuează deghizamentul discret.

x 
 Senectute. Obosește până și Neantul. 

x 
 Când percepi un fragment al Întregului, te 
poți bucura nu o dată mai mult decât dacă ai accede la 
imaginea Întregului. Intervine grandoarea atât de umană a 
posibilului.

x 
 „Nu există păcat mai mare decât acela de a se 
crede un mare scriitor. E adevărat că asemenea crimă 
comportă o grea pedeapsă” (Keats). 

x 
 În trunchiul copacului tropical numit baobab se 
poate acumula o rezervă de apă de până la 1000 de litri.

x
 „Întâlnesc un specialist care crede că a spus 
mai mult decât Einstein… Un altul rezolvase problema 
paradoxelor. Un al  treilea, poate eu, crede că are un sistem 
de filosofie ce răspunde la toate, reașezându-le. Ce li se 
poate opune? Doar propria nesiguranță intimă… Nici ei 
n-o cred” (Noica).

x 
 O seamă de autori pe care i-ai cunoscut și care 
nu se mai află între noi îți dau deseori impresia că încă 
mai trăiesc. Dovadă: deși le-ai reținut anul nașterii, adesea 
nu-ți mai amintești anul când ne-au părăsit. O convenție 
inutilă – nu-i așa? – în preajma unui real ireal.

x 
 Senectute. În raport cu tine trecutul e compasional, 
viitorul nu te bagă-n seamă, prezentul e tot mai ironic.

„Arcadia 
lucrurilor”


