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Imbecilitate, numele tău este Dâncu
Nu mulți se pot lăuda cu frumosul epitet de nătâng 

sau de imbecil, mai ales, cel puțin în teorie, între membrii 
unui guvern. Dar, fiind vorba de România, nimic nu mai 
poate să ne mire. Dacă ne-am obișnuit deja, la acest nivel, 
cu tot soiul de panglicari, hoți, escroci, curvari și multe 
alte tipuri de caractere, nu ne așteptam totuși ca unul să 
dea cu oiștea-n gard tocmai la capitolul inteligență. Și 
iată că miracolul s-a petrecut. Domnul Vasile Dâncu s-a 
trezit vorbind, la un post TV, din postura lui de ministru 
al apărării într-o țară NATO, bloc militar constituit pentru 
a apăra țările globului de pericolul rus, respectiv sovietic. 

Atitudinea NATO în conflictul ruso-ucrainean soldat cu ocuparea unui vast teritoriu al țării 
vecine cu noi este bine cunoscută de o lume întreagă. Când se părea că totul merge bine 
în guvernul PSD – PNL, nu în sensul că guvernarea ar fi cât de cât onorabilă,  ci doar că 
nu mai erau gâlcevi între un ministru și altul, Vasile Dâncu ne spune ce ar trebui să facă 
Ucraina. Și anume, țineți-vă bine, să accepte raptul teritorial de dragul unei păci cu Rusia, 
o țară celebră chiar prin solida tradiție a nerespectării tratatelor pe care le încheie. Și asta în 
condițiile în care trupele rusești sunt bătute peste tot de ucraineni și se retrag glorios spre 
patria mumă. 

Am zice că era la mintea unui copil de grădiniță ca, într-o asemenea situație și 
din poziția pe care o ocupi, cel mai bine e să taci din gură, dacă totuși credeai cumva 
că asta ar fi o soluție. Contradicția flagrantă între o asemenea spusă și poziția oficială a 
guvernului român din care face parte a produs stupefacție. Primul care a reacționat a fost 
Iohannis. După el și-a deschis gurița și Ciucă, nu prea mult, doar cât să nu fie că n-a spus 
nimic. Oricum, urmarea a fost demisia rușinoasă a omului considerat în partidul său a fi una 
din perlele de inteligență ale PSD. Chiar dacă, și cu atât mai îngrijorător, poziția fostului 
ministru este chiar cea a partidului mamut, deocamdată ascunsă. 

Și astfel mă întorc și zic, ce l-o fi apucat pe Iohannis să dea țara pe mâna PSD, 

chemându-l la guvernare? Liniște avea, cele cinci, șase căsulii îi asiguraseră demult o 
poziție confortabilă alături de Adrian Năstase, chiar în lipsa unei ipotetice mătuși Tamara, 
meditații nu mai avea de dat ca să întrețină bojdeuca din Cotroceni și toate ghinioanele erau 
distribuite deja te miri pe la cine. Rămâne să rumegăm în tihnă toate absconsele rațiuni 
care, totuși, vor ieși cândva la iveală.

Dar cui prodest? 
Totul s-a jucat, se joacă și se va juca în perspectiva alegerilor din 2024. Blondul 

prezident a scăpat deocamdată de Ludovic Orban, incomod în postura de prim-ministru și 
președinte al PNL. A scăpat de USR care, cu toate hibele sale, nu putea fi manevrat pentru 
justiție așa cum, grație lui Predoiu, aceasta i s-a pus la picioare. A scăpat de Cîțu, care nu 
se pricepea la nimic. Își va adjudeca postul de președinte al PNL și de viitor prim-ministru. 
Toate acestea bine gândite, țintite ca la jocul de biliard. Dai într-o bilă care dă la rându-i 
și pune în mișcare multe alte bile. Totul pare să fie perfect. Singurul lucru ce nu poate fi 
controlat sută la sută este electoratul. Ce ne facem dacă economia se duce de râpă, inflația 
își continuă galopul și românul moare de frig și de foame? Conform ultimului sondaj, 
și acesta măsluit cum se întâmplă de obicei, PSD a coborât de la 36 la 32%, PNL pe la 
22%. Și e doar începutul. În mod ciudat, tocmai PSD se împotrivește creșterii pensiei în 
concordanță cu rata inflației. Și sunt bune șanse ca cele două partide, împreună, să scadă 
binișor sub 50%. Vor profita partidele de opoziție, chiar dacă, deocamdată, semnele sunt 
cam șovăielnice. 

Așa încât biliardul prezidențial e pe muchie de cuțit și, dacă se întâmplă ceva, 
Doamne ferește!, ajunge taman prezidentul nostru în poziția lui Vasile Dâncu. Așteptăm 
doar să ne facă și el niște profeții.

Să fie primit!

Radu ULMEANU
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O ediție Izabela 
Sadoveanu

Rezultat al unei minuțioase 
cercetări datorate Margaretei Fe-
raru, avem o ediție exemplară, în 
două volume, a scrierilor Izabelei 
Sadoveanu (1870-1941). Nume 
în prezent căzut în uitare. Critic 
cu o activitate posedând „o longe-
vitate istorică”, diferită de cea ca-
lendaristică, spre a ne folosi de o 
sintagmă a lui Paul Valéry, Izabela 
Sadoveanu a atins performanța de 
a-i fi întâlnit pe Ion Creangă și I. 
L. Caragiale și de-a fi scris totoda-
tă despre Mircea Eliade. Destinul 
ce i-a fost dat de a trăi în timpul 

unei nu o dată rapide succesiuni de orientări în viața literară i-a 
îngăduit a-și aduce contribuția defel neglijabilă la materia acestora. 
Ele s-au reflectat în paginile sale, nu o dată empatice, cu scăpă-
rări ale imaginilor, ilustrând, în pofida unor rezerve cărora nu li se 
acorda un loc central, scrupulul permanent al unui tandru echilibru. 
Începutul prestației neostenitului critic feminin s-a situat sub sem-
nul idealurilor socialiste, cu un romantic elan pe care  și-l admite 
în anii senectuții, adnotându-l astfel: „…ceea ce era dumnezeiesc 
în sufletul acestei generații era sinceritatea credinței în idealul ei și 
dezinteresarea nemărginită cu care dorea să o servească”. Ca și: 
„Am trăit clipe unice, pe care generațiile care nu știu nici să crea-
dă, nici să admire trebuie să ni le invidieze cu scrâșniri de dinți”. 
Participând la cercul din Sărărie al lui I. Nădejde, l-a vizitat și pe 
Dobrogeanu-Gherea, pe care-l fixează într-un portret emoțional, 
în măsură a surprinde umanismul „gratuit” al personalității aces-
tuia, din păcate invocate în anii proletcultismului drept precursor 
al abuzurilor totalitare: „Nu am întâlnit niciodată un om care să 
împrăștie atâta seninătate și împăcare în jurul său ca Ioan Gherea. 
(…) Te silea și pe tine ca, măcar atât cât ești în cercul magicei sale 
influențe, să te ridici deasupra meschinăriilor vieții și să fii la uni-
son cu el: îngăduitor și împăciuitor senin, dar nu din impasibilitate 
intelectuală, ci din caldă și largă simpatie atotînțelegătoare. (…) El 
era maestrul care știa să găsească în sufletul tuturor celor din jurul 
lui coarda care trebuia să vibreze la unison. (…) Am trăit mai târ-
ziu printre marii învățați ai lumii, la Geneva, dar nicăieri n-am mai 
găsit acea înălțare de idei, unită cu o exaltare atât de fericită, ca în 
acele adunări în jurul lui Gherea la Ploiești”. La fel strânsă afectiv 
s-a prezentat relația tinerei autoare cu G. Ibrăileanu pe care l-a cu-
noscut încă de pe când era elev de liceu, „un băiat frumos, având 
faima că-i foarte citit și cult, neobișnuit de ironic, dar îngrozitor 
de timid”, cu următoarea înfățișare majestuoasă la senectute: „mai 
spiritualizat decât oricând, cu chipul său palid aureolat de păr alb, 
cu ochii mai arzători decât în tinerețe, cu o ținută de om absolut 
deasupra mizeriilor boalei, care nu se preocupă decât de probleme 
de estetică și de înaltă cugetare, astfel a ținut G. Ibrăileanu să-mi 
apară și să-și apară, mai ales, lui însuși, acum câteva luni, când l-am 
văzut pentru ultima dată”. 

Dar Margareta Feraru ține a remarca frecvent o trăsătură ima-
nentă Izabelei Sadoveanu și anume independența de spirit. Fără a 
recurge la asprimile polemicii, aceasta ținea să-și precizeze punctul 
de vedere diferențiat de cel al scriitorului comentat sau al unuia cu 
care se afla într-o apropiere redacțională. Astfel studiul său consa-
crat simbolismului, apărut la Viața Românească, în 1908, primul 
semnificativ în literele noastre pe subiectul în cauză, marchează o 
disociere de G. Ibrăileanu, dispus a socoti curentul drept unul „de-
cadent”. E puțin probabil, consideră editoarea, ca perspectiva adop-
tată de autoare asupra creației simboliste să-l mai fi „entuziasmat” 
pe Iorga, cel ce o lăudase cu doi ani înainte pentru intenția „de a se 
da un caracter original și adânc românesc tuturor creațiunilor noas-
tre”, dar ea a beneficiat de o apreciere recuperatoare la celălalt pol, 
din partea lui Ovid Densușianu. Textul său, scria acesta, „răspunde 
tendințelor mentalității noastre actuale”, punând problema difici-
lă de „a împăca simbolismul cu formula poporanistă”. Iată cum 
orizontul Izabelei Sadoveanu se lărgește. Cu un punct de plecare 
socialist și etnicist, condeiul i se detașează de critica mai curând 
dogmatică a lui Ibrăileanu, avansând spre comprehensiunea esteti-
că a criticilor interbelici. În tot mai înalt grad Izabela Sadoveanu se 
sincronizează cu succesorii săi în ordinea generațiilor. Colaborând 
la Adevărul literar și artistic, publicație condusă de Mihail Sevas-
tos, într-un spirit de libertate pe care nu-l avea la Viața Româneas-
că, ea remarcă, evident, cu un simțământ de ușurare, că aceasta 
„n-are doctrină, nici program tiranic și nici un fel de cenzor sau 
vameș cicălitor și exigent…”, de asemenea că „nu are pretenția de a 
reprezenta un curent literar. Programul său este mult mai vast și mai 
precis. El este un film variat și viu, o frescă aruncată în linii mari 
și repezi pe pânza vieții sufletești, reprezentând diverse aspecte ale 
cugetării contimporane, în ce are mai de valoare, mai sănătos și mai 
trainic”. Această „instruită femeie”, vorba lui G. Călinescu, intuieș-
te fără greș inclusiv imaginea haotic cuceritoare a suprarealismului: 
„Humorul și sarcasmul subliniază strigătul strident al culorilor din 
tablouri și poeme, din artele plastice și din cele ale cuvântului. Nu 
prin figurație și reprezentare a realității, ca în trecut, se exprimă 
arta și literatura de azi, ci se servește de «simbol» și «semn», spre a 
adăoga înțelesul ei propriu la realitate”. 

Putem constata cum sensibilitatea Izabelei Sadoveanu devine 
treptat tangentă la limbajul clasei critice lovinesciene, cu virtuți co-

Gheorghe GRIGURCU

Dumitru Augustin DOMAN

Versul care să exprime irealul
Spuma zilelor și nopților de lectură

 Domnul profesor de istorie a scris o 
carte. I se spune delicat: – Dom’ profesor, asta 
a spus-o Xenopol și nu l-ați citat. Despre asta a 
scris pe larg Iorga și nu l-ați citat. Chestia asta 
despre Imperiul Roman a zis-o Daicoviciu și nu 
ziceți nimic de el. Profesorul de istorie: – Dom’le, 
cărțile din cărți se face...
 
 Zisa lui Isus, ca un testament al fiecă-
rui scriitor de la noi și de aiurea, de ieri și de azi: 
„Încă multe am a vă spune, dar acum nu puteți să 
le purtați”. (Ioan, 16; 12).

 La început a fost cuvântul, zice Biblia. Da, și mare e pu-
terea cuvântului. El exprimă adevărul, dar și jumătatea de adevăr și 
minciuna întreagă. În timp, el este folosit pentru a prezenta adevă-
rul drept minciună și minciuna drept adevăr. Cuvântul a fost desco-
perit și de politicieni care, deși se poticnesc în el ca-ntr-o buturugă, 
au făcut din el o armă cu care câștigă funcții, bani și putere.

 Nuvela Domnii hârțogari de Georges Courteline. Toate 
personajele, funcționari: farsori, chiulangii, alții zeloși dar săraci 
cu duhul, cabotini, carieriști, distrați, unii nebuni de-a binelea. O 
fermecătoare faună. O nuvelă scrisă cu mult umor – când luminos, 
când negru. Un fragment de la înmormântarea unui astfel de func-
ționar: „O dată ce am ajuns la cimitir, directorul a învins, pentru 
că știa, ca nimeni altul, să spună lucruri care nu însemnau nimic. 
Practica o elocvență într-atât de aparte, de personală, încât ajun-
geai să te întrebi dacă nu cumva își asigurase prin brevet drept de 
exclusivitate!... Începea ca infanteria în retragere, printr-un fel de 
bubuit: o frază de cel puțin două minute, șiroind de neprevăzut și 
de culoare, pe care o acoperea, înfoind-o ca pe un jupon, revărsarea 
unei retorici subtile. Era fascinant; ți-ai fi îngropat tatăl numai și 
numai ca să ai plăcerea să-i auzi discursul funebru”.

 Mircea Eliade în Jurnal: „Comportamentul uman văzut 
într-o perspectivă organică: sunt anumiți oameni care se comportă 
în viață ca un  stomac, alții ca un ficat, alții ca un sex, ca un creier 
etc. De remarcat numărul considerabil de oameni care se comportă 
ca organe minore sau obscure, ca un apendice, bunăoară, sau ca un 
nas”.

 Vasili Rozanov în volumul de filozofie Apocalipsa tim-
pului nostru, o însemnare ca un scurt poem: „Lucrați asupra du-
hului! Lucrați asupra duhului! Lucrați asupra duhului! Priviți, s-a 
împrăștiat tot...”

 Ca un cititor adevărat, îmi impun de-o viață să nu citez 
decât din cărți pe care le-am citit integral.

 „Hârtia ne-a învățat să nu ne uităm înapoi/ca să n-o pier-
dem definitiv” (Gheorghe Izbășescu).

 La 7 ani (începutul anilor 60) mergeam la magazinul să-
tesc, la... cooperativă, să cumpăr ulei dintr-un butoi de tablă, orez 
și gaz lampant. La acestea era musai să cumperi și o carte. Mirosul 
acela de carte proaspăt tipărită mi se părea dominant în prăvălia aia 
cu de toate. De peste o jumătate de secol miros cărțile când ajung în 
librării, dar mirosul acela nu-l regăsesc nicicum.

 - Ai prejudecăți în privința vieții literare?
 - Cam am. De pildă, nu pot citi pe scriitorul care debu-
tează și devine vedetă venind dintr-un post în vreun minister, în 
Parlament etc.

 Visează cu ochii deschiși la versul care să exprime irea-
lul.

 Cum se încheie o carte: „Foarte bine ai vorbit, 
zise Candide, dar până una-alta, trebuie să ne lu-
crăm grădina” (Voltaire – Candide)

 Citesc primele 93 de pagini din cartea de con-
vorbiri a lui Eugen Simion cu Petru Dumitriu. 
Mă opresc aici. Nu pot să citesc până la capăt o 
carte scrisă fără o anumită structură, ci făcută în-
tâmplător, din mers. Apoi, academicianul Simion 
încearcă mereu să-l atragă pe Dumitriu în jocuri-
le sale (a)politice. E o carte de taclale balcanice, 
uneori interesante, cu oarecare cursivitate, dar de-
loc elaborată. Iar lipsa aceasta de elaborare nu-i 

dă spontaneitate, cum te-ai aștepta, ci prozaism.

 O parabolă inserată în Maitreyi de Mircea Eliade: „Un 
rege avea un fiu cu numele de Phul. Odată, acesta a ajuns pe cal 
într-o pădure mare. Îndată, tot ce era în pădure s-a prefăcut în flori, 
numai prințul și calul au rămas aceiași. Întors la palat, fiul povesti 
regelui întâmplarea, dar acesta nu-l crezu și îl mustră că spune min-
ciuni. Chemă pe paudit-ul regal și-i porunci să citească prințului 
pilde și sfaturi despre minciuni. Pentru că totuși prințul nu voia să 
recunoască, regele adună întreaga armată și se duse în pădure. În-
dată, ei toți se prefăcură în flori. A trecut o zi. Atunci veni Phul, fiul 
regelui, aducând cu el cărțile în care se găseau pilde și sfaturi despre 
minciună. Luă cărțile și începu să risipească foile în vânt. Și cum se 
risipeau foile, așa înviau soldații regelui și regele însuși...”

 Sinceritate în jurnalul literar? De discutat. Jurnalul literar 
este, până la un punct, jurnal intim. Aici e firesc să predomine sin-
ceritatea. Din punctul în care începe să devină literar, deci posibil 
public, sinceritatea începe să fie jucată. Apoi, sinceritatea autorului 
poate părea un truc stilistic pentru cititor, uneori un joc spiritual 
atins de cabotinism, părând totuși sinceritate absolută.

respondente unei creații paralele. Sadoveanu: „Stilul din descrieri, 
bogat, plin, căzând în largi fraze muzicale, plin de fiorii necunos-
cutului și ai misteriosului, e mlădios și știe să curgă și repede, frânt, 
nervos, disonant, așa cum se cere de la un scriitor ce concepe și 
redă viața ca o mișcare veșnică”. Arghezi: „Antagonismul violent 
dintre poezia aparentă și realitatea adevărată a acestei primitivități, 
dintre spiritualismul inefabil al monahiei și brutalitatea grosolană 
a firii celor ce o practică, apropie sublimul cu trivialul, și nicioda-
tă dialectica îndoielii n-a fost împinsă mai departe în revoltă ca în 
aceste simple, și de o atât de anodină tratare în aparență, icoane de 
lemn”. Blaga „își ia adesea din realitatea intelectuală, ca și din rea-
litatea sensibilă, materialul imaginilor, metaforelor și simbolurilor 
sale. Dar aceste imagini sunt dezbrăcate de înțelesul lor conceptual 
și devin, ca și imaginile sensibile, material care să întrupeze intu-
ițiile din clarobscurul lumii sale poetice, să dea formă reacțiunilor 
sale interioare – sunt lexicul lumii sale proprii, al unei lumi de din-
colo de realitatea sensibilă, mai mult trăită însă decât gândită”. O 
situație aparte o ilustrează caracterizarea Hortensiei Papadat-Ben-
gescu, sub unghiul romanului Logodnicul, ale cărui personaje iscă, 
„cum zice foarte bine d. G. Călinescu, o nedumerire. Soarta lor n-ar 
nici un înțeles, ele apar ca niște «larve» și nu inspiră nici un fel de 
sentiment, pentru că nu au nimic omenesc, nici gust de viață, nici 

Comedia 
numelor (198)

 Președintele Iohannis e un om vigi-lent.
x

 George Dindos.
x

 Paula Curtălin.
x

 
 Marin Viziru, fie, dar e numai din Turceni.

x
 Marin Struțu.

x
 
 „Câți ca Câțu” (La un post tv.).

x
 Valentin Potrivitu.

x
 
 Ludovica Mânz.

x

 Emil Epure.
x

 La muzeul Antipa din Capitală cei care poartă 
nume de animale pot intra gratuit.

	 																					Ștefan	LAVU		

inițiativă, nici o patimă și nici o palpitare vie”. Cu toate că o atare 
situație „nu împiedică, bineînțeles, ca romanul d-nei Hortensia Pa-
padat-Bengescu să fie printre cele mai bune opere literare ale noas-
tre”, întrucât, chiar „faptul că ele provoacă antipatia, ne sâcâie și ne 
ațâță mânia, dovedește talentul autoarei și puterea sa de a însufleți 
aceste personagii moi și fără nici o culoare”. 

Concluzia? O trage pertinent admirabila editoare, dar și exege-
tă Margareta Feraru, înscriind-o pe Izabela Sadoveanu într-un ca-
dru firesc al așteptării: „Instanțele justițiare ale viitorului îi vor face 
poate dreptate: vor spulbera clișeul criticului obedient față de G. 
Ibrăileanu și îi vor recunoaște statutul de independență intelectuală 
(cucerit în timp); vor identifica amprenta spiritului ei comprehen-
siv, cultivat și deschis mutațiilor estetice ale veacului – în numeroa-
se pagini critice risipite pe parcursul unui lung, sinuos, dar mereu 
ascendent traseu literar”. N-am putea decât subscrie.  

          

Margareta Feraru: Cărți și idei. Pagini de critică literară I, II, 
Ediție, prefață și note de Margareta Feraru, Fundația Națională pen-
tru Știință și artă. Academia Română. Institutul de istorie și teorie 
literară „G. Călinescu”, 2001. 
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Revanșa nostalgieiO mână de cenușă 
pe Vârful cu Dor (II)

C.D. ZELETIN

Se terminase risipirea 
de pe urmă a unchiului 
George. A frumosului 
unchi George, lăsat de 
Dumnezeu pentru dalta lui 
Fidias, mintea lui Pico della 
Mirandola şi înţelepciunea 
lui Socrate, care spunea că a 
fi virtuos înseamnă a şti – şi 
el ştia! Acolo, pe Vârful cu 

Dor, intrase în starea crepusculară absolută care-i integra 
stările sufleteşti crepusculare câte le avusese în viaţă, pe 
care nimeni, niciodată nu i le-a cunoscut pe deplin, deşi era 
un om limpede pe deplin. Asta, deoarece, atât timp cât a 
trăit, şarpantele de foc ale edificiului său sufletesc îl făceau 
inabordabil. Această impresie corespunde unei realităţi: ea 
a împiedicat în bună măsură cunoaşterea de către semen a 
unui suflet complex, repliat asupră-şi până la coalescenţă, 
până la sudură, aflat clipă de clipă în intersecţia unor tensiuni 
perfect stăpânite, admirabila înfăţişare nedând voie nimănui 
să pătrundă în edificiul intim. Astfel, perfect stăpân pe 
minima efuziune, reproducea atributele stilului clasic: nu 
cunoştea perturbaţiile care, prin ele însele, definesc existenţa 
romantică. Acum, aici, pe Vârful cu Dor, văzând fuioarele 
albe zăbovind în aer câr o clipire din ochi, pornind din 
mâna emoţionată a Georgiei, a lui Philip şi a lui Gigi, mi s-a 
părut că mă aflu câteva clipe după liniştirea unui cutremur 
îngrozitor şi final, care nu numai că ar fi dărâmat Partenonul, 
ci l-ar fi prefăcut într-o clipă în pulberea primordială din care 
se alcătuiseră marmurele lui...

Pierise un adevăr, rămăsese un adevăr.
Philip se uită o secundă la mine cu o privire care 

comunică instantaneu şi plinul şi vidul. Nefiind sigur de 
modulaţiile meteorologice ce puteau să aibă loc pe Vârful 
cu Dor, luase cu el, ţinând-o sub braţ, o umbrelă pe care, 
după ce am coborât în Sinaia clară, mi-o dărui cu o delicateţe 
înfiorată. Avea imprimată pe ea încântătoare imagini de pe 
străzile unui Paris pluvial, aparţinând pictorului impresionist 
Gustave Caillebotte, trăitor în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea.

Aşa ne-am despărţit de pulberea lui astrală, care a 
rămas ca o veghe pe Vârful cu Dor al Patriei.

Am luat din iarba creştetului de munte, ca amintire, o 
piatră de obsidian cu câteva cristale de cuarţ în ea, cu mici 
colţuri de cremene albă şi interstiţii gălbui de silicaţi, mare 
cât un pumn de adolescent. Chiar acum când scriu, o am 
în faţă pe birou, deasupra unui teanc de hârtii şi cărţi. Îmi 
creează permanent o misterioasă iluzie optică: piatra pare că 
vrea să preseze teancul, teancul pare că vrea s-o împingă în 
sus, ca într-o luptă zadarnică a unei respiraţii oprimate...

Iată dar că - dacă se poate spune aşa - cel ce a fost 
unic în toate, acum, rămas paradoxal tot unic, e împărţit în 
două: la Aspen în Colorado şi pe Vârful cu Dor în Bucegi... 
Moleculele surori de aici şi de acolo, cine ştie, poate duc 
un ondulatoriu dialog planetar. Valoarea relativizează 
einsteinian propria-i dimensiune. Firului de nisip îi stă în 
putinţă să fie un munte. România aşteaptă să surprindă, 
privitor la marii ei fii, cum sunt apreciaţi mai întâi în alte 
ţări. Au început bizarul exerciţiu cu Brâncuşi, au continuat 
cu Enescu şi acum stau nedumeriţi în faţa lui Palade. La 
festivităţile Nobel din 1974 de la Stockholm, unul dintre 
vorbitori a spus, enunţând numărul apreciabil de descoperiri 
ştiinţifice ale lui Palade, primul român consacrat cu premiul 
răscumpărător al descoperitorului dinamitei, că o singură 
descoperire dintre cele enunţate cu acel nobil prilej ar fi fost 
suficientă pentru consacrarea de atunci...

Ca şi în cazul Timpului, reperele Spaţiului se pot defini 
prin opusul lor:  ceea ce e mai aproape de nord e mai departe 
de sud, ceea ce e mai sus e mai puţin jos, ceea ce e mai mult 
la dreapta e mai puţin la stânga. Şi în cazul lui George Emil 
Palade, ceea ce e mai mult la Aspen e mai puţin la Vârful 
cu Dor, ceea ce e mai mult la Vârful cu Dor e mai puţin la 
Aspen. Oricum, el e oriunde în spaţiul adevărului ştiinţific, 
căruia i s-a devotat. Cu el pe Vârful cu Dor, vreau să spun 
acasă, în ipostaza albă sustrasă complet perceperii prin 
organele noastre de simţ, în abstracţia în care s-a constituit, 
rădăcinile noastre se întăresc.

Şi ca tot ce evoluează în cerc, pentru ca această formă 
geometrică - simbolul desăvârşirii - să se împlinească, să se 

Cine îl cunoaște pe Nicolae 
Prelipceanu în viața reală 
a remarcat, cu siguranță, 
cerebralitatea omului. Mereu la 
zi cu toate noutățile din politică 
și literatură, atent la tot ce se 
petrece în jurul său, cu privirea 
ațintită spre viitor, amuzându-
se copios la bancurile pe care le 
citește pe internet. Nicio umbră 

de nostalgie sau melancolie nu îi brăzdează chipul. Trăiește 
clipa prezentă, fără a trăda urmele vreunei nostalgii. Nici 
măcar moartea unor vechi companioni de drum nu pare să 
îl tulbure prea tare. 

Pe cât de rece, cu accente cinice la adresa societății 
românești (vizibile și în editorialele din Viața Românească) 
este Nicolae Prelipceanu în viața cotidiană, pe atât de 
sentimental se arată în universul său poetic. Pământul de sub 
picioare pe care calcă zilnic, cu pașii mari, hotărâți, își pierde 
consistența, hăul din urma sa devine amețitor, după opt 
decenii de viață, întrebările existențiale devin tot mai multe 
și mai complicate. Într-un film parabolă a propriei sale vieți, 
Clint Eastwood, nonagenar, a rostit o replică memorabilă: 
„Cu banii pe care i-am câștigat aș putea câștiga orice, dar 
nu pot cumpăra timp”. 
Poezia lui Nicolae 
Prelipceanu (cel puțin 
cea din cel mai recent 
volum al său, funa 
máro), este teritoriul 
întrebărilor esențiale, 
al socotelilor (aproape) 
finale, al bilanțului unei 
vieți. 

Poezia este revanșa 
nostalgiei în viața lui 
Nicolae Prelipceanu. Tot 
ceea ce pare să renege în 
viața reală recuperează 
în lumea poeziei. 
Amintirile vechi îl 
copleșesc, fantomateca 
(termen inventat de el, 
spre a-i servi pe tărâmul 
poeziei) se însuflețește, 
chipuri uitate îi stârnesc 
zâmbete melancolice, 
cu replicile, mimica, 
gesturile și fronda lor 
din alte vremuri. Un 
poem care, inspirat, se 
numește vieața (despre care autorul scrie, chiar în primul 
vers că s-ar putea citi și „vie ața”), o foarte succintă trecere 
în revistă a propriei existențe se încheie cu următoarea 
concluzie: „morala/ orice întoarcere în timp e un pas înainte/ 
contramorala/ orice proiect e un pas înapoi” (p. 62). Viața a 
rămas în urmă, contemplarea trecutului este singurul lucru 
care îi dă consistență, nimic din ce poate aduce viitorul nu îi 
mai poate oferi eu-lui poetic vreo miză. Scurgerea timpului 
și-a inversat sensul, ziua de mâine se confundă tot mai mult 
cu cea de ieri. De la o anumită vârstă viața avansează spre 
origini, ca în povestirea lui F. Scott Fitzgerald, Strania 
poveste a lui Benjamin Button. Vocea lirică și-ar dori să 
oprească scurgerea impasibilă a timpului, iar pentru aceasta 
nu ezită să intre într-un fel de polemică amicală  cu Eminescu: 
„ce bine ar fi ca azi să fie ieri/ și ieri să treacă mai lent spre-o 
altă zi/ și un tot mai ieri/ să lase locul zilelor ce-au fost/ să 
vină/ căci/ «cu mâne» zilele nu-ți „adaogi»/ ci ți le scazi cu 
fiecare mâine/ și nu mai ai deloc în față/ trecuta zi de azi// 
Ce bine ar fi ca azi să fie ieri/ și mâine să întârzie un veac/ o 
veșnicie/ și zilele să lunece spre ce au fost/ într-un trecut de-a 
pururi viu/ și viitorul mort să nu mai vină/ (și viitorul mort să 
nu mai vină)” (p. 43). 

Numărul prietenilor de ieri, intrați în fantomatecă devine 
amețitor. Îi revede pe toți, zâmbind trist ca la vederea unui 
film de demult, cu râsul lor, cu replicile lor, uneori triviale, 

     Tudorel URIAN

înecate în alcool, cu gesturile lor teribiliste, de frondă, 
unde altundeva dacă nu pe scena pe care au strălucit, la 
restaurantul Uniunii Scriitorilor de la Casa Monteoru, 
aflată pe Calea Victoriei. Poemul lui Nicolae Prelipceanu 
este despre ce ar scrie, dacă ar scrie precum mulți dintre 
cei de azi, tot ce știe despre cele petrecute sub acoperișul 
restaurantului Uniunii Scriitorilor sau în grădina acestuia. 
Și Nicolae Prelipceanu știe multe pentru că a fost în inima 
boemei, la masa de onoare, în compania tuturor eroilor ei de 
ieri. Se mulțumește însă cu un, mai degrabă, scurt poem, care 
face să renască o întreagă lume, necunoscută celor născuți și 
formați după căderea comunismului. Cu o abia perceptibilă 
nuanță polemică, poetul se adresează celor de azi: „doamne 
și ce demodați am fi vorbind de rău despre regim/ și despre 
conducător așa fără curaj între noi în gura mare/ și parcă-l 
văd pe unu’/ întorcându-se către vecinul nostru de la o altă 
masă aplecat să audă/ mai bine/ alo domnu’ vedeți că o să ne 
cădeți în pahar și e păcat e încă plin/ mai bine bea-l repede și 
ține-l așa ca să cadă acolo și să audă clar/ că raportul oricum 
n-o să-l mai poată face/ din paharul de la masa vecină nu se 
iese atât de ușor/ și încă altele și mai demult amintiri cu paul 
și mazilescu/ și robescu și drăgănoiu  și poate chiar alții/ ia 
niște ăia care au fost și ei tineri și s-au întristat că nu sunt 
liberi/ au protestat în genunchi și eu cu ei să nu credeți că 

mă sustrag/ criticii celor 
care vin din afară și nici 
celor din alte generații/ 
asta e mergeam deseori 
la cârciumă/ a mergeați 
la casa scriitorilor 
la doamna candrea 
îmbuibaților/ azi multă 
lume are mentalitatea 
lui stan palanca dacă 
nu mă înșală/ memoria/ 
numai că nu mai e vorba 
de capșa ci de calea 
victoriei 113/ locaș cu 
o tristă celebritate dar 
unde s-a desfășurat 
tinerețea multora/ dintre 
cei/ care au însemnat 
ceva acum câteva zeci 
de ani/ dar nu/ mai bine 
renunț” (email întârziat, 
pp. 45-46).

Volumul lui Nicolae 
Prelipceanu, funa máro 
înseamnă mai mult 
pentru autorul său decât 
pentru cititorii săi, care 

în mod sigur nu au acces la toate clin d’oeil-urile și trimiterile 
livrești. Cu toate acestea el se citește cu mare plăcere. Te 
face să simți aerul altor timpuri și să fii martorul dilemelor și 
raționamentelor unui om a cărui viață, cum spuneam, se află 
în spate și ai cărui prieteni nu mai pot fi întâlniți pe stradă 
sau în imobilele și localurile în care răsunau râsul și vorbele 
lor memorabile, ci doar în amintire, pe rafturile fantomatecii. 
Dintre poemele cărții, două îmi plac în chip deosebit. În carte 
ele sunt tipărite în strictă vecinătate, la paginile 94, respectiv 
95. Primul îl evocă pe ultimul Dimov, iar al doilea este o 
scrisoare lirică adresată lui Petre Stoica, prieten de cursă 
lungă, trecut și el, de ceva vreme, în lumea drepților. Rareori 
am simțit un impuls mai mare de a reproduce niște versuri 
ca în cazul acestor poeme. Am ezitat mult între cele două 
și în final am optat pentru poemul Dimov, cu speranța că în 
felul acesta voi deschide gustul publicului pentru această 
minunată carte: „oare unde mă duceam pe calea moșilor/  în 
dimineața aceea destul de târzie de altfel/ când l-am întâlnit 
pe leonid în chip de bunic așteptându-și/ mi-a spus/ nepotul 
sau nepoata/ vezi că nici nu mai știu/ să iasă de la grădiniță/ 
oare unde mă duceau pașii m-am întrebat de câteva ori de 
atunci/ pentru că la scurt după aceea marele poet/ mi s-a 
spus/ a plecat de tot/ dar eu nu credeam/ și încă mă întrebam 
încotro mă îndreptam/ în dimineața aceea pe calea moșilor/ 
când leonid dimov stătea liniștit și fuma/ îi ieșea fumul 
din mustața știută/ așezat acolo incomod cum îi stă bine 
unui poet/ pe un fel de răsuflătoare de metal/ vreo gură a 
infernului  răcită pentru moment/ și abia acum/ după atâta 
timp am aflat/ oriunde m-aș fi dus nu era altceva decât/ un 
pretext să-l văd pe dimov încă o dată în viața lui/ și a mea/ și 
să schimbăm ultimele noastre cuvinte” (p. 94). Emoționante 
versuri care pun în evidență sensibilitatea unui poet, atât de 
atent camuflată în viața cotidiană. Nicolae Prelipceanu este 
o instituție a poeziei din ultima jumătate de secol din istoria 
literaturii române.

                                        

Nicolae Prelipceanu, funa máro, Editura Cartea 
Românească, București, 2022, 112 pag.

încheie simbolic, odată coborâţi în Sinaia, urmând să luăm 
masa comemorativă, praznicul, pomana, comândul - cum îi 
spuneau înaintaşii noştri cu o conştiinţă a latinităţii mai forte 
ca a noastră -, noi, cei 10 - 15 pioşi câţi eram, ne-am oprit la 
cel dintâi reastaurant. Şi în timp ce ne ştergeam încălţămintea 
la intrare, am rămas încremenit citind sus deasupra uşii 
numele restaurantului ales la întâmplare: Constanţa.

Exact numele mamei lui George Emil Palade...
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Magdalena HĂRĂBOR

femeia	care	spală	pietre	la	râu	

nu sunt eu
nici cea care mângâie zidurile

nu sunt eu 
cea care strigă cocorii în zori
nici  femeia-n roșu
alergând desculță
să hrănească porumbeii din cartier

nu sunt eu 
cea care culege licurici 
și stele în nopți târzii

închipuiri de minte boemă

circumstanțialele
și gesturile mărunte mă compun
într-o dimineață de primăvară
mănânc și scriu 
despre cum vor alții să fiu
după care tiptil ies din mine
ca dintr-un labirint
 pentru o îmbrățișare

cercuri de aramă se topesc
la răsărit de apus
vopsesc pomii în alb

iluzia tărâmului înflorit.

nori / iron 

mi se pare că e devreme
mi se pare că e târziu
prin ferestre 
zorii
fulguiri decente

nu mai vorbeşte nimeni 
cu nimeni / cu mine
ca într-un imperiu al gheţii
sentinţele se dau  cu ochii închişi
le primim descătuşaţi de dorinţe
încercănaţi

nu mai vorbeşte nimeni astăzi
despre torente
torentul I, torentul II
lupta norilor pe cerul de sticlă

ne jucăm de-a viața într-o grădină cu

pomi înalţi şi crengi săpate-n pieptul rândunelelor
de-atâta sânge
doruri încovrigate

la pieptul unei mame un copil surâzând

m-am uitat pe mine într-o încăpere cu perdele 
trase
în tăcere cu dinţii scrâşnind a neputinţă
în piept 
în loc de inimă 
o ţintă.

dincolo	de	perdele

ce să spun?
a mai trecut o zi
o noapte
nicio schimbare în peisaj
sau în înfățișarea mea
aștept să ningă
perdeaua o dau într-o parte
foc stins în odaie
pielea rece păstrează o dâră de soare

gutui
struguri albi
o pară în tabloul agățat pe perete
natură moartă
o felie de pepene
pe-o tipsie neagră.
fructele imaginației
artistului iubitor  de contraste

în minute palpabile
stând cu mine , aștept să cadă
primii fulgi așa cum visam în copilărie
dincolo de ferestre
să mă joc fericită cu bulgării de zăpadă.

Modelez ore moi ca plastilina
în diverse forme
nu stau degeaba 
Aștept
candoarea să mă ningă.
peste acoperșul sufletului
stingher.

	Câteodată	se	face	așa

că nu știu
ce picior am spălat
e al meu sau al nu știu cui
știu că o mână spală alta, asta știu

așa a început să plouă
șfichiuri șfichiuri peste chipul brăzdat de riduri

o zi rară cu ploaie deasă

întâi dreptul apoi stângul
marș altădată triumfal
cu ce palton m-am îmbrăcat
nu știu
unul l-am dat de pomană anul trecut
între timp a început să ningă
 o zi  rară cu ninsoare deasă

înmoi în trecut fragmentele de piatră
păstrate la gât
rămășițe dintr-un război nevăzut
unele sunt pentru sărbători 
altele pentru toată viața
cu cine plec și eu la braț , 
în această zi frumoasă ?

am plecat
dar la jumătatea drumului 
m-am întors
nu era nimeni cu mine
încotro să apuc
ca să ajung ?  unde ?
acasă arde focul în cămin
ce căldură !
uit destinația 
ce trebuie să dau
și să primesc în schimb
o arșiță 
un poem ?

voi avea timp berechet
de stat de vorbă cu mine.

într-un	felinar	aprins

o pasăre cu pliscul ei
ciuguleşte lumina
întreruptă arar de paşii trecătorilor grăbiţi
pasărea nocturnă îşi potoleşte foamea
spărgând în cioburi zborul 

în cântul ei
risipă de-ntuneric 
sete de altceva
redefinirea căii / stării.

aş vrea să cânţi când te gândeşti la mine...
să fii o primăvară hoinară
de care să m-agăţ timidă.

între	noapte	şi		zi

ce pasăre mă-neacă-n cântul ei
sfâşie geana serii
cu foşnet de lumină
o frunză tace în cuvântul meu
fără s-o tulbure uitarea
prin ierburi moi 
se - apleacă vara după noi
într-un sărut al paşilor în doi. aprind şi sting 
visarea.
respiraţia cărnii prin amintiri

filmul timpului mă trezeşte
din visul cenuşiu

mai e de adus o adiere
mai e de primit o adiere.
de scris un pastel al înserării
cu dimineaţa pe urmele ei.

contururi	

linia piciorului , a braţului
linia gâtului trasate pe nisip
a ochiului 
lăsând deoparte imperfecţiunile
la soare
corp geometric 
figură esenţializată
reflectată în apă
măsura aceasta a trăirii –
crescendo vizual
de la galben la galben şi auriu purpură
trecere impasibilă
a răsăritului / dimineţii  
pe plajă.
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Prozo-poeme „cu rădăcinile în infern și piscurile în paradis”

Zenovie CÂRLUGEA
 Tg.-Jiu, 8-9 octombrie 2022

În comentariul la precedentul 
volum de poeme al d-nei Maria Pal, 
Te visează bufnița albă (2021), con-
chideam că avem a face, indimenti-
cabil, cu o voce autentică, originală, 
amprentată livresc de o consistentă 
savoare a imaginarului poetic și pic-
tural, creatoare de alodiu poetic cu 
relief mitologic, cât mai personal și 
distinct în contextul postmodernității 
noastre literare.

Situată, perceptibil și conceptual, 
într-o inconfortabilă arhitectură a imaginarului, poeta dezvol-
tă astfel viziunile unui neoexpresionism (asaltat însă de un 
disonant existențialism), intuind „golul”, „nimicul”, „întune-
ricul”, „abisul”, în general acea „furtună” care „se dezlănțuie 
despuiată” întâmpinată, desigur, de „bufnița albă”, poemul 
salvator: „sculptorii pietrifică angoase/ pe socluri fantomă// 
furtuna se dezlănțuie despuiată// bufnița albă paralizează/ 
când se năpustește să te spulbere/ cu valuri mistuitoare” (Se 
năpustește). Un strigăt de ajutor „mai dramatic decât cel pic-
tat de Eduard Munch” (Coliziune) se aude de pretutindeni (dar 
și ecouri din Hieronymus Bosch, Gauguin, Van Gogh, Dali 
etc.), de unde nevoia urgentă a căutării de reazime și salvare 
în această imperturbabilă curgere heracliteană: „cu răsuflarea 
tăiată/ brusc devii fluviu/ și cauți albia care să te țină în brațe” 
(Cauți albia).

Era atâta „încordare” de imagini în acea poezie încât zbo-
rul „bufniței albe”, în visul căreia se pierdea sufletul poetei, 
năzuia, obsesiv-compensatoriu, la „pelerina de raze” a poe-
mului: „când podul peste întuneric/ stă mereu ridicat/ și nu 
mai poți păși peste răni// poemul știe/ cum să rostească rugă-
ciunea/ ce îți va flutura pe umeri/ o pelerină de raze” (Pele-
rina).  

Poezia Mariei Pal (avem în vedere volume precum: Cui-
bul flăcărilor, Tristeți nimbate, Măsura cenușii, Ora de um-
bră, Dincolo, Măști de opal, Pasărea greier..., Noaptea în 
oglinzi, Încotro se grăbește cuvântul etc.) rezumă, de fapt, 
o aventură a cunoașterii, neocolind „tăcerea” și „ruga”, dar 
îngenuncheată „în fața veșniciei” poeta află că „rugăciunea 
mută nu ajunge până la cer/ iar când zeii promit să coboare 
pe pământ/ cineva le fură scara”. Așa că: „dezbrăcat de toa-
te zdrențele/ intri în uluitorul dans al fluturilor/ întemnițat în 
furtuni de nisip ca într-un chihlimbar” (Dezbrăcat). Nimbul 
eternității și ineluctabila revelație a sublimului sunt de regăsit 
în efemeridele imanentului mundan, în orizontul fremătător 
al existențialității: „dacă vrei să înveți limba tăcerii/ privește 
atent grația libelulei/ acceptă fără ocolișuri efemerul/ zborul 
albinelor/ fără să le verifici harta// observă ramurile timpului/ 
cum pescuiesc tristețea din valuri/ și îmbrățișează până la în-
gheț/ frumusețea fulgilor de nea” (Îmbrățișează).

Îndemnul „cel mai important”, acela de a șlefui „diaman-
tele” și de a transforma cuvintele „în miracole”, devine o ex-
hortație eponimă: „însă/ cel mai important/ nu uita/ șlefuiește 
cu sârg diamantele/ împrăștiate pe drum/ înoată îndelung prin 
lumina lor/ transformă cuvintele în miracole/ iar zăpezile să îți 
fie de-a pururi/ armură” (Transformă cuvintele).

Nu lipsesc în această poezie de mare încordare, cu per-
ceperea asurzitoare a unor verbe de fond zgomotos, de tu-
mult onomatopeic și augmentații imagistice (izbiri, asurziri, 
scrâșniri, trăsnete, fulgere, ruperi, revărsări, sâsâiri reptiliene, 
bisturie de gheață, „lătratul jucăuș”, „dansul amețitor al clipe-
lor”, „tristețea se revarsă/ cu debitul Amazonului” ș.a.m.d.), 
rugăciunile „bufniței albe” în tăcere și solitudine către un 
Dumnezeu care pare retras, impasibil la dramele lumii, dar de 
care nu se poate face abstracție în momente liminare: „pasărea 
măiastră din vis/ îți străpunge inima cu ouă de aur/ întețeș-
te rugul cu aripile precum vântul ghiduș// și nu te mântuie 
niciodată/ nici de lumina nici de întunericul/ create de tine, 
Doamne, încă de la început” (Nu te mântuiește).

Observațiile de mai sus, dimpreună cu altele din același 
text critic, rămân valabile și pentru volumul de poeme în pro-
ză DESCHIZI COLIVII (Napoca Star, 2022, 117 p.), în care 
poeta încearcă, după vreo douăzeci de apariții editoriale, o 
„re-branduire” a viziunilor sale neoexpresioniste, un redesign 
al textului poetic. Prozo-poemele de acum, în număr de 98, 
dacă am numărat bine, interferează / rezonează într-un fel gră-
itor cu cele zece reproduceri după picturile autoarei, coperta 
întâi reproducând și ea tabloul intitulat „Căderi și înălțări”. 

 O simplă privire a listei bibliografice dezvăluie, în cadrul 
acestei lirici, o năzuință a depășirii limitelor, întru eliberarea 
spiritului din constrângeri existențiale, o „evadare” în lumea 
imaginară a poemului, obsesia (fericită) fiind aceea de a fi vi-
sată de „bufnița albă”, o ars poetica pe deplin lămuritoare. 
Este vorba, totodată, desigur, și de o aventură a cunoașterii, 
care de la debutul din 1999 cu „Nesomnul metaforei”, trecând 
prin „Preludiu pentru tăceri/ Prelude for silences...” (ediție 
română-engleză, 2000), „Străpuns de negăsire” (2000), „Cui-
bul flăcărilor” (2000), „Tristeți nimbate” (2001), „Măsura 
cenușii” (2002), „Ore de umbră” (2004), „Dincolo” (2005), 
„Măști de opal” (2006), „Cu lumina în palme” (2009), „Pa-

sărea greier sau pseudonimul unui poet / L’oiseau grillon ou 
le pseudonyme d’un poète (2012)...”, își tot caută reliefuri și 
zone capabile a-i exprima profunzimile gândului și imagina-
ției creatoare, cu aceeași stăruitoare „devoalare” a tot ceea 
ce autoarea simte/vede poetic și artistic, precum în „Cheia” 
(2013), „Noaptea în oglinzi” (2016), , „Încotro se grăbește cu-
vântul” (2017), „Cealaltă față a umbrei” (2019), „Te visează 
bufnița albă” (2021), Suggestion for Salvator Dalí (Scridon, 
2022, trad. în engleză). Iată, așadar, schițată, această aventură 
a cunoașterii, neliniștit-insomniacă în regimul metaforei, ne-
ocolind „flăcările”, „tăcerea” și „ruga”, în general acuitatea 
intuițiilor poetice de profunzime. Nimbul eternității și inelu-
ctabila revelație a sublimului sunt de regăsit în efemeridele 
imanentului și în existențialitatea orizontică mundană.

Deschizi colivii vrea să fie, conform dedicației adresate, 
„un munte evadat dintr-o colivie să-și piardă rădăcinile în in-
fern și piscurile în paradis”, amintindu-ne dintru început de 
„micile poeme în proză” ale lui Baudelaire, prin acuitatea și 
suplețea prin care conștiința poetei „se mărturisește”, fără me-
najamente și în dizarmonia unor conflictualități sufletești, eul 
creator situându-se în însuși miezul incandescent al lirismului.

Toate cele 98 de poeme, nu mai mari decât o pagină și 
urmând estetica grafică a prozei, constituie, prin înseși titlu-
rile lor, un continuum respiro de trăiri existențiale și viziuni 
fantasmatice, în vacuitatea clipei. Este vorba, altfel zis, de o 
mărturisire metaforică fie in praesentia, fie in absentia, re-

levând un timp al eului creator în relație cu o conștiință ce 
trăiește la limită experiențele vieții. Toate titlurile sunt expre-
sia unui prezent continuu, etern, de unde senzația că poeta 
trăiește sub presiunea unui indeniabil prezent, născător de 
obsesii, vise, idealuri, așteptări sau dezamăgiri. Fie că suge-
rează realități care țin de „lupta cu cuvântul”, evidențiind o 
anume înclinare structurală spre arte poetice, fie că surprind 
ipostaze ale unei biografii în desfășurare, cu implicare deplină 
și atingere cu realitatea, toate aceste zeci de titluri exprimă 
în definitiv „eliberări” de gânduri și idei din „coliviile” me-
taforicelor ipostaze ale sinelui existențial: Deschizi, Reînvii, 
Reverși, Înalți, Renaști, Cobori, Auzi, Bântui, Cauți, Intri, Ră-
sari, Citești, Pictezi, Descoperi, Aprinzi, Învingi, Îmblânzești, 
Tulburi, Exersezi, Pășești, Stingi, Respiri, Înveți, Încrustezi, 
Rămâi, Ajungi ș.a.m.d. Sunt poeme ale unor stări de conștiință 
și spirit trăite acut, numai ca stare de creație, sugerând compo-
zițional o tensiune sufletească de solilocviu etern. Căci în pre-
zentul registru al meditațiilor de relief prozo-poetic, autoarea 
își detaliază prezența, trăirile, opțiunile, gesturile, dezvăluind 
o combustionată lume sufletească și a ideilor. Este, altfel zis, 
un vade mecum, de inspirație programatică, iluminând, on-
tologic, prezența mereu trează a unei conștiințe, scrutându-și 
sufletul fără menajamente, de multe ori o echilibristică „pe 
muchie de cuțit”: „Echilibristica pe muchie de cuțit este noua 
ta stare. Se hrănește cu orice idee de primăvară, ca o fiară 
veșnic flămândă. Deasupra, stolurile exersează căderea în gol. 
Între tine și tine se-ntinde un fel de nemărginire./ (...)/ Cauți 
o inimă de sprijin. Ți se-ntinde un pahar gol. Se deschide larg 
o ușă. Fără pic de aer. Lumina cheamă crucea ca pe cea mai 
ușoară povară. Brusc, totul încetează să mai doară. Lumina 
din tine se-nțepenește în nisipul din ceas.” (Țâșnești).

Senzația de sufocare, de privare de libertate, de claus-
trare, dar și de eliberare din spații închise, de „țâșnire” și 

„desprindere”, de „urcare” și „înălțare” – toate acestea sunt 
bine reliefate în ideea unui sens, a unui „excelsior” ideatic, 
de dezmărginire și redempțiune: „Însoțești un poem chinuit 
într-o nuntă-a tăcerii. Scrii cu inima într-o carte goală. Până 
când paginile de mătase prind aripi.” (Taci). Sau: „O invazie 
în camera ta. Un somn ciudat cu mișcări unduitoare. Ca de 
șarpe hipnotic. Venele sunt din ce în ce mai grele. Amorțesc 
întregul trup. Versurile umblă tiptil printre pagini. Ca o flacă-
ră ce nu-ndrăznește să ardă. Ca o lacrimă ce nu vrea să cadă 
(...). Ești singura călăuză între multele stepe. Poemul respiră 
grăbit, stropind un timp ce-ncolțește...” (Auzi)

De remarcat și cele zece picturi proprii reproduse ce rezo-
nează perfect cu relieful sufletesc și artistic al poemelor, evo-
când, în gloseme larg sugestive, un anume pathos expresionist 
de culoare semnificantă, în general o simbologie spectral-um-
bralnică a siluetelor, gesturilor și corespondențelor, dintre 
care reținem: Căderi și înălțări (coperta I), Colivia cu himere, 
Călător prin tărâmuri, Îmbrățișări, Dispută între tăceri, Un 
buchet de umbre, Geneză ș.a.  

Puternic metaforizante, aceste poeme în proză sunt, de 
fapt, niște calupuri enigmatice ale unei intense vieți lăuntri-
ce. Dincolo de orice prozaism, rândurile transcriu o meditație 
febricitară, punând accente unde trebuie, precum în textul În-
alți: „Acum vei învăța și tu, precum ciocârlia de la Dumne-
zeu, cum să împrăștii cu candela lumina-n văzduh și-n cita-
dela unui curcubeu.” Sau. „Aripi ți se lipesc deodată pe mâna 
ce scrie poemul. Pe mâna ce va fi țintuită de-un cui în surdul 
pământ. Într-o pală de vânt. Când arcul tăcerii va trimite să-
geți în orice cuvânt.” (Azvârli)

Toate aceste poeme de reală înzestrare metaforic-imagis-
tică constituie o prezentificare a stării de grație, majoritatea 
covârșitoare a verbelor la timpul prezent evidențiind din capul 
locului un indicativ al transcrierii ineluctabilei inspirații, în-
tr-un limbaj reținut, sacadat, enunțiativ și cât mai concentrat, 
aproape eliptic și „gâfâind” de povară, dar un limbaj care nu 
renunță la folosirea tropilor, a exprimării metalogice ori figu-
rative : „O umbră de flacără zâmbește. Timidă. Din rostogo-
lire-n genuni, se naște un plâns. Dintr-un poem adormit. Îți 
treci degetele prin păr. Te așezi în genunchi pe o carte. Simți 
că timpul nu se mai măsoară în ani..” (Exersezi). Sau aceas-
tă exasperantă percepție a limitelor, ridicării zidurilor, închi-
derii, claustrării și lipsei de orizont: „Idealurile se retrag din 
circulație. Ești într-o gară pustie. Rămasă de mult fără șine. 
Nu va mai trece multă vreme până se vor zidi toate ferestrele. 
Ceasul va-ncepe să meargă-napoi. Noaptea sosește cu precizie 
de metronom. N-o poți respinge. N-o poți învinge. Nu bate-n 
nici o poartă. Nu împiedică nici o crimă. E un carnaval. Masca 
tristeții este singura-i față. Trezește înduioșarea. Compătimi-
rea (...) Capcana a fost întinsă din start. Ceața este certitudinea 
ei. Cui poți vinde nopțile? Cărui călău îi sunt de trebuință? 
Câte cuie le-ar țintui, câte vise? Oasele tale țes spânzurători 
pentru azi. Nicăieri nici un mâine.” (Mergi).

Pe acest fond grav amprentat de „cicatricea fricii”, poeta 
își consemnează acea stare de grație continuă, deloc armo-
nioasă cu sine, ba chiar plină de percepții sumbre, de vizi-
uni cambrat-dolorice și premoniții tulburătoare: „Însoțești un 
poem chinuit într-o nuntă a tăcerii. Scrii cu inima într-o carte 
goală. Până când paginile de mătase prind aripi. Acum pipăi 
timpul c-un clonț ascuțit. Ridici suspinele de prin păduri. Vră-
jit, privești cum se transformă-n stele.” (Taci)

Deși nu toate textele coagulează după regula artistică a 
centripetismului imagistic, amenințate fiind de o anumită 
aglomerare devălmașe, de revărsări magmatice și enunțuri 
metaforice centrifuge, autoarea menține peste tot unitatea de 
ton și, ceea ce este mai important, concentrarea pe simboli-
zări și metaforizări de reale profunzimi, astfel încât întregul 
discurs prozo-poetic este de o reflexivitate extremă, asemenea 
unor „iluminări” în peisaje nocturne, dezvăluitoare de relie-
furi și lumi înfrigurate,  spăimoase, fantasmatice: „Deschiși, 
ochii tăi mărturisesc frigul. Ghețarii alunecoși. Tragi o pătură 
groasă de beznă. Un subteran de labirinturi. O avalanșă de 
spaime. Și-un crivăț!” (Ignori)

Acest exercițiu de „forțare a limitelor” vizând profunzi-
mea poemului, „tăcerea”, „inexprimabilul” și „exilat într-un 
zbor de ciocârlie” nu eludează eminența supremă, de unde și o 
salvatoare deschidere întru cuvântul creator de lumi, precum 
în piesa finală: „Observi cum trilurile înlocuiesc țărmuri, mări 
și oceane. Deasupra lor plutește-o mână c-un bilet bizar. Din 
el cad litere la tine-n palmă. Citești numele tău. Privești în 
jur perplex, și-l vezi zâmbind pe Dumnezeu. În veșnicia lui, 
mai vrea, din când în când, a-mbrățișa poemul din tăcere.” 
(Ajungi).

Da, Maria Pal, închei cu cuvintele tale din fragmentul de 
pe coperta a IV-a: „Poemele dansează frenetic printre fulguiri 
de stele, îmbrățișându-te. Veșnicia înoată fără nici un regret...”

                            
                                 

Maria Pal, Deschizi colivii, Editura Napoca Star, 2022, 
117 p.
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Adrian Dinu RACHIERU

GHEORGHE PITUŢ, ÎN CĂUTAREA „TATĂLUI PRIM”
Deși căzută în uitare, 

lirica lui Gheorghe Pituț, 
provocând, în urmă cu ani, 
sub impulsul Fundației 
timișorene Augusta, un 
festival-concurs de ecou, 
dispărut sub auspicii 
bihorene, dă semne de 
resuscitare. El, poetul, 
merita, indiscutabil, această 
atenţie, glazurată festivist în 
spaţiul natal. Discursul său 
liric pare „mai actual decât 

al congenerilor săi”, opina, în a sa voluminoasă Panoramă, 
Marin Mincu. Când intra, „venit din păduri”, pe Poarta 
cetăţii (volum apărut în 1966), Gh. Pituţ îşi mărturisea, 
răspicat şi orgolios, filiera transilvană, blazonul rural, 
biograficul fiind „absorbit” în text iar gravitatea apartenenţei, 
cu aură eticistă, fiind clamată repetitiv. Evident, astfel de 
motive recurente, poetica expresionistă, folclorismul şi 
blagianismul l-au marcat definitiv pe poetul pornit în aflarea 
„sunetului originar”, răsfoind „cartea naturii” şi înviorând 
– nota Ştefan Augustin Doinaş – lirismul de concepţie. O 
coborâre la „puterile primare”, în preajma izvoarelor telurice, 
văzând în sat o vatră cosmică asigură regenerarea celor 
care, „smulşi din părinţi”, dezrădăcinaţi, acuză, strigător-
deceptiv, „de pe muntele Datoriei”, uitata cutumă morală. 
Încearcă, aşadar, să-şi redescopere rădăcinile fiinţei, să-şi 
alunge spaimele provocate de reificare, de „răul secolului”, 
de invazia întunericului. O lume în destrămare, asaltată de 
„puhoaiele materiei”, bântuită de „viscole negre”, în care 
chiar Dumnezeu „rugineşte / în cuibul nepăsării” – iată 
peisajul propus, cu tuşe neoexpresioniste, de poetul care îşi 
punea speranţa în căutare. Fiindcă lumea, aflăm, este „darul 
gândurilor bune”. Chiar dacă „suntem strălucitori şi efemeri 
ca florile neantului”.

Gh. Pituţ a fost, neîndoielnic, un om bun, înconjurat 
de o puzderie de prieteni-poeţi. E drept, iniţiativa acelui 
Festival a pornit de la Timişoara şi nu din Ţara Beiuşului. 
Până la urmă, printr-un transfer normal, el a fost preluat de 
bihoreni, Fundaţia Augusta angajându-se a tipări manuscrisul 
încununat cu marele Premiu. Ceea ce s-a şi întâmplat ani 
în șir, recolta (lirică şi exegetică) fiind bogată. Din păcate, 
Festivalul-concurs a murit.

De simplitate expresivă, lirica lui Pituţ sondează zona 
gravă. Acest „bărbat păduros”, văzut ca un poet al nopţii (cf. 
M. Ungheanu), nu cultivă imaginile bucolice. Dimpotrivă, 
cutreierat de interogaţii şi nelinişti, el simte că lumea veche, 
arhetipală, e primejduită. Apocalipsa citadină (vezi Fum, 
1971) vorbeşte despre insecuritatea fiinţei. Sosit în „cetate”, 
el denunţă oraşul ca loc demonizat, provocând dezordine, 
alienare. Asediat, subconştientul tenebros, terorizat de „jungla 
marilor oraşe”, visează un spaţiu sacru pentru a vindeca 
ruptura, ieşirea din sine. Să observăm că deschiderea cosmică 
nu are de-a face cu retorica romantică (stelele, neapărat 
fixe, sunt „înşurubate în gheţuri negre”), după cum pădurea 
(contrapusă cetăţii) invocă primordialitatea, scuturată însă 
de elemente feerice. În fond, poet al ontosului, preocupat de 
întemeierea fiinţei (scria Paul Dugneanu într-o carte despre 
„devenirea poetică”, echipată cu utile repere cronologice, 
întocmite de Valentina Pituţ), autorul volumului Noaptea 
luminată, cu simţurile exacerbate, în alarmă, copleşit de 
acest univers apăsător ne anunţa că înoată „către izvor” (vezi 
Bucuria). Structură conflictuală (cum a demonstrat cândva 
Valentin F. Mihăescu), cultivând un productiv dualism, poetul 
are nostalgia originilor şi dezvoltă, cu mijloace suprarealiste, 
viziuni mari, apocaliptice, creionând un univers catastrofic, 
impenetrabil, de vreme ce „un Sfinx e universul tot”. Să 
nu uităm că originala sa semioză poetică, analizată de Paul 
Dugneanu (Editura Muzeul Literaturii Române, 2007), 
atentă la intertextualitate, nu putea ignora sonetul (ca poezie 
canonică), anunţând, cu reflexivitate calmă, întoarcerea 
la clasicitate. Cercetând „devenirea poetică”, acelaşi Paul 
Dugneanu distingea două etape majore în creaţia lui Gh. Pituţ, 
apariţia Stelelor fixe (1977) fiind o bornă de neocolit după 
statismul primei faze, definită prin „aluvionări succesive”.

În fine, „convertirea” (ca opţiune formală) nu înseamnă 
şi părăsirea vechiului univers poetic. De cert rafinament 
prozodic şi cărturăresc, sonetistul Gh. Pituţ, rămâne, 
deopotrivă, orfic şi orfevru, sublimându-şi trăirile şi domolind 
răul existenţial prin „sprijin anteic”. Încât acest „primitiv 
modern” (cum l-a văzut Marian Popa), atât în imagerie cât 
şi în poetică, pildă de fraternitate scriitoricească, ar avea 
dreptul, într-o vreme a contestărilor (unele furibunde), de 
„o postumitate demnă de poezia sa” (cf. Geo Vasile). Re-
naşterea Festivalului ar consfinți că cel retras „pe spatele 
tăcut al lumii” beneficiază, şi prin strădaniile soţiei (de o 
remarcabilă tenacitate), de un viitor cert. Chiar dacă acest 
poet aparte nota înfrigurat, în mai 1991, pe un plic, versuri 
cumva premonitorii (v. Îndreptaţi cristalul): „Viaţa noastră 
n-are / Altă căutare / Decât are valul”.

Nici zgomotos, nici industrios în poezie, Gh. Pituț a 

plecat cu discreție din viață lăsând amintirea unui „mare om 
bun” (cf. Cezar Baltag). Dar omul și opera s-au completat 
fără a se potența prin tobele publicitare; reînviind timpul 
prin cuvintele – „mortar divin”, el, poetul, ajuns „scrib la 
bătrânețe”, stârnește somnolența „amintirilor obscure” și își 
acceptă sisific povara: „Eu sunt fiul oamenilor / care duc o 
greutate / dintr-un loc / în altul” (Eu). N-am putea spune că 
Gh. Pituț a fost ignorat ori subapreciat de critică. El a cules din 
toate părțile (taberele) aprecieri și acest favorabil curent de 
opinie, cumva suspect, și-a tăiat vad. Iar poezia sa, îndatorată, 
negreșit, „duhului ardelenesc” e cutreierată de sentimentul 
genezei, pulsând o dată cu „fiorii virgini ai materiei”. 
Obsesia primordialului se înstăpânește peste acest teritoriu 
liric. Poate nu atât forța imaginativă, cât întemeierea vitalistă 
sigilează acea primă etapă din devenirea sa poeticească, 
afișând un prelungit modernism blagian. Poet al naturii, 
Pituț are un puternic sentiment al locului; acel primordial 
acasă, oferind – la umbra mitică, în cotloanele arhaicității 
– o pulsație colosală, îmbătată de „des-limitare”, ochiul 
„gândind nehotare” (v. Pan) dar și un vizionarism îndoliat, 
întunecat care rezonează cosmic. Văzut ca „poet păduros” 

(cf. Eugen Simion) autorul Stelelor fixe are, indubitabil, 
respect pentru „obârșia lucrului” și acuză stări coșmarești, 
provocate (ca în Vocea roboților) de civilizația alienantă. 
Lângă simbolul ascensional (vulturul), lângă speranța 
întreținută de amintitele „stele fixe”, înșurubate „în ghețuri 
negre”, replicând unui terifiant și grandios sfârșit, răvășind 
„puhoaiele materiei”, poetul invocă și evocă spațiul silvestru, 
proteguind liniștea ființei. Deși, să observăm, pădurea 
(misterioasă și amenințătoare) rămâne „un loc periculos”; dar 
casa părinților e „în pădure” și chiar poetul, oferind lemnului 
(ca element al primordialității) înțelesuri existențiale își 
dorește trecerea în arbori: „oasele-mi sunt în bună parte de 
lemn noduros și uscat”. Aparținând, biografic, acestui spațiu, 
închinându-se rădăcinilor rurale, el își definește identitatea 
poetică la confluența dintre etnicism, folclorism și blagianism 
(afinitatea fiind dovedită). Gh. Pituț, să recunoaștem, n-a 
șocat, iar priza critică n-a cunoscut blamabile obtuzități. Cu o 
voce distinctă, dar egală mereu cu sine, el desfășoară o lirică 
viziune ca teritoriu etic, răscolit de trăirea senzorialului, fără a 
se lăsa corupt de mrejele eroticului. Își trage forța din „sânge 
de pădure” și sub amenințarea timpului-fierăstrău recunoaște, 
cu înțelepciune, supremația „nisipului nebiruit” (De toamnă), 
întristând carnea. Câteodată, acompaniind „frigul iubirii” (v. 
Ovidiu) ori „singurătatea înstelată”, răzbate „vocea socială”; 
scapă, în numele „ecoului cel obștesc”, câte un vuiet (precum 
răbufnirile lui Goga, aici surdinizate), acuzând „timpul silei”: 
„O, când prosperă șobolanii / Salvarea stă numai în ciumă”.

Să nu uităm că Gheorghe Pituț aparține unei generații 
(cea a anilor ‘60) care a refăcut legăturile cu tradiția, formându-
se în epoca bibliotecilor sigilate, încălcând tabu-urile. 
Dincolo de tematica recuperatorie, de stilul „generaționist”, 
dincolo chiar de granițele acestei generații, poetul trebuie 
citit prin contribuția sa distinctă, tensionată de coabitarea 
tradiționalismului cu expresionismul, oferind contraste 
surprinzătoare. Am zice, pe urmele altora, că oximoronul e 
condiția poeziei sale. Antologia din 1982, Noapte luminată, 
ar fi, chiar prin titlu, o probă. Indiscutabil, un nordic, el 
mărturisește, în pofida ezitărilor, că „s-a întâmplat să cad pe 
lume / când stăpân era întunericul”.

Poet al nopții, așadar, aspiră spre lumina care e „nebunia 
firii”. Încercuit de această amenințare neagră, hrănind 
fantasii, deschizând „flori / pe rănile neantului” (Noapte, 
I), poetul se revoltă durernic: „Trăiesc lumini obscure / ce 
dor ca rănile” (Dezechilibru). Or, noaptea – ca „maică a 
lumii”, prăbușită „ca o scroafă neagră” – trage „un munte de 

tăcere”. Ea poate fi, în prelungire blagiană, proteguitoare de 
mistere, potențând tainele. Și noaptea lui Blaga, reamintim, 
era luminoasă (vorbind de „întunericul bun” și de lumina 
ucigătoare a tainelor lumii); iar osânda de a sta în lumină 
(„trimis în lumină”) se însoțește cu teama de a o părăsi. 
Astfel de decantări blagiene lucrează în sensul iluminării 
interioare, făcând din cuvinte, prin acest dozaj polar, chiar 
șansa izbăvirii, spărgând întunericul: „cuvintele sunt numai 
felinarele mele”. Iar noaptea curge nesfârșită în urmă-i.

Credincios unei formule (cea a poeziei transilvane), 
Gh. Pituț nu ocolește accentele expresioniste. Omul e o 
ființă damnată și, cu simțurile în alertă, asediat de întuneric, 
pare a recunoaște că soarele, indiferent, fără vlagă, rămâne 
„veșnicul dator”. Și poetul e pedepsit a vedea „cum moare 
ziua”. Dar el, privegheat de „ochiul neantului” (cum sună 
titlul unei plachete din 1969), acuză lumea reificată în care se 
mișcă. Pământul, un „copil de fum și zgură”, jungla orașelor, 
cu betonu-i „candid” și „otrava din cetate” obligă la un ton 
meditativ, încărcat de anxiozitate, deschis – deopotrivă – spre 
profunzime și gravitate. Matca rurală e invocată stăruitor, 
hipertehnicismul, constată alarmat, ne așează, odată „cu 
smulgerea din părinți”, pe ruinele apolinicului, amenințând 
chiar „lanțul viu”; iar „un strat de smoală șterge / luminile 
din cer” (Mereu).

În a doua sa etapă, confiscat de rigorile sonetului, poetul 
distilează această materie, ispitit de rafinament livresc. S-ar 
părea că grandoarea demonică face loc, cu gravitate de 
ritual, estompând tragismul, unei calmități care ar stinge, 
aparent, contrariile. Dar poetul ne avertizase: „limitele mă 
cotropesc / mă înghesuie-n mine” (Dualitate). Și această 
dualitate, întreținând un fertil joc al contrastelor, pendulând 
între universul arhetipal și mijloacele suprerealiste, între 
datorie și vină developează chiar infernul lăuntric, eliberând 
„furtunile, care gem închise în noi”. În fond, tragismul ține 
de menirea (ursita) poetului: „dăm acest copil / Soarelui și 
Nopții deopotrivă”.

A fost Gh. Pituț doar un poet de fundal? Postumitatea 
sa, apărată pios și acribios de Valentina Pituț, dovedește că 
poetul s-a desprins de pluton însingurându-se. Și nu e asta 
dovada unei opere cu relief distinct? Având vocația prieteniei 
și o mare putere iertătoare, el, zic cei care l-au cunoscut, ar fi 
reușit, azi, văzând răul din jur, să ne îmblânzească. Dar poetul 
s-a stins prematur, („năpraznic”, am putea scrie, folosindu-i 
superlativul favorit), convins că are o misie: „urc trudit cu 
bolovanul meu”. S-a retras cu discreție, pornit în căutarea 
„tatălui prim”, bănuind că va dăinui prin poezie: „cântecul 
meu e dezgroparea mea”.

Să amintim apoi, pe urmele altora, că Gheorghe Pituţ 
şi-a construit discursul liric pe suportul unui „energetism 
afectiv” (cf. Romul Munteanu), conjugând miracolul 
naturii cu recunoştinţa filială, mărturisită deseori. În acest 
topos „priincios”, edenizat, devenit o securizantă rezervaţie 
mitologică (casa, codrul, muntele), poezia a rămas o datorie 
princiară, oblojind rana dezrădăcinării. Pe temelie aforistică, 
cu iz moralizator, ea purta spre cititor, fără afectare şi 
exhibare, o îngrijorare tragic-vizionară. În preajma ei roiesc, 
desigur, marile interogaţii. Cu gravitate ardelenească, poetul 
le va fi cercetat răbduriu, mâhnit de încălcarea unui cod 
străvechi, recunoscându-şi finitudinea: „E noapte nesfârşită-n 
urma mea. / Trupul meu e o lumânare / cu flacăra îngropată 
în ea”. Sfârşind neaşteptat (6 iunie 1991, la Bucureşti), cel 
care publica Ochiul neantului are dreptul, acum, la o altă 
vizibilitate într-un climat literar confuz şi gălăgios, asaltat 
de cohortele veleitarilor. Căutând fără istov sunetul originar, 
semnatarul volumului Cine mă apără (1968) se va apăra 
tocmai prin poezia sa „curată”, provocând, sperăm, armata 
exegeţilor, după acea primă tentativă semnată de Rodica 
Mureșan (v. De veghe în cuvânt, Editura Augusta, Timișoara, 
1998). Recent, în pofida unor excese encomiastice, studiul 
monografic al Mariei Vaida (ințial, teză doctorală), tras 
într-o a doua ediție, revizuită și adăugită (v. Gheorghe Pituț 
sau ochiul și noaptea, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-
Napoca, 2022) propune o atentă lectură tematico-stilistă a 
„teluricului Pituț”, recuperând acribios și proza (neglijată de 
critică) și publicistica, îmbogățind dosarul critic. Poet „cu 
satu-n glas”, Gheorghe Pituț n-a vrut să seducă. Refuzând 
grația lirică în numele fondului grav, ardelenesc, el cinstea 
temelia etică și pleda, programatic, pentru reîntoarcerea la 
matcă.

P.S. O surpriză ne rezerva Florian Chelu Madeva, 
„izvoditor al sonetului muzical”, cel care, după un șir de 
volume dedicate sonetului muzical (printre care un Eminescu, 
în 2016, alături de Florica Gh. Ceapoiu), ne propunea, la 
editura orădeană Primus, volumul Sonet (2019), convins 
că „a sosit vremea” și unui bihorean; bineînțeles, Gheorghe 
Pituț, cel sortit unei „morți timpurii”, cu „o primă integrală 
muzicală săvârșită la sonetele unui bihorean”, cum citim în 
Cuvântul încheietor.
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Cele mai clare înrudiri se pot 
desluşi între  Blecher şi Kafka, însă 
de data aceasta „asemănările” ţin 
de structura „consangvină”, mai 
puţin de înrâurire şi nici într-un caz 
de imitaţie. Se spune că Blecher 
l-ar fi cunoscut aievea pe autorul 
Procesului, ceea ce ar avea o prea 
mică importanţă. Semnificative 
sunt doar „întâlnirile” literare care 
au loc, de regulă, în planul repre-
zentărilor halucinante, fantastice, 
în viziunea deseori grotescă, mer-
gând la Kafka până la resemnarea 

totală, iar la Blecher – cu o subterană poftă de viaţă, compen-
satorie. Tensiunea dramatică, împinsă până la coşmar, este 
determinată la autorul Metamorfozei de alternarea planului 
real cu cel fantastic, de suprapunera absurdului pe elemen-
te perfect logice. Autorul Întâmplărilor în irealitatea imedi-
ată... nu este departe de aceste procedee, cu deosebirea că 
absurdul apare mai estompat, în schimb prevalează inserţiile 
„freudiste”. Apoi există o diferenţă de percepţie a fantasticu-
lui la cei doi scriitori. Până la un punct, ei urmează aceeaşi 
cale a desprinderii fantasticului din cotidian, dar în timp ce 
Kafka intră în plin fabulos, Blecher pătrunde în realitatea lu-
crurilor, în „taina” lor, şi în această privinţă e mai modern. 
Mesajul operei lui Kafka este exprimat printr-o apăsătoare 
formă parabolică, opoziţia principală fiind între două lumi, pe 
câtă vreme la Blecher opoziţia de căpătâi se găseşte la nivel 
ontologic. Solidar se arată Blecher şi cu câţiva scriitori a că-
ror operă nu-i atât de populară pe cât de insolită. Unul dintre 
aceştia este polonezul Bruno Schultz. Pe urmele lui Kafka, 
dar fără a fi un discipol docil, el aşează în locul unei lumi ira-
ţionale un nou univers, mitologic, cel al copilăriei. Două ar fi 
temele fundamentale ale lui Schultz: eşecul sexual şi raportul 
om-manechin. Metamorfoza personajului Jakub simbolizea-
ză abrutizarea omului, dar şi un transfer al materiei. În aven-
tura lui ornitologică, se izolează într-o cameră ca într-o celulă 
sau, alteori, ţine conferinţe despre manechine. Şi Blecher se 
simte terorizat de obiecte, de infinitele şi agresivele forme 
ale materiei, cum crizele de identitate se asociază cu crizele 
provocate de „locurile rele” şi de agresivitatea lucrurilor. Nu 
sunt dovezi de netăgăduit că Blecher ar fi avut specială atrac-
ţie pentru literatura lui Robert Musil. Nu este nici exclus, căci 
scriitorul nostru era familiar cu literatura „germanică” de fac-
tură mai nouă. Las la o parte întâmplarea lipsei de notorietate 
a lui Musil în timpul vieţii sale şi mult timp după sfârşitul ei. 
Există, apoi, câteva „semne” în operă: prezenţa plasmatică a 
filosofiei „trăirii”, suportul alegoric şi parabolic, criza puber-
tăţii din Rătăcirile elevului Torless, universul concentraţionar 
(aici, internatul), alienarea, locul prioritar deţinut de erou, vi-
dul existenţial, căutarea (în Omul fără însuşiri) a unei ireali-
tăţi. La Blecher, însă, nu acced satira, ironia şi burlescul din 
marele roman... Ov.S. Crohmălniceanu îl numeşte pe elveţia-
nul Robert Walser „comiliton” al lui Blecher. Puţin cunoscut, 
nu înseamnă că acesta este şi puţin important. E de ajuns să 
spunem că el face parte din generaţia de scriitori care a con-
tribuit la înnoirea artei narative contemporane. Hans Bethge 
observa că epica sa imprimă „o nouă modalitate de a privi 
asupra lucrurilor cotidiene”. În tot cazul, Walser pregăteşte, 
prin Fraţii şi surorile Tanner şi Ajutorul, irupţia lui Joyce 
şi a lui Proust. Faptul că acest scriitor a fost pacientul unor 
sanatorii nu spune mare lucru, dată fiind relativa lui longevi-
tate (76 de ani). Mai relevant e că el trasează, prin propria-i 
suferinţă, drumul spre atitudinile esenţiale ale spiritualităţii 
moderne: însingurarea, durerea scurgerii timpului, adoraţia 
spaţiului infinit.

Efectuând distincţiile de rigoare, se pot găsi probe ale unor 
contiguităţi Blecher, Alain-Fournier, Raymond Radiguet, 
Heimito von Doderer, Claude Aveline, Jean Cocteau, André 
Breton (Nadja). 

Dar e mai bine ca în acest final să-l contrazicem, cu câ-
teva dovezi numai, pe Felix Aderca şi pe alţii, descoperin-
du-i lui Blecher „contacte” cu prozatori din câmpul literaturii 
române. Nicicum nu poate fi primită analogia cu Adela lui 
G. Ibrăileanu. Doar prin semnalarea procedeului confesi-
unii-jurnal şi cu urmărirea cazuistică a crizei sentimentale 
(la vârste atât de diferite) comparaţia nu se susţine. Blecher 
aparţine – după cum ne-am dat seama – altei direcţii a roma-
nului european şi românesc. E direcţia mai nouă şi fertilă pe 
care se situează (cu nuanţele de rigoare) Hortensia Papadat-
Bengescu, Camil Petrescu, Gib I. Mihăescu, Anton Holban, 
Mircea Eliade, Mihail Sebastian, C. Fântâneru, Ion Biberi, H. 
Bonciu etc. Tânărului Blecher nu-i va fi fost indiferentă proza 
„marii europene”, cu acele reci disecţii în ţesuturile morbide 
ale existenţei. Îl va fi cucerit, nici vorbă, şi propagatorul „noii 

structuri” şi în aprigă căutare  de autenticitate. Cerebral şi 
senzitiv în aceeaşi măsură, cu o febrilitate a trăirii în fapt şi 
în idee, Camil Petrescu deschide calea subiectivizării lucide 
în literatura noastră. Nu i-a fost străină nici abordarea, încă 
de la debut, de către Gib I. Mihăescu, a unor conjuncturi psi-
hologice paroxistice, cu accent pe contribuţia jocului tulbure 
al reprezentărilor subconştientului. Acum se deschide seria 
romancierilor eseişti, care pun în ecuaţia artei spiritul neliniş-
tit al intelectualului de tip modern, cu o conştiinţă reflexivă 
acută. Anton Holban distinge între romanul „dinamic” (care 
„presupune că te ocupi numai de lucrurile exterioare oameni-
lor”) şi romanul „static” (care „te obligă a rămâne înăuntrul 
oamenilor”). Opţiunea lui se îndreaptă către cel de al doilea 
tip, romanul de structură introspectivă, care constituie  ex-
presia vieţii celei mai „intime”. Însă Blecher nu renunţă la 
„spectacol”, îl provoacă chiar, fără să se dispenseze de jocul 
amănuntelor. Scriitorii de felul lui Anton Holban şi Blecher 
caută să rezolve veridicitatea nu atât prin document, cât pe 
baza unei plauzibilităţi interne. Pentru Mihail Sebastian, noul 
roman se situează în cuprinsul esteticii moderne a panliris-
mului, conceput ca înfrigurare, pe linia unei autenticităţi ex-
plozive, a unui „delir esenţial”, cu vorbele lui Blecher... În 
romanele de tinereţe Întoarcerea în rai, Huliganii, Maitreyi şi 
Şantier, Mircea Eliade vine cu o viziune marcată de frenezia 
ideilor şi de implicaţiile erosului. Ca şi la Gide, această lite-
ratură înseamnă prelungirea unui cult al eului şi n-are decât 
un singur personaj, pe autorul însuşi, care îşi notează lucid 
experienţele. În optica lui „orice se întâmplă în viaţă poate 
constitui un roman”. Dar mai ales ceea ce ţi se întâmplă ţie, ar 
adăuga Blecher. Cum a făcut-o în literatura lui şi în două ese-
uri cu mare greutate specifică: Exegeza câtorva teme comune 
şi Complexul individualităţii, care aduc în atenţie statura unui 
gânditor la fel de remarcabil pe cât este ca scriitor de ficţiune 
atât de bine implantată în realitatea cea mai stringentă. A găsi 
„figura” literaturii lui Blecher  şi consonanţe între opera sa 
şi cea a confraţilor rămâne încă o iniţiativă deschisă şi pasi-
onantă... 

Constantin TRANDAFIR

 Scriitori și teme 

AFINITĂŢILE LUI 
BLECHER

Nu îndrăznesc a titlui
Migdale dulci-amare 

 – Așa se întâmplă la stăpânii cu vederi largi care își 
alintă animalele de companie. Ca urmare a faptului 
necugetat, pampiliciile pomenite în loc să își 
binedispună stăpânul, ajung să îl transforme în 
sluga lor. Fără nicio îndoială, în cazul tău, chiar 
se potrivește acel titlu carlogoldinian: „Slugă la 
doi stăpâni”. Adică pe înțelesul tău, ești sluga 
lui Bobiță și a Bellei. Măcar dacă ai rămâne 
la stadiul decent de slugă, să nu aluneci mai 
jos, devenind covorașul, carpețica, țolul lor de 
rugăciune, pardon de joacă. Și dacă ar fi fost 
de rugăciune? Nu ne cantonăm noi, Quervanaca 
Nono Procohus Vasiliop, în idei preconcepute. 

Iarăși mă deturnați, ducându-mă cu gândul la 
fostul meu profesor de Limba și Literatura Română din 
liceu. Ne întoarcem în trecut, în vremea când eram elevă, acel 
profesor fiind un domn între două vârste. Nu m-am bucurat 
deloc când, în clasa zecea, am fost pusă în fața faptului 
împlinit. Doamna mea de română din clasa a noua, tânără, 
frumoasă și sclipitoare, a fost înlocuită cu acest domn, era un 
nume cunoscut în liceu, dar nici asta nu mă consola. Aveam 
gândul – Domnul știe de ce, bine înrădăcinat în suflet, să 
folosesc un organ fictiv mult prea des citat, – că dascălul care 
preda Limba și Literatura Română să fie de fapt o dăscăliță, 
iar cel care preda matematica să fie un domn, nu conta vârsta 
și cum arăta. 

 – Recunoaștem, ideile tale puține sunt bine înfipte 
în podsolul pădurilor tale nebuniatice. Am fi preferat ca 
rădăcinile lor să fie în cernoziom, să te dezvolți și pe verticală, 
nu numai pe orizontală. Să respiri aer și din al nouălea cer, să 
te oxigenezi, nu oxigenare vulgară, cum ar fi cea a podoabei 
capilare, ci a creierului. Facem și noi, Astravalis Brtusieni 
Slavornici Oxid, ce putem. Deși ne-am propus să nu ne mai 
amestecăm în oalele tale ce nu depășesc nivelul laboșnian. 
Din când în când ne ia mințile cineva extraterestru și iarăși 
ne întoarcem cu fața spre tine, să vedem ce zgubilenii mai 
ești în stare să faci.

Din cauza grijii voastre față de mine, nu am apucat să 
cer iertare onor cititorului, mereu sunt deturnată de forțe 
exterioare voinței mele și nu îmi duc la capăt chiar toate 
demersurile începute. O rezultantă a acestor scăpări ar fi că 
nu îmi respect titlurile. Și dacă eu nu o fac, cine o va face 
? Mi-am propus să nu pomenesc numele cățelului Bobiță, 
să nu declanșez iarăși vreo avalanșă albă, de parcă ea ar 

putea fi și neagră. Se pare că zăpada avalanșică poate fi 
neagră, dacă este declanșată de animalul meu aiurit 

de companie. Era să zic campanie, dar nu, mă trec 
fiorii de ceea ce am auzit la știri, nu asta vreau, 
să sădesc neliniști. Uite un titlu minunat care ar 
trebui folosit. Mă mai gândesc, dar înainte aș 
dori să îmi termin povestea despre dascălul de 
Limba și Literatura Română. Așadar mă aflu în 
clasa a zecea, în prima săptămână, sunt tristă, 
nefericită și dezorientată. 

 – Oprește-te, te rugăm! Afară este o zi 
superbă, soare și lumini calde, înviorate de 

cântecul păsărelelor. Uite o mierlă. Oprește-te până 
nu este prea târziu, privește-o cum țopăie, așa este 

mersul mierlelor. Uite un fruct, un măr a picat din pom și 
are nevoie să fie oblojit, a pierdut din prestigiu. Una este să fii 
fruct în pomul tău și alta să stai pe jos, al nimănui fără să știi 
ce se va întâmpla cu tine. Cine te va mânca? Un animal, un 
om? Vei ajunge într-o lădiță ori te vor lăsa să putrezești fără 
a-ți împlini rostul. Vezi, pot fi în lume și altfel de tristeți în 
timp ce tu ba plângi, ba chicotești jucând fotbal cu Bobiță. Iar 
noi, Histritos Danubi Flurtici Atempo, ne pierdem, încercând 
să îți deschidem ochii. 

– Zum-zum-zum-zum! Suntem și noi pe aici, ne facem 
temele. Deocamdată suntem la tema de casă, nu la temele 
etern umane cum le spuneți voi cu aplomb. Mereu ne 
întristăm când vedem fructe zăcând pe jos fără să le vrea 
nimeni, în timp ce populații întregi mor de foame pe glob. 
Noi cei din trenulețul tudordariusian ce putem face oare? 
Puterile noastre sunt limitate.

Revin, am stat două zile într-o clasă de umană, dar mi-
am dat seama la timp că nu asta îmi doresc și m-am întors 
la reală, din motive oculte, nu în clasa mea, „C”, ci în clasa 
„A”, unde am rămas până la finele liceului. Cine nu știe, 
poate vreun tânăr curios, după clasa a noua, noi școlarii de 
atunci puteam opta pentru secția umană sau pentru cea reală. 
În clasele nou formate nu mergea întregul colectiv, fiindcă 
unii dintre noi au ales umana iar alții reala. Așadar, în orice 
clasă ajungeai, regăseai câțiva colegi din vechiul colectiv al 
clasei a noua.         

 – Ce putem face? Pertinentă întrebare. Mereu este pe 
buzele unora. Câteodată ne întrebăm, oare estae o întrebare 
ce este rostită și de buzele decizionale? Acum vei veni cu 
zicerea bunicii tale: „Putere fără milă, milă fără putere.” 
Oare este același lucru? Matematic da, filozofic nu. Nu știm 
dacă noi, Nutrimenti Vioricis Jarnic Nestinsi, să mai marșăm 
pe acest subiect ori mai bine să ne bucurăm că existăm, că 
planeta noastră ne mai ține, ne suportă și hrănește.

Protestați ori nu, musai să termin povestea. Dintre 
profesori ne-au rămas doar doamnele profesoare de biologie 
și educație fizică și domnul de chimie, Petre Istrate. A fost și 
este un om sclipitor, nu doar în domeniul lui, fiind informat 
cu tot ceea ce se întâmpla între cer și pământ. Nu ne săturam 
să îl ascultăm, în detrimentul orei de chimie. Acum vreo zece 
ani am aflat că scrie romane de tot soiul, poezii, începând cu 
cele patriotice, traduce din germană și din engleză. Citea mult 
și când ne era dascăl, mergea citind pe stradă, citea la masă, 
pe care o servea la cantină cu noi. Departe de mine gândurile 
de iubire, poate că unele colege s-au îndrăgostit, era tânăr, 
fără obligații. Am avut o aventură, dar nu sentimentală. A fost 
o piatră de moară greu de dus. Dar altădată despre ea. Ne-am 
revăzut la sărbătorirea unui veac de existență a liceului, azi 
Colegiu Național. Am primit cărți de la dânsul. L-am invitat 
la cenaclu. L-am publicat prin antologiile noastre, dar ar 
merita mai mult. 

Revin la citatul preferat al domnului profesor de literatură, 
pentru el v-am dus cu zăhărelul: „Femeia ca și apa, ce lucru 
curios, mereu are tendința să ajungă cât mai jos.” Poate îi 
aflați sursa, eu le-am citat din memorie. Dacă cineva mi-ar 
recita aceste versuri acum, m-ar lăsa rece. Dar atunci, mai 
ales când le-am auzit prima dată, mi-au sunat sinistru. Nu 
îmi făcea plăcere să le aud, mai ales rostite de un dascăl, 
într-o unitate școlară. Domnia Sa ne-a predat trei ani, răstimp 
în care m-am îndepărtat de această materie, dar citeam în 
continuare cu același nesaț. Mă felicitam că am ales secția 
reală. Cu profesorul m-am întâlnit după zeci de ani, când 
am primit o invitație prin editorul său, la lansarea cărții sale. 
Era deja nonangenar, așa că mi-am învins resentimentele și 
am participat, primind autograf. „Dumnezeu să-l ierte și să-l 
odihnească!” Până la urmă tot limba maternă m-a salvat, 
după mai multe rătăciri și rotocoale în jurul axei personale. 
De ce fugi, în spate duci! 

 – Minunat, tu și Pământul ce mai aveți propriile axe. 
Gata, tăcem!   

Pamflet de Florica Bud
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– Aș vrea să scriu simplu și atrac-
tiv, ca într-un almanah, nu savant, com-
plicat, dificultos.

– Nota prin care Noua Revistă 
Română semnala (v. nr. 8, 10-17 mai 
1915, p. 104) apariția Orizonturilor 
noi, începe astfel: „Din Bacău, tocmai, 
primim Orizonturi noi, cronică lunară, 
cum se subintitulează modest. Printre 
colaboratori, dibuim pe G. Bacovia, 
al cărui talent valabil i se cunoaște – și 
timpul nu e trecut ca să i se recunoască 
deplin”. Din frazele citate, pe mine m-a 
„atins” cel mai tare adverbul tocmai, 
care, evidențiat prin virgule, sugerează 

o distanță considerabilă față de Centru. Așa era perceput ca situare 
Bacăul, unde scoaterea unei „reviste cu preocupări pur literare” părea, 
la cea dată, un lucru nefiresc, o extravaganță. Teamă mi-i că și astăzi, în 
ciuda celor peste 50 de ani ai Ateneului, unii au încă impresia că „orașul 
lui Bacovia” e depărtat. Să mai adaug, oare, că pe mine mă contrari-
ază hărțile meteorologice de la televiziuni, de pe care Bacăul lipsește? 
Cîți îmi vor înțelege oful? Autorul notei din Noua Revistă Română (N. 
Davidescu) spune – cum desigur s-a reținut – că „dibuie” printre colab-
oratori pe Bacovia. Spune așa, cred, pentru a-l remarca! De altminteri, îi 
era singurul cunoscut. Poetul e prezent cu „Dialog de iarnă”, pe care l-a 
semnat. Rămîne, poate, că l-a „dibuit” și cu altceva. Și era, cu poemul 
în proză „Cubul negru”, sub pseudonimul Vag. Verbul a dibui pare să i 
se fi impus criticului de ultimul paragraf al editorialului revistei: „Totuși, 
la focarul sublim al artei vom aprinde un lampion cu care vom dibui, 
prin întuneric, drumul acelora care au plecat, mai demult, căutînd: «Or-
izonturi noi»... «Orizonturi noi»!” (v. „De ce”, în Opere, p. 396). E locul 
că-mi exprim o mai veche îndoială. Deși și eu l-am inclus în ediția de 
Opere tipărită la Ed. Babel, în 2011, nu sînt convins că editorialul i-ar 
aparține total poetului, pe care de altfel nu și l-a asumat niciunde. Un 
editorial, mai ales pentru primul număr al unei publicații, e o realizare 
colectivă. Orizonturi noi a fost o revistă de grup, nu una personală, în 
care Bacovia e colaboratorul cel mai bine afirmat, dar nu „directorul”. 
Agatha îl credea capabil a fi „secretar de redacție” la „vreo revistă cu 
apariție regulată” (v. Poezie sau Destin, pp. 78-79). Simplă vorbă! Trea-
ba la Orizonturi noi o făcea cel cu adresa indicată în revistă (str. Mircea, 
nr. 3), adică (urmează să verific) Șmil Kraus. Închei: „De ce” e un „dis-
curs” dens în opinii, redactat cu fermitate, în care Bacovia poate fi doar 
„dibuit”. Sigur, nu. A i-l atribui integral mi se pare o nedreptate. Însă nu 
încape discuție că e în sensul a ceea ce gîndea și simțea atunci.

– Provincial e cel împăcat cu sine și cu lumea din „țara” sa. 
Conștient de dezavantajele unui astfel de trai, el nu încearcă totuși să-l 
schimbe. Își contemplă drama fără proteste la adresa soartei sau a soci-
etății. Bacovia n-a fost provincial cînd a scris, în mare parte la Bacău, 
Plumb, ci a devenit provincial după ce s-a instalat la București, întrucît 
a intrat în faza de „nimic nu mai vreu”. Ce înseamnă aceasta pentru un 
scriitor? Un răspuns găsesc chiar la un poet contemporan. Înseamnă – 
explica, referindu-se la sine, Ioan Es. Pop – „asumarea” unei „situații de 
necreativitate”, „conștiința faptului că nu [ai] voie să forțez[i]” (v. „Sunt 
mai degrabă inhibat, discret și nepriceput”, în Adevărul weekend, 21-23 
martie 2014, p. 18); e – adaug – dezinteres pentru publicitate.

– „Amarul tîrg”, eticheta pusă de poetul Gheorghe Grigurcu Tîr-
gului Jiu, cuprinde, ca-ntr-o acoladă, toate orașele de provincie. Omului 
de talent, oricare dintre ele îi lasă acest gust imposibil de înlăturat, dat de 
moravurile majorității locuitorilor lor, în ciuda reputațiilor recent obțin-
ute de orașe industriale, universitare etc.

– Ca o variantă a „amarului tîrg”, la Vasile Iancu, un prozator 
preocupat de expresivitate, incisiv, colegul meu de facultate, am întîl-
nit în mai multe locuri din cărțile sale, formula de „tîrgul pierzaniei”, 
calchiată după „neamul pierzării” din Biblie, pentru Vaslui, oraș cu o 
reputație nu prea bună nici azi, în care a lucrat: „[…] n-apuc să mă aco-
modez, din nou, la realitățile amare din tîrgul pierzaniei și chiar în prima 
zi de intrare în pîine, dis-de-dimineață, primesc un telefon acasă” (v. 
Memorial din cuvinte, Ed. Junimea, 2020, p. 216).

– N-am sărit niciodată peste un text în care se vorbea de provin-
cie: în special de cea a primei jumătăți a secolului trecut. „Subiectul” 
e inepuizabil, cînd vrei să înțelegi decepțiile și ricanările lui Bacovia. 
Numai cine a comparat „vederi” din tîrgurile de altădată îmi va înțelege 
insistența asupra lui. Multe imagini seamănă pînă la confuzie. La fel, 
multe texte, deși de autori diferiți și despre localități diferite, se supra-
pun. Dacă încă mă mai opresc asupra lor e pentru că simt nevoia de con-
firmări ale deducțiilor făcute pe cale arhivistică, precum și satisfacția de 
a le găsi. Bine conceput, cel din care am să citez, e despre Roman, oraș 
situat la 35 km de Bacău: „Cineva mi-a trimes – pesemne cu intenția 
să mă amuze – un ziar de provincie. L-am cetit. Nu m-a amuzat deloc. 
Dar m-a interesat foarte mult… După lectură, am avut impresia că am 
cetit un roman de moravuri. Știrile răzlețe s-au condensat și cristalizat 
în memorie, oferindu-mi deodată o imagină precisă a vieții noastre 
de provincie. Treptat s-a desprins din ceață turla unei biserici, apoi un 
turn curios fără stil și fără vreme, cîteva cupole ridicule, acoperișuri de 
țiglă și tablă, vîrfuri de copaci pletoși înșiruiți ca soldații, fațade de case 
scunde, cu triunghiuri și coloane grecești [mai sînt și acum cîteva și în 
Bacău], în sfîrșit pe fondul verde, încrestăturile străzilor tivite cu blocuri 
de cărămizi și garduri… Apoi un furnicar de oameni care se mișcă încet 
și alene. Tabloul se amplifică: periferia se desparte de centru; altă alură, 
alt port, altă limbă, pînă și căruțele și animalele se deosebesc. Fiecare 
geam e un ochi care te iscodește, fiecare ușă te întreabă: ce poftești? 

Pe strada principală plutește un surîs amical învăluit în praf, pălăriile se 
mișcă automat, toți se cunosc. Frizeria, farmacia, cofetăria, cafeneaua și 
mai departe ceainăria selecționează elementele, le strîng în mănunchi și 
le expun ca în vitrina unei prăvălii de mărunțișuri. La etaj, firma unui 
club politic; pe balcon cîteva capete frizate. Lîngă un cinematograf – 
o tipografie; alături, redacția ziarului local. În colț, lîngă o bodegă, un 
grup: elită! – reprezentanții guvernului, ai opoziției, ai presei. Trece o 
trăsură decorată cu o doamnă nostimă. D-na X – zice prefectul. Ai auz-
it? – zice primarul. Stați să vă spui eu – zice directorul ziarului…” (v. 
„Viața de provincie”, în Viața Românească, 25, nr. 1-2, ianuarie-febru-
arie 1933, p. 139).

– În „cronica plastică” a Revistei Fundațiilor Regale din august 
1945, sînt incluse, hors-texte, fotografii cu lucrări de la un concurs de 
pictură desfășurat între școlile profesionale din țară. Două dintre repro-
duceri sînt ale unor eleve din Bacău. Tabloul Elenei Ciumbală (clasa a 
III-a) înfățișează o casă cu trei uși, scundă, lipită de alta cu gard din care 
lipsesc cîteva ostrețe. Pe casa cu trei uși și patru geamuri, deasupra, se 
întinde o firmă de „Coloniale”; alături un chioșc de ziare, cu Bacăul 
afișat pe o latură. În fața trotuarului – o mașină, iar la margine – un stîlp 
telegrafic. În tabloul Mariei Ursu (clasa a V-a), peisajul urban e compus 
din case, o linie ferată și stîlpi cu firele întinse. Presupun că ambele eleve 
au căutat să prezinte aspecte caracteristice, nu numai „pitorești”. Stîlpii 
de telegraf și telefonie exercitau o atracție: țin minte că atunci cînd eram 
elev, îmi lipeam urechea de cei care legau satul meu de restul lumii, 
părîndu-mi că deslușesc o anumită rumoare, și că mă fascina vederea 
păsărilor de pe firele lor, către care n-am aruncat niciodată vreo piatră.

– „Cu Luchian e greu să fiu comparat – îi scria Aurel Băeșu lui 
G.T. Kirileanu – căci era prea mare. Dar eu sînt sigur că lumea ce-l 
apreciază este sugestionată nu de picturile lui, ci de faptul că era bolnav, 
că la urmă îi lega penelul în mînă ca să poată lucra fiind paralizat etc.” 
(v. Emil Nicolae, Lucian Corneliu Agăleanu, Aurel Băeșu. Album doc-
umentar, 2015, p. 121). E aci, în fraza a doua, un gînd pe care și eu l-am 
avut relativ la Bacovia. Ideea că poetul e bolnav s-a amestecat în toate 
comentariiile despre el, începînd cu cel al lui Macedonski, din Făclia. 
Arta născută din suferință (fie ea literatură, pictură, muzică) trezește cel 
mai viu interes și augmentează receptarea, atît a contemporanilor, cît 
și a celor din generațiile următoare. Nu discutăm și azi, după un sec-
ol și ceva, despre „boala lui Eminescu”? Odinioară, pe cînd lucram în 
redacție, văzînd că despre un confrate se scrie mai mult decît în mod 
obișnuit, cineva a pus întrebarea: „Ce-o fi cu el? E, oare, pe moarte?” 
Plusul de atenție nu putea avea altă explicație!...

– Ca și pentru Macedonski, „tainica plăcere” a lui Bacovia a fost 
de a rămîne cel ce era. Autorul Cărții nestematelor brava în fața lumii, 
spunînd despre sine: „Dar orice sunt, așa cum sunt [un biet nebun]/ Tot 
am o mîngîiere;/ E tainică plăcere/ De-a ști că merg către mormînt/ Și 
sunt acela care sunt”.

– Un pudic, Bacovia a putut fi uneori și vulgar? A scris, de exem-
plu, despre o femeie cu care – lăsa să se înțeleagă – a făcut dragoste, așa: 
„O, Doamne, este ea numai atît de gingașă, și carnea ei, rahat cu parfum 
de mintă…” (v. „Dintr-un text comun”, în Ateneul literar, 1, nr. 5, iulie 
1925, p. 8). Altă dată, un pic nervos, vrînd să scurteze o relatare, zice: 
„Mai bine [era într-o «berărie sumbră»] să revenim la rahat cu apă” (v. 
„Dintr-un text comun”, în Opere, p. 334). Îl pot suspecta de vulgaritate 
doar cei ce nu cunosc obiceiul de a servi unui oaspete, ca alternativă la 
dulceață, bucăți din această „prăjitură” al cărei nume turcesc e rahat 
lokum, ce se traduce – spune Șăineanu, în dicționar – „desfătarea gîtle-
jului”, „bucată delicioasă” (v. op. cit., p. 530). Bacovia îi știa gustul bun 
de-acasă, din băcănia tatălui său. Prin urmare, ceea ce poate părea o 
insultă, e, de fapt, un „compliment”, un omagiu.

– Și totuși – nu pot să nu observ – o dată i-a scăpat această inel-
eganță: „Era o jale de veșnicie în liniile simple ale acestui loc, încît ea 
[fata care îl însoțise] a plîns odată acolo, cu un behăit atît de primitiv, 
dorind cît mai curînd orașul care astupa asemenea zări…” (v. „Unde-
va”, în Opere, p. 367). Behăie oile!

– Exerciții de genul următor se mai făceau încă, pe la sfîrțitul an-
ilor ’70, ori de cîte ori în cercul celor cu care discutai se aflau Laurențiu 
Ulici, Valentin Tașcu și alți pasionați de clasamente literare. Azi nu cred 
că se mai fac. Ce exercițiu? „Am făcut cîndva – începe Petre Pandrea 
răspunsul la întrebarea „cine-i poetul său preferat”, pusă de Ilie Purcaru 
– un rămășag cu prieteni. Erau de față: un general (N. Cambrea), un 
critic literar (Radu Popescu), Geo Bogza (pe atunci, profesiuni variate), 
puținătatea mea și alții. Purtam discuții despre cel mai mare poet con-
temporan român. […] Un simplu joc de societate. […] Dihonia dis-
cuționistă dura de o săptămînă. Era o seară de noiembrie – 1946. S-au 
scos cinci ediții de poeți pe masă și s-a citit pînă la miezul nopții: 1. 
Tudor Arghezi. 2. Lucian Blaga. 3. G. Bacovia. 4. Ion Minulescu. 5. V. 
Voiculescu. Ion Minulescu a căzut după primele romanțe. Noi soseam, 
obosiți și voioși, dintr-o oră aglomerată de evenimente, din febra incan-
descentă a nașterii României de azi. N-aveam chef de romanțe exotice. 
Zaiafetul liric trebuia să ne dea cîntece de dor, de jale, de inimă albastră, 
dar și balade, fiorurile marilor încordări. Melopeile de salcie plîngătoare 
provincială ale lui Bacovia iarăși nu ne spuneau – cel puțin la ora aceea 
– nimic. Au rămas, pînă la urmă, în competițiunea cu glas tare, Tudor 
Arghezi și Lucian Blaga” (v. Convorbiri cu…, Ed. Albatros, 1972, pp. 
66-67). Preferatul său a fost Arghezi; al celorlalți – Blaga. Teoria lui 
Pandrea, justă – verificată de mine cînd am studiat receptarea –, e că 
există, în fiecare zi și de-a lungul fiecărei epoci, „un ceas” al unui anu-
mit tip de poezie și de literatură în general. În epoca de după Al Doilea 
Război Mondial „ceasul” lui Bacovia a venit cu o întîrziere de cam un 
deceniu după moartea sa.

Jurnal despre Bacovia (XII)Zigzaguri Zigzaguri
– Un superlativ pe care nu l-am trecut pe lista cu astfel de aprecieri 

din capitolul acordat lor în Dosarul Bacovia, III: „cel mai modest dintre 
barzi”. Caracterizarea aparține lui Perpessicius și a fost formulată în ur-
mătoarea împrejurare. Reluînd, la 26 aprilie 1934, după o întrerupere de 
aproape șase luni, cronica literară la Radio, a ales să vorbească despre 
patru volume ce urmau să fie lansate în „Săptămîna Cărții”, manifestare 
culturală inițiată, cu un an înainte, de Regele Carol II. Primul la care 
s-a oprit a fost Poezii (Ed. Fundațiilor) de Bacovia. Iată, expusă cu re-
torica specifică, explicația acestei alegeri, în care se găsește respectivul 
superlativ: „Cu ce am putea reînnoda firul îndelung părăsit al acestor 
comunicări despre cărți, dacă nu cu tributul ce se cuvine cenușăresei de 
totdeauna din împărăția artelor, am numit Poezia? Dar dintre cîte cărți 
de versuri au văzut și continuă să vadă lumina tiparului, pe care vom 
alege-o să-i poarte steagul constelat dacă nu volumul cel mai modest, 
Poezii, al celui mai modest dintre barzi – d. George Bacovia. Așa de 
modest, încît singură această alăturare de termeni și neliniștește. Căci 
dacă vreodată falnicul titlu de bard a răsunat mai strident în istoria liricii 
universale, apoi este în cazul de față. Nimic, nu din înfățișarea fizică, dar 
din aspectul interior al poeziei d-lui G. Bacovia nu amintește atitudinea 
romantică a bardului, fie el aedul și rapsodul vremurilor homerice, fie 
trubadurul Provenței și menestrelul Evului Mediu. D. G. Bacovia a 
cîntat întotdeauna pentru sine” (v. Cărți noi. Cronici radiofonice 1929-
1947, Ed. Casa Radio, 2015, pp. 262-263). Modestia l-a evidențiat pe 
Bacovia mai mult decît pe alții orgoliul. Morala cazului său e incontest-
abilă, deși foarte mulți încă o ignoră. Aș sublinia-o nu cu vorbele unui 
critic, ci cu cele ale unui scriitor religios, Ioan Gură de Aur, care, într-una 
din cuvîntările despre Pavel, scria: „mare și bun lucru este ca omul să 
nu spună lucruri mari despre el” (v. Predici la sărbători împărătești și 
Cuvîntări de laudă la sfinți, Ed. Institutului Biblic, 2006, p. 261).

– „La conferințele de la club, Democrat trezea aplauze cu citate 
din acest autor. Se părea că socialul întîrziase și trebuia grăbit spre o 
cultură nouă” (v. „Impresii de roman”, în Opere, p. 390). Conferințele 
de la club se organizau de către organizațiile politice. Autorul menționat 
e însuși Bacovia. Ce anume din el se preta a fi citat la astfel de întruni-
ri, de regulă zgomotoase? Desigur, „Serenada Muncitorului”, scrisă în 
maniera unui discurs proletarian. Timid în relațiile cu lumea, Bacovia 
avea într-însul o fibră de răzvrătit, care se încorda din cînd în cînd. Era, 
potențial, un anarhist, un „proletar” mai determinat decît cel care semna 
așa în Cuvântul liber. Acesta se autodenunță ca „burjui” („Subt pseud-
onimul «Proletar» se ascunde un «Burjui»”) și-și cîntă fără remușcări 
palinodia: „Dar ură pentru nimeni eu nu mai simt acum,/ Nu vreau să 
văd cadavre în aer sau pe drum,/ Precum doream alt-dată pe cînd scri-
am la «Facla»/ De la război încoace nu pot să sufăr racla” (v. „Crezu-
lui meu”, în Cuvântul liber, seria II, 2, nr. 7, 14 februarie 1925, p. 6). 
Amenințător în „Serenada Muncitorului”, Bacovia e amenințător și în 
„Amurg”, publicat în 1930, avertizînd: „... Dar notează-n cartea vremii/ 
Filosoful proletar:/ Greve, sînge, nebunie,/ Foame,/ Plînset mondial.../ 
Pe cînd lasă-amurgul flăcări/ Pe-un final ce se anunță/ Pe-un decor mil-
iardar...” (v. Opere, p. 127). Dintre poeții mari ai perioadei interbelice, 
el e cel ce are o certă afinitate cu „ființele proletare” (v. „Și ninge...”, 
varianta din ms. Cluj, în Opere, p. 528). După data de mai sus, Dem-
ocrat mai putea să citeze și „Spre primăvară”, în care Bacovia nu ezită 
să repete sloganul: „Sculați, ai muncii proletari!”, stringent pentru unii, 
strident pentru alții. 

– „Pe seară, se lăsă pîclă. Se aștepta să petreacă și această seară 
în fața lămpii sau amețindu-și privirea în incandescența jăratecului din 
sobă. Ușa însă se deschidea și un tînăr care citise cîteva poezii din ale 
sale, cu o politeță afectată, veni ca o variațiune. Vorbiră despre artă, 
despre noi admiratori care doreau să-l cunoască la un pahar cu vin, în 
vreo crîșmă retrasă” (v. „Cântec târziu”, varianta din Ateneul cultural 
și Curentul, în Opere, 1978, p. 626). Variațiune evocă, prin contrast, 
monotonia. Cu ce-o întrerupe Sensitif? În rezumat, cu mersul la cin-
ematograf, cu cîte o vizită la un han, cu o plimbare cu trăsura „spre 
țară”, cu o ieșire la patinaj, cu lungi flanări presărate cu popasuri prin 
crame și berării. Nicidecum, alte „experiențe sau voiajuri”. Puțin, prea 
puțin, chiar și după posibilitățile celui mai sărac scriitor de azi. Darămite 
în comparație cu un Mircea Cărtărescu, marele colecționar de premii! 
Unul ca el, călător pe aproape toate continentele, nu-l poate înțelege 
pe Bacovia decît cu inteligența; nu și cu inima... Pentru cei mai mulți 
dintre ei, vorba lui Liviu Rebreanu dintr-un interviu dat revistei Spre 
ziuă (1, nr. 1, 11 martie 1923) că „scriitorul român abia de poate trăi pe 
locul lui [adică în țara sa], necum să se mai călătorească” (v. Amalgam, 
Ed. Dacia, 1976, p. 251) e încă (după aproape o sută de ani) adevărată.

– Chiar dacă ceva e adevărat, mă cam crispez cînd citesc ur-
mătorul pasaj din articolul lui Bacovia „Răsplătire generoasă”, scris 
după ce i s-a acordat „pensia de onoare”, cu un an și aproape jumătate 
înaintea morții: „Era în trecut o protipendadă scriitoricească, cu mașină 
la scară, cu două-trei telefoane, cu colecții de tablouri celebre și covoare 
persiene, dar reprezentanții ei erau încadrați politic în faimoasele partide 
de nepoți și dinastii politice și financiare, nepoți ai potentaților politi-
ci, sau curtenitori ai doamnelor cu mare trecere…” (v. Opere, p. 402). 
Mă întreb spre cine „bate”? Prea îmi amintește de începutul interviului 
realizat de Vasile Netea: „Nichifor Crainic poate fi căutat la patru tele-
foane. Liviu Rebreanu – la trei, Camil Petrescu – la două, Sadoveanu, 
Arghezi și Ionel Teodoreanu – la cîte unul foarte sigur” (v. Opere, p. 
438). „Tablouri celebre și covoare persiene”, multe, avea – din cîte știu 
– Minulescu. Dacă pe aceștia îi vizează Bacovia în articol, e nedrept. 
Sînt înclinat să cred, mai degrabă, că în pasajul respectiv nu transpiră 
ranchiuna sa, ci invidia Agathei, și că ea i l-a „suflat”. La urma urmei – 
întreb și eu prostește – la ce i-ar fi trebuit lui Bacovia telefon?
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Nicolae NISTOR

 Iată-ne față în față, la 
ceas târziu, Vladimir Udrescu. 
E început de toamnă. Oda-
tă. Niciodată. Între noi stau 
cărțile de poezie și critică, 
apărute după anul 2000. Ele 
erau, însă, prevestite și anun-
țate, caz mai puțin obișnuit, 
încă din ultimele decenii ale 
veacului trecut. La început, au 
fost, așadar, cărțile... Apoi, mi 
s-a arătat autorul. Este, până 
la urmă, aceasta, cred, relația 

ideală a unui cititor cu autorul său. În căutarea lui pornim, 
iată, cu prilejul acestui interviu. Recompun o parte din sune-
tul care dă substanță emoției: „stăteam toți în jurul focului/ 
steaua luntrașului se-agățase-ntr-un nor/ și unul a zis/ ade-
văr spun/ acela n-o să mai vină//....// într-un cot ne răsucim 
vai/ semnul Armaghedonului pulsează/ în vene și vedem un 
cariu de azot/ cum intră în fresca divină/ a Marelui Tot”. Mă 
întreb și, poate, cititorii noștri o vor face și ei. Cine a avut 
o mai mare putere de așteptare sau de amânare a intrării în 
lumea literară? Poezia sau autorul?

 Evident, autorul... Poezia, sărmana, ce era să facă, se-
chestrată acolo, în manuscrisele 
refuzate de edituri, deși ar fi vrut 
să evadeze? A văzut lumina pa-
ginilor de hârtie abia după 2000. 
Fapt e că, la un moment dat, am 
considerat că stadiul auroral al 
exercițiilor scriptice s-a isprăvit. 
Și că – musai! – trebuie să parafez, 
vai!, un contract cu eternitatatea: 
să ies cu o carte în lume, „să las 
noaptea din găoace”, spre a folo-
si o vorbă a lui Ion Barbu. Gest, 
însă, riscant, întrucât stoparea 
acrobatică a acestui demers atât de 
natural m-a mâhnit. Pricina nu era 
neapărat trendul estetic, ci main-
stream-ul ideologic oficial, în care 
nu mă încadram. Consecința ime-
diată? Retragerea pe scut într-o 
singurătate asurzitoare. De aici, o 
mobilizare interioară, decis să aștept sine die ocazii prielnice. 
Desigur, împreună cu Doamna mea, Poezia...

 Așadar, ai trecut anevoie printre furcile caudine ale de-
ceniilor... 

 Până în postdecembrism n-am izbutit să tipăresc vreo 
carte. Însă, după refuzul debutului editorial, mi-am declarat 
în barbă că nu voi publica niciun vers în presă, atâta vreme 
cât durează regimul. Cum a fost? În 1970, mă prezint cu un 
manuscris, Padre, la Cartea românească. Mircea Ciobanu, 
redactorul de carte, îi face un referat favorabil, din care re-
ieșea că „sunt un poet cum nu sunt mulți” și mă introduce 
în planul ferm tipărit al editurii pe anul următor. Cenzura, 
însă, îl respinge: stigmatul de obiectiv mă descalifica pentru 
o asemenea onoare. Pecete purtată abject întreaga perioadă 
totalitară, dovadă fiind dosarele de la CNSAS: („Obiectivul a 
făcut comentarii deosebit de negative la adresa partidului și 
statului nostru, precum și a conducerii superioare de patid și 
de stat” – generalul Gianu Bucurescu; „Obiectivul l-a criticat 
dur chiar și pe tovarășul Nicolae Ceaușescu” – înregistrare 
a Departamentului Securității Statului). Pretext(e) pentru ca 
nicio editură să-mi primească vreun manuscris. A, dacă aș 
comite câteva poezii despre partid, postate în deschiderea 
volumului, mai discutăm, poate îi dăm drumul – mi se spu-
nea. De fiecare dată, motivam că, de încercat, am încercat, 
dar rezultatul era întotdeuna un sfârâiac, vorba lui Creangă... 
Când onestul Mircea Ciobanu mai are o tentativă, în 1984, cu 
volumul Boieri dumneavoastră – Hegemonice, rezultatul e 
previzibil: se respinge partinic. E drept, mottoul era sedițios: 
îl extrăsesem dintr-o scrisoare a lui Lenin către Gorki, din 
1913 („Este îngrozitor să experimentezi pe tine însuți des-
coperirile unui bolșevic”). Când cartea, totuși, a apărut, în 
2019, criticul Gheorghe Grigurcu a caracterizat-o drept „o 
carte-victimă”, punctând: „Nimic nu ne oprește să-l aliniem 
pe Vladimir Udrescu poeților reprezentativi ai timpului în 
care a fost osândit la o producție de sertar”. Iar poeta Ana 
Blandiana a apreciat-o ca „extraordinară, pentru istoria ei și, 
în primul rând, pentru poezia pe care o conține”.

 În acel moment de istorie literară, marcat de avântul 
generației *80, te defineai, dragă Vladimir Udrescu, prin 
apartenența la generația *70. Nicio secundă n-ai aderat la 
postmodernismul atunci la modă. Mai mult, n-ai făcut niciun 
compromis de dragul publicării unui volum, cu orice preț, 
așa cum zici. Ce era atunci, pentru tine, poezia, de vreme ce 

nu ai renunțat la ea?
 Unii au văzut-o drept salvare existențială sau exorcism; 

alții – o eliberare sau o formă de fericire; au mai fost câțiva 
care au privit-o ca o nouă naștere ori o nemurire a sufletului. 
S-a mai glumit serios cum că ar fi „mai grea”. Am înțeles, 
însă, mult mai târziu că – în acele vremuri castratoare și, deci, 
aptere – dacă nu-mi conturam o a doua existență, prin poezie, 
bănuită mântuitoare, mi-ar fi fost absolut imposibil să mai 
respir normal. Poezia a fost și este pentru mine, așadar, o for-
mă de viață celestă. Că aparțin generației *70 a spus-o prima 
oară poeta Constanța Buzea, după ce – cu un riguros spirit 
hermeneutic – a publicat, în România literară, primele patru 
poezii trimise de mine unei reviste după 1989, fără să mă cu-
noască ori să știe ce hram port. M-a uimit atunci și observația 
că necunoscutul autor „ar fi stat ascuns”, dar fără „voia sa”... 
Numită și manieristă, promoția *70 a avut privilegiul (față de 
cea șaizecistă) de a fi trăit abraș așa-zisa liberalizare culturală 
de după 1964-65. Generație mai puțin captivă compromisuri-
lor estetice și ideologice, de unde și tentativa istoriei literare 
de a-i turti eficient fesul princiar. Meritul în scoaterea de sub 
ignoranța interesată a prestanței generației *70 revine criticu-
lui Gheorghe Grigurcu.

 După acest incipit, de unde începe povestea ta de viață?
 Sunt fiu natural, născut în Brașovul încă necangrenat 

bolșevic. Contradictoriu social, 
cu o istorie bulversa(n)tă și, toto-
dată, sobră, orașul avea, totuși, o 
respirație civilizată, impunea un 
acompaniament citadin sentimen-
tal. Deși privațiunile nu-i ocoleau, 
oamenii erau mai relaxați, își urau 
„La bună vedere!”. În timpul liber, 
își luau rucsacul în spate și alpen-
stockul în mână și se pierdeau pe 
cărări de munți: Piatra Mare, Pos-
tăvarul și restul. Ori se recreiau, 
fie la maialurile de la Pietrele lui 
Solomon din Șchei sau la cele de 
pe Valea Răcădăului de sub Tâm-
pa. Duminica, invariabil, era ano-
timpul fanfarelor, mărșăluind pe 
străzi, poposind prin parcuri, în 
admirația și aplauzele localnicilor. 
Într-o formație a școlii, sub baghe-

ta domnului Weiss, mă osteneam și eu, suflând, după caz, în 
două instrumente. După concert, Ion cu Johann și cu János 
se opreau la un birt, pentru un jinars cu șmac de cetină sau o 
bere-două. Cine a fost primul în Ardeal redevenea, oricum, 
subiect cordial de discuție, pigmentat cu aceleași glume cu 
gura până la urechi. Până când se despărțeau, tot afectuos, 
urându-și „Ziua bună” sau „Guten Tag” sau „Jό napot”. De 
sărbători, tineretul se dădea în scrânciob sau în schwingen/
leagăn, iar noi, țâncii, credeam că prăjiturile/kuchens și sucu-
rile/saftes sunt cele mai gustoase din lume. După cum eram 
convinși că nu există cai mai bravi ca ai Junilor brașoveni. 
De obicei, mâncam o zamă de fusui cepuiți și crumpeni to-
căniți cu albitură sau papricaș ocoș cu găluște și chiept de 
pui umplut și-nvălit în mantăl de prețlă. Mult mai târziu am 
constatat că – dincolo de câțiva pigmenți lexicali zonali – la 
Brașov și în toată Țara Bârsei se grăiește într-o limpede lim-
bă românească. (De altminteri, n-au decretat cercetătorii că 
limba română modernă s-a forjat pe axa Brașov-Târgoviște? 
Nu tot în Șchei Dimitrie Eustatievici a scris prima gramatică 
a limbii noastre? Scrisoarea lui Neacșu către judele Brașovu-
lui, de acum cinci secole, nu este un „răvaș” /G.Călinescu/ 
într-o „limbă foarte apropiată de aceea vorbită azi”/Al.Ro-
setti/ ?). Mama, Elena Răcășan (Iorgu Iordan, în Dicționar 
al numelor de familie românești: „Răcășan, nume din Ar-
deal”), la opt ani, a rămas orfană de ambii părinți. Pricina? 
Întâiul Nemernic Rezbel, care le-a frânt prematur destinul. 
Bunicului matern, Petre, i-au fost rechiziționate căruța și caii 
și trimis împreună pe front. Bunică-mea, Stanca, a fost ridi-
cată de-acasă, gravidă, și dusă la muncile agricole, la vatră 
rămânându-i copiii de izbeliște. I-au dat drumul – sleită de 
puteri, cu tălpile însângerate – cu vreo câteva zile înainte de 
a naște o copilă; ființa aceea avea să fie mama mea. Un frate 
al bunicului, Nicolae, căzut prizonier în război, a ajuns – cine 
știe cum – tocmai în Australia. Se aflase asta dintr-o carte 
poștală, iscălită „Nicholas Rakashan”. În Ultimul Nelegiuit 
Măcel, un frate al mamei, Gheorghe, a murit la Cotul Donu-
lui. Doi unchi, Vasile și Grigore, s-au întors din război grav 
răniți. Statul a fost mulțumit: i-a decorat. Invalizii au fost și ei 
mulțumiți că au rămas în viață, așa ticăloasă cum era... Mai în 
anii din urmă, de nevoile vârstei, mama s-a dus o singură dată 
la București. Să se opereze. Și a zis că doctorii sunt oameni. 
Adică buni. Toți.

Interviu de Lucia NEGOIŢĂ

INTERVIUL ACOLADEI. 
VLADIMIR UDRESCU (I)

„Poezia a fost și este, pentru mine, o formă de viață celestă”

DIALOGURI NOCTURNE

(...cu amicul nocturn care apare când am insomnii... )

Poezia vine din umbra unei alei părăsite
în care numai noaptea trece un tramvai luminat
vatmanul nu are vârstă și mișcă clopoțelul
invitând pe cei uitați să urce într-o direcție necunoscută
Poezia mea nu are somn nu obosește ca mine și aleargă 
aleargă
să-l prindă pe Dumnezeu ascuns în imagini
tu știai că anotimpurile dorm în tablouri și rămân tinere
iar întunericul fuge de culorile celor buni
și ascunde necazuri sau spaime care noaptea sunt la vedere
rareori vorbesc cu amicul nocturn care apare când am 
insomnii
și când îmi plâng de milă
suntem mulți așa ca mine biete vieți de noapte
în noi nimic nu începe nimic nu se termină 
este un dans cu flăcările din voi din mine
venim la întâlnire când lacrimile noastre plâng în neștire
și ne învârtim într-un carusel care cântă
atunci apare vocea lui Dumnezeu care ne luminează
dimineața viața voastră este odihnită
pe străzi florăresele vând flori parfumate
și strigă că iubirea este poezie cu miros de fericire
iar noi suntem știm noi cum suntem

NĂSCUȚI DIN ACEEAȘI COASTĂ

(omul vrea să fie gol și după naștere)

draga mea
suntem născuți din aceeași coastă
din aceleași defecte – uneori ascunse
ideea că suntem diferiți 
este secretul din fiecare 
supus dezbaterii publice
pentru că omul vrea să fie gol 
și după naștere
iar povestea lui este importantă
când ți-am spus că te iubesc
aveam degetele încrucișate
credeam că minciuna nu are păcate
nu știam că nevinovata minciună
aduce drame care nu pot fi îmbrăcate
orice rostire care disecă adevărul
este un sărut cu pungile pe cap
în care lamele de ras 
nu lasă timpul să respire
draga mea
suntem născuți din aceeași coastă
pentru că numai femeia poate să nască
și să povestească despre iubire

FERICIRE ÎN VALURI
(este ca apusul care se retrage când vrea)

când se deschide o scoică
soarele se bucură
pentru viața care este la fel 
chiar dacă nu are perle 
dar este ca apusul
care se retrage când vrea
nopțile în care aud sunete în mare
când iubirile nu mai au hotare
număr firele de nisip nemuritoare 
pentru că aici nu există timp
doar iubire în valuri de fericire
când se deschide o scoică 
pierd speranța dincolo de zenit
încă o ploaie din care m-am trezit

CALUL TROIAN

(un cal invizibil care aleargă în istorie pentru salvarea iubirii)

poezia este o fortăreață
Homer știa asta
iubirea trebuia furată 
atunci a vorbit de calul troian 
care a atacat poezia
părea o metaforă ascunsă de timp
cine lasă urme în istorie 
și cine folosește calul în războaie
pentru ce ne batem noi
în afară de hrană
Homer avea dreptate când spunea 
că cineva s-a strecurat în poezie
pe un cal invizibil
care aleargă în istorie pentru salvarea iubirii
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Magda URSACHE Lucia BIBART

Tolerăm intoleranța?
„Nerecunoașterea valorii 
naște monștri.”
            C. Trandafir

Rad Bradbury, în 
451grade Farenheit, afișa 
programul distrugerii valo-
rilor: „Luni ardem Miller, 
miercuri ardem Whitman,-
vineri Faulkner.” Prozatorul 
Mirel Taloș și-a găsit titlul: 
Să ardă cărțile!”. Sunt, cu 
toatele, „gunoiul vechiului”.

Literatura română este scoasă la tablă, examinată politic și 
interziși cei incorecți. Oamenii de apă, care iau imediat forma 
vasului Cancel Culture, sunt gata să rescrie tot, de la Biblie la V. 
Voiculescu. Să-l rescrie și pe Eminescu? Ei, e mai greu să vâri 
soarele-n sac (vorba lui Ion Creangă), dar se tot încearcă. Nu-i 
lipsit de dificultate s-o faci, dar T.O. Bobe a încercat. Culmea 
ironiei, a luat un premiu Eminescu. Banii nu miros a flori de tei. 
După Caesar Vespasianus Augustus: „Pecunia non olet!”

Criticii de direcție nouă, de-constructivistă, vor să-l vadă 
altfel: făcătură, fake.Ca istoricul dez-unirii, Lucian Boia, pen-
tru care Unirea e doar o ipoteză. Ce dacă Emil Cioran a scris: 
„Fără Eminescu, neamul nostru ar fi neînsemnat și aproape de 
disprețuit”?

Opera lui Eminescu, ni se spune, e a unui „organism uzat”. 
Să fie Rugăciunea unui dac ( o capodoperă după Cioran), ex-
pirată? Odă în metru antic – un semn de întunecare a minții și 
Scrisoarea a III-a, școlărească?

Un Scărlătescu (altul decât Mastercheful cu cuțite în do-
tare) contrazice ideea de poet nepereche. Găsește trei: Creangă, 
Caragiale, Maiorescu. Doar că numiții, trei, Doamne, și toți trei, 
n-au fost poeți, atâta tot. Alți exegeți scot la iveală poeme la care 
Eminescu mai avea de lucrat, ca să-l elimine din canon. Ioanei 
Bot (Both) îi displace sintagma de poet național și român (v. 
Eminescu –poet național român). Fiind canonic, e ilizibil, crede 
Bot (Both).

Multora le pică „adevărul” din bot că Eminescu e „frigid”, 
„mortificant”, „ilizibil” și că-i intangibil, fiind prea sus, pesem-
ne. Dintr-un sondaj stradal, ar fi aflat că niciun om simplu, dintre 
cei intervievați, nu era străin de Eminescu: știau câteva versuri 
măcar. Deci nu-i nici intangibil, nici ilizibil. Ca publicist, a fost 
persecutat și de P.P. Carp, și de liberali, neîntrecuți nici azi în a 
huli, a batjocori. A fost demis din postul de revizor școlar de un 
ministru liberal Chițu (Cîțu, contemporanul nostru, scrie esee), 
pentru a-și aduce în locul lui Eminescu un ins din suită. Vă sună 
cunoscut?

Un personaj al meu,din romanul Strigă acum..., avea drep-
tate să spună: „Adevărul nu e la mijloc, ci deasupra.” Goma a 
provocat crize de ură și de furie cu adevărul lui. „România lite-
rară” i-a închis paginile, după cel mai „sângeros” adio: „Adio, 
Domnule Goma!”, de parcă murise. Iar Goma și-a purtat războ-
iul, în numele adevărului, cu neînfricare și risc.

Tot în „R.L.” (nr. 3, 1993), Zigu Ornea executa Omul. Tra-
tat de filosofia creștină, vol. I, Ed. Timpul, 1993: „Valoarea aces-
tui tratat filosofic este inexistentă.” Afimații sub orice critice, 
cum i-a spus Maiorescu lui Gherea despre micii restauratorului, 
pe peronul gării din Ploiești. Gherea, nu, are statuă de păstrat, în 
timp ce Goga e taxat „fazcist” (cum pronunță Ion Iliescu, pre-
ședintele). Blaga e pus la zid de liber-pansiști, iar Sașa Pană e 
scos mereu din pălăria avangardistă. Dan Anghelescu e și el taxat 
„fazcist” pentru că scrie repetat despre Vintilă Horia, care, ca 
să-și suporte cei 46 de ani de exil, l-a transformat în literatură: 
Dumnezeu s-a născut în exil. Operă deschisă, neavând alt acope-
riș decât cerul.

Edgar Papu a fost acuzat de Gogu Rădulescu (în „Româ-
nia literară”, 1986), că „propagă idei de extremă dreaptă”. N-a 
primit drept la replică. Papu calomniat, Moșu Gogu reabilitat și 
înscris în GDS. Să-l pui pe eruditul cărturar Papu lângă N. Dra-
goș, pe Cezar Ivănescu lângă același Dragoș, pe Ion Gheorghe 
lângă...Țociu și Palade, treabă-i asta? E creditat etic Țărnea, că-i 
talentuos; Nichita Stănescu, nu, n-are talent și-i continuu blamat 
pentru Roșu vertical.

Radu Cosașu, drag mie ca „extremist de centru” (centrul 
său, desigur), ironiza „omul și sindromul”. Mulți au sindromul 
Călinescu. Domnul Ghiță de la Craiova le are pe toate: sindro-
mul Călinescu, dar și sindromul literaturii române per total. Has-
deu? Pentru habilitatul prof. univ., Hasdeu, autor al sintagmei 
„naționalism creator”, e doar autor de proză porno. A tolera așa 
ceva într-o universitate și a nu reacționa e inconștiență. Numai că 
se excelează în a tolera ce nu-i de tolerat.

Un sindrom de tratat are și domnul Florian (și-i tolerăm 
intoleranța), fiul marxistologului Radu Florian. Domnul Florian 
nu-l iartă ciclic pe Gyr, care a stat închis cam jumătate din viața 
de om matur. A avut parte doar de înfrângeri pentru credința sa 
și s-a rugat Cărții: „Tu fii triumf/ Smulge-mă, Carte, morții și 
durerii”. Nu i se iartă faptul că a colaborat la „Glasul Patriei”, re-
vistă de propagandă destinată exilului, comandată de PCR. Gyr, 
în opinia mea, rămâne cel mai talentat poet al închisorilor. Și el, 
nu altcineva, a înființat Teatrul Evreiesc Barașeum.

În vremi normale, Anton Golopenția (nelegionar) făcea 
schimburi de scrisori cu Traian Herseni și cu Ernest Bernea (le-
gionari); tot Anton Golopenția recomanda lucrarea lui P.P. Panai-

tescu (legionar), Interpretări istorice. Dialogul nu era blocat de o 
convingere de extremă dreapta. Să nu uităm că Mihail Sebastian 
a publicat în „Cuvântul” lui Nae Ionescu până în ultimul număr 
al revistei, interzisă de Carol II. 

E cam de multișor poveste, nu? Acum, confrații împărțiți 
pe baricade luptă pe viața și pe moartea celorlalți. Cei mai duri 
hunteri țintesc proza amprentată național. Uite că nemții nu-și 
denigrează Heimatliteratur. Noi, da. Rebreanu și Preda sunt 
mereu ținte predilecte. Parantetic spus, mi-a fost dat să aud, pe 
un canal, că personajul cel mai cunoscut din Preda este Ion. De 
Rebreanu! Mă mir că mă mai mir. Rebreanu e pe ducă din manu-
ale, în favoarea lui Băjenaru cu Cișmigiu&Comp. Pentru clasele 
V-VIII, recomandat e Florin Bican, autorul volumului Cântice 
Mârlănești, mici „povești cu rimă și fără tâlc”. Or, mârlănia prin-
de și se deprinde pe posturile televizuale.

Prolet-scriitorii „turciți” (cum îi numește Virgil Ierunca) 
sunt recompensați cu premii de excelență, ca D. Ignea, șef la 
ziarul Canalului morții, Dunăre-Marea Neagră.Când i-am repro-
șat asta, Cezar Ivănescu, mereu inflamat, mi-a urlat că mă dă în 
judecată. Totuși, nu mi-a plăcut deloc atunci când a fost numit 
proto-anarhist.

Hingherii ideologici din timpuri ceaușii își pot repara volu-
mele omagiale: pe Ceaușescu îl șterg, îl pun în loc pe Ștefan cel 
Mare și iau premii, după câte știu, și mai generoase. Multe ciu-
dățenii se pot afla din culisele premiilor literare. Și sunt în acord 
cu Nicolae Panaite, care constată, în „Expres cultural”, că sunt în 
USR „susțineri pentru unii în detrimentul altora”. Buba e spiri-
tul critic. La noi, în Târgul Ieșilor, Dulcele, atmosfera e salubră, 
în continuare, pentru profitorii realismului socialist, cărora li s-a 
asigurat o existență prelungită și confortabilă de șefi ai „punc-
telor de cultură”. Ca bonus, sunt cetățeni de onoare. S-au mai 
împrumutat și din Valahia. Probabil doamna Ioana Diaconescu a 
fost crezută când s-a mărturisit fiică sau nepoată a lui Ștefan cel 
Mare. Altfel de ce ar fi fost aleasă cetățean de onoare al Ieșilor?

Știu de la Theodor Codreanu: când a fost vorba să se acor-
de titlul de cetățean de onoare al municipiului Huși, unde s-a 
născut, lui Costache Olăreanu, un consilier s-a opus, pe motiv că 
el n-a auzit de Olăreanu. Pe cale de consecință, Olăreanu nu exis-
tă! N-ai cultură, n-ai opinie, obișnuia să repete la cursuri Mihai 
Drăgan, deocamdată ultimul eminescolog al Universității „Al.I. 
Cuza”, sacrificat postdecembrist de cabala mediocrilor.

Christian Schenk se simte nedreptățit (pe dreptate!) de 
USR și de ICR. Pentru că propagă cultura română de 50 de ani, 
fără a confunda cultura cu culturnicii.Și nu cred că a vrut să-
și dea demisia din USR, Filiala Iași, unde e respectat și apre-
ciat pentru realizările sale. Despărțirea, retragerea, demisia din 
munca de traducător cu har e o metaforă. Cum altfel? Schenk a 
promovat aproximativ 380 de autori români, clasici și contempo-
rani, în antologii. Procesul de difuzare al celor 150 de cărți de au-
tori români este în dinamică. Nu cred să existe un premiu pentru 
traducători ca el. Și de ce ar fi blamabil să-ți spui deschis opinia 
despre situația reală a actualității literare? Cum ar fi ca USR să 
aibă secția sa de traducere și promovare a literaturii noastre în 
străinătate. Că ICR știm cum și pe cine promovează.

Herta Müller a fost nobelizată pentru că a trântit ușa litera-
turii române. Când i-a murit mama,Virgil Ierunca n-a putut veni 
în România. Nici n-a știut că a murit. Poșta i-a returnat mandatul 
cu mențiunea decedată. N-a trântit ușa culturii române. Și nu s-a 
sfiit să afirme că Iorga e „un Erasmus al Balcanilor”. În Creangă, 
Ierunca a văzut un Hesiod. Steinhardt l-a comparat pe Caragiale 
cu Rabelais; pentru el, Luceafărul era „Faustul românesc”. Iată 
că un evreu poate fi cel mai bun român, iar un român get-beget 
poate fi anti-român, după cum bate vântul.

Oare Aura Christi sau Radu Ulmeanu nu pot primi premiul 
unei luni a anului, în valoare de aproximativ 300 de milioane lei 
vechi? Oare Lucia Negoiță nu poate aspira la un premiu la Ipo-
tești? Nici Șerban Codrin Denk sau Virgil Diaconu? Un nesupus 
nu ajunge sus.

 Trăim vremi antibeletriste, cum le-a numit C. Stere, absent 
din manuale. Nu se mai poartă atitudinea morală? Cam da. Cum 
am mai spus, e mai ușor să-i scuipi pe înaintași, supunându-te 
blestematei corectitudini politice, ca să salți tu deasupra. Ideolo-
gia asta neomarxistă ne duce spre irațional, spre absurd, e teribil 
de distructivă, dar e suficient s-o iei în brațe și poți să ajungi la 
vârful ierarhiei literare.

Cei care, în urmă cu 30 de ani, vedeau în sertar spațiul 
libertății de gândire și nu îngenuncheau la auzul discursului 
ceaușist, sunt amenințați acum de ceea ce se cheamă political 
correctness. Cancel Culture e și mai aspră, dacă Shakespeare a 
devenit rasist antisemit, Romeo și Julieta psihopați, iar preoții 
criminali. De la Christian Schenk știu că nici Lorelay nu se simte 
mai bine. Și, cum de departe se vede mai bine, Eugen D. Popin, 
redactorul șef al revistei „Alternanțe”, îmi scrie: „Dragă Magda, 
de ce vor cioclii să-l înmormânteze pe Eminescu lunar? Că eu 
nu am auzit Niciun Cioclu Teuton să vrea să-i înmormânteze pe 
Goethe, ori pe Schiller ori pe Thomas Mann.” Cauza: firfirici, 
steluțe și petlițe aurite, crede poetul Evanescențelor.

Ce se poate face contra barbariei?,se întreba în „Bucovi-
na literară” (1-2-3, 2022) Matei Vișniec, referindu-se la altfel de 
barbarie: a războiului de la hotarele noastre prescurtate de bar-
bari. Soluția e dată: Să avem curajul întrebării și al răspunsului.  

Despletește-ți	șuvițele,	femeie

Știi cât de rău mă pot rătăci,
când păcătoasa asta de cheie se potrivește
într-o mulțime de yale.
Știi că noaptea mi-e greu să deosebesc contrastele.
Negrul de alb.
Gândul 
e ademenit de parfumul sânilor.
Știi că interesul meu,
e volatil. Alunecos.
Cântec de sirenă.
Când zvelt,
când trupeș.
Și mai știi că marinarii n-au scăpare
din mreaja lui.
De aceea, nu mă certa și nu mă disprețui.
Sunt doar un bătrân lup de mare,
ai milă,
Doamna mea!
Desfă-ți tomanticul tău păr.
Întinde-l,
întinde-l ca pe o nadă,
ca pe un fruct aromat
spre nările mele.
Trimite-l să mă înfășoare-n coama lui neînșeuată
ca-n colții leilor,
blând, dar hotărât.
Fă-l cărare de mătase
pe moliciunea căreia să pășesc ca pe-un covor
spre tine,
acasa mea.

Toamna iernii

Trecuse prin foc.
Unii ar fi zis că s-a purificat și că era gata să se-nalțe, 
dar ea nu, nu simțea asta.
Nervurii gândului se mutilaseră în cuptor.
Membrana străvezie a corpului, 
prin care citeai semnele din soare, 
coaptă, gata să plesnească, 
dosea dogoarea scurgerii 
verii ei în iarnă.

Oboseala sevei
de verde amintea.
Inima ei de clorofilă nălucea 
stări colorate, văratic înturnate spre toamnă.

Când vântul cel zglobiu,
doar mușchi și voie,
a invitat-o protocolar la dans,
perspectiva zborului,
a paralizat pe loc durerea ruperii de creangă.

Fremătul brațelor lui,
îi fura respirația.
Amorțeala se țesea dulce și invadator,
printre fibre-i încărunțite.
Dansul, ultimul ei dans,
o întomna și o izbăvea.

Toamna atunci spre iarnă s-a rotit. 

Puținul	mult

Cât de puțin e multul bătrânului…
Atât de puțin, pe cât de mult e puținul tinereții.
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Efectul „Rashomon” și adevărul despre moartea martirului Mircea Vulcănescu

Voi începe ilustrarea efec-
tului Rashomon cu o părere 
care, nu se știe de ce, nu a con-
venit poliției gândirii de pe in-
ternet, grăbită nevoie mare s-o 
îndepărteze. Era un comenta-
riu la o emisiunie a lui Radu 
Paraschivescu având-o ca in-
vitată pe Tatiana Niculescu, 
– scriitoarea care a romanțat 
viziunea securistă asupra 
Sfântului Arsenie Boca, prac-
tic martirizat (1) de Securitatea 
comunistă prin schingiuire în 
noiembrie 1989. Iată opinia 
ștearsă din umbră în repetate 

rânduri: „Te ocupi [tu, Radu Paraschivescu] de noNames ca Tatiana 
Niculescu și nu promovezi adevărata valoare, cum este această 
doamnă, Vasiliu-Scraba, accesată (on-line, să n-avem discuții!) de 
zeci de mii de cititori” (Dan Liviu Boeriu). Mai precis, de 52.297 
de cititori care i-au accesat eseurile pe internet de 179.700 ori. 

Comentariul trecut pe facebook în aprilie 2022 diferă radical de 
părerea zisului „dan popescu” încrâncenat cenzor al meu pe youtu-
be, pe facebook și-n wikipedii, ascuns după mulțime de pseudoni-
me, printre care și MyComp, sau Donarius, sau Accipiter GentilisQ 
(2). Pitit după „dan popescu”, trecuse pe youtube următorul comen-
tariu, după ce-mi audiase un videoclip: „Scrieți, scrieți, că vă citește 
doar soțul !” Despre cele două opinii divergente, vechii romani ar fi 
zis „quot homines, tot sententiae”, evidențiind deosebirea firească 
dintre oamenii care, diferiți fiind, ajung la păreri foarte deosebite 
asupra aceluiași subiect, uneori chiar contradictorii. Dar, cum latina 
nu mai este la modă, în loc de QUOT CAPITA, TOT SENSUS, i.e. 
„câte capete atâtea păreri”, wikipedia indică aici că ar fi vorba de 
„efectul Rashomon”. 

Intitulat „Rashomon” după filmul japonez din 1950, „efectul” 
evidențiază covârșitoarea diferență dintre spusele martorilor unuia 
și aceluiași eveniment. Aduce oare ceva nou „efectul Rashomon” 
față de vechea și înțeleapta constatare a latinilor? Desigur, nu! Are 
doar avantajul noutății cu orice preț și al tentei cultural-globaliste 
promovată de grupul celor care au confiscat wikipedia. 

Mircea Eliade, „cel mai onorat și prețuit român din secolul 
XX”, a scris în 1967 „Trepte pentru Mircea Vulcănescu” citite la 
câțiva ani distanță și de sora filosofului. Renumitul savant și-a în-
cheiat eseul pe ideea victoriei prietenului său asupra călăilor și asu-
pra morții. Însăși moartea lui Iisus pe cruce îi asigurase lui Mircea 
Vulcănescu triumful asupra morții, ca și altor martiri români, uciși 
după gratii în „universitățile lui Teohari Georgescu”. Un fost „pro-
fesor” al acestor universități, ajuns la Paris, a povestit exilaților ro-
mâni despre încarcerarea la temperaturi de îngheţ prin care i-a fost 
pedepsită lui Mircea Vulcănescu îndrăznela de a-i învăţa la Aiud 
româneşte pe gardienii maghiari: „A doua zi dimineaţă, Mircea 
Vulcănescu devenise un sloi de gheaţă, după o noapte petrecută pe 
un ger de –20 de grade. Aşa l-au aflat şeful temnicerilor de altă lim-
bă, şi tovarăşii săi, a doua zi dimineaţa. Ţurţure de ghiaţă, cu ochii 
deschişi, mort cu ochii vii. Se făcu ziuă, dădu soarele. Din ţurţurele 
cu ochii vii, s-a toropit atunci o lacrimă; apoi alta, alta, prelingân-
du-se şi împreunându-se în sânul mumei-fire cu cele ale osândiţilor 
de limbă românească, în acea dimineaţă de iarnă, când aceştia şi-au 
luat rămas bun de la răposatul Mircea Vulcănescu, închinându-se, 
şoptind: Să-i fie ţărâna uşoară şi Dumnezeu să-i ierte pe călăi – căci 
numai de la El poate veni iertarea…De la cea mai frumoasă inteli-
genţă românească pe care norocul m-a învrednicit s-o cunosc”. (3) 

Din fragmentul citat reiese o părere diferită de cea cunoscută din 
mass-media oficială, după care filosoful ar fi murit în temniță sacri-
ficându-și viața ca să salveze un tânăr. Cum ani de zile am citit ese-
istică filosofică în Sala Fondului Secret al Bibliotecii Academiei, 
ajunsesem să știu numele și lecturile cititorilor din sala de la etaj. 
Fiindcă materialele consultate erau uneori lăsate pe a doua zi cu 
fișa cititorului care le solicitase. Așa i-am reperat pe Handoca și 
Ornea, necitind cărțile și revistele vremii din care să le aflu nume-
le. Aceștia, într-una din însoritele zile ale toamnei anului 1989, își 
povesteau strigând în curtea Bibliotecii, unde mă plimbam într-o 
mică pauză, cum a murit Mircea Vulcănescu pe cimentul ud al ce-
lulei de la Jilava ca să salveze de la moarte un tânăr. Pe imaginea 
corpolentului filosof, care a salvat cu propriul trup un deținut tânăr, 
avea să tricoteze câțiva ani mai târziu și corpolentul Andrei Pleșu, 
într-un interviu difuzat și răs-difuzat (4). Imagine cu totul falsă, căci 
după gratii Vulcănescu ajunsese foarte repede piele și os, sculpto-
rul Aurel Obreja comparându-l cu „un schelet de biserică arsă”. În 
secolul XXI a ajuns să fie cunoscută și părerea lui Ion Halmaghi, 
născut în America și repatriat acolo după ce scăpase cu viață din 
„universitățile lui Teohari Georgescu”. Mărturia lui diferă radical 
de cea a „țipuitorilor” din curtea Bibliotecii Academiei, „oficializa-
tă” ulterior. Ion Halmaghi, fost student al lui Mircea Eliade, ajuns 
ca atâția alți nevinovați în temniță, a povestit că în celula de pedeap-
să de la „universitatea Jilava” – cu fecale, urină și apă pe jos – nu 
fusese băgat doar Mircea Vulcănescu și tânărul căruia i-ar fi salvat 
viața culcându-se pe cimentul umed, ci mai mulți tineri „studenți” 
care-l audiaseră pe filosof. După ce fuseseră cu sălbăticie bătuți, (Continuare în pg. 18)
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au fost cu toții pedepsiți să stea zile și nopți în picioare în frigul 
înlemnitor al „Negrei”, deoarece profesorul Vulcănescu a încălcat 
regulamentul ținându-le prelegeri. Fostul deținut Halmaghi a con-
firmat adevărul propunerii lui Mircea Vulcănescu de a se întinde 
pe jos, nemaiputându-se ține pe picioare. Dar, spre deosebire de 
varianta „oficială”, el a mai relatat că tinerii din celulă n-au fost 
de acord și că ei l-au susținut fizic să depășească încercarea care-l 
adusese la limitele puterii de rezistență pe filosoful care ținuse în 
coșăria de la Aiud o conferință despre sinucidere (5). La colocviul 
„Mircea Vulcănescu” de la Tecuci, observasem în 2011 și nepo-
trivirea de dată. Căci întâmplarea de la Jilava fusese în 1951, iar 
Mircea Vulcănescu a trecut în lumea celor drepți la Aiud în 1952 
(https://www.youtube.com/watch?v=6kuhSDeAnVQ). Torturat la 
un moment dat în aceeași serie cu „profesorul” Mircea Vulcănescu, 
un fost „student” al „Universității Aiud” își amintea următoarea 
scenă: „Torturarea mea s-a terminat și acum zăceam aruncat în-
tr-un colț pe jos. La rând era Mircea Vulcănescu. După ce l-au tor-
turat prin bătaie pe tot corpul (pentru a nu știu câta oară) a căzut în 
nesimțire. Era plin de sânge. Un țigan robust l-a luat de un picior 
târându-l pe jos. Capul i se bălăbănea în dreapta și-n stânga ca o 
mingie legată cu o sfoară trasă de un copil...Cum trecea tocmai prin 
dreptul meu, m-am târât puțin ca să-i îmbrățișez capul și să-l în-
curajez. Se vedea că nu e mort. Țiganul care îl târa m-a îndepărtat 
cu o lovitură de bocanc în piept, care mi-a tăiat respirația”. (6) De 
la studenții „Universității Aiud” știm azi că Vulcănescu remarcase 
cum guvernanții României subjugate de sovietici disprețuiau valo-
rile culturale românești, făcând să se lățească pseudo-cultura, cum 
fac și azi urmașii lor de după 1990 grupați în jurul lui Brucan, spre 
a rămâne la putere.

Într-un articol publicat de revista Grupului de Dialog Social 
fondat de Silviu Brucan, Pavel Câmpeanu, român de origine evre-
iască, scria că în secția ideologică a CC al PCR nu a pătruns până 
în mijlocul anilor optzeci nici un etnic român (Revista „22”, Nr.9/ 
2001). Or, chiar acestei secții ideologice i-a aparținut „comanda-
mentul efectiv al aparatului de teroare și diversiune”, ea fiind „de-
partamentul cel mai apropiat de Kremlin al conducerii PCR” (cf. 
Ion Varlam, Pseudo-România, București, Ed. Vog). Observând, ca 
și Ion Varlam, că pârghiile puterii au rămas în aceleași mâini în 
care fuseseră și în „Statul concentraționar comunist” (cf. Mircea 
Eliade), poetul Mircea Ciobanu a compus după 1990 următoarele 
versuri, când fostul secretar al lui Ioșca Chișinewski, Paul Cornea, 
ajunsese sfătuitorul lui Mihai Șora, ministrul educației ce a permis 
îndepărtarea elevilor români de către colegii lor maghiari din școli 
ce deveniseră maghiare sub ocupația hortystă (sept. 1940 și nov. 
1944). „Cine sînt ei/ dacă numele mic le-a fost scris/ numai cu par-
tea lui de ocară/ în cartea orașului? // Iată-i cu mâna pe bici/ Cu 
poruncile-n gură,/ iată-i stăpâni peste marea cătușă.// N-au arat,/ 
sămânță în brazdă/ n-au aruncat,/ cântecul lor cel mai lung ridica/ 
în slava batjocurii/ numele plugului. // Iată-i cu mâna pe bici, / cu 
poruncile-n gură; / iată-i stăpâni peste/ marea cătușă” (7). De unde 
să bănuiască Mircea Ciobanu că însuși proletcultistul Paul Cornea 
va conduce un doctorat despre opera sa, dându-și impostura în pe-
tec odată cu alcătuirea prefeței la acea lucrare (8). În opinia lui Ion 
Varlam, Teohari Georgescu și Alexandru Nikolski erau numele 
conspirative ale celor doi agenți sovietici care au condus după 6 
Martie 1945 Ministerul de interne și Siguranța (9). Pentru păcălit 
prostimea, mafia care a confiscat Wikipedia a inventat un pede-
gree românesc pentru Burăh Tescovici, aka Teohari Georgescu (cf. 
Radu Teodoru, România ca o pradă, Ed. Lucman, 2005, p.292), 
știut fiind că securitatea anti-românească se specializase pe falsifi-
cări. Închisorile comuniste au fost desemnate ca „universitățile lui 
Teohari Georgescu” de către Petre Pandrea, în libertate apărătorul 
preotului Ion Iovan de la Vladimirești, – prima mânăstire desfiin-
țată –, și după gratii, la rândul său, conferențiar în „Universitatea 
Aiudului”. De la fostul deținut politic Demostene Andronescu 
aflăm că respectiva „Universitate” ar fi avut, ca să zicem așa, și 
un „rector”, pe profesorul doctor în fizică atomică George Manu. 
Susținută în 1933, teza de doctorat îi fusese îndrumată de Marie 
Curie care-i propusese să rămână să lucreze împreună (10). Om de 
vastă cultură științifică și umanistă, profesorul George Manu a pre-
ferat cariera universitară din țară. În martie 1948 a fost închis de 
agenții sovieticilor pentru volumul din 1947 În spatele Cortinei de 
fier. România sub ocupație sovietică, semnat cu pseudonimul Testis 
Dacicus, volum de negăsit, deși retipărit la București în 2004 de Ed. 
Kullusys și în 2011 de Ed. „Mica Valahie”. La farsa de proces cu 
verdictul înainte stabilit de ocupanți, savantul atomist a zis: „Tot ce 
am făcut a fost pentru a distruge comunismul. Îmi pare rău că n-am 
reușit” (Gh. Manu). Fusese un „rector” unanim admirat și prețuit, 
între anii 1954 și 1961, anul uciderii sale după gratii (11). 

Mircea Eliade (12) scrisese într-o revistă de la Paris că „pentru 
om, libertatea nu poate fi actualizată decât împotriva momentului 
istoric, împotriva timpului care te silește să faci cutare sau cutare

NOTE:

1. vezi Isabela Vasiliu-Scraba, https://isabelavs2.wordpress.
com/parintele-arsenie-boca/isabelavs-martiriul7-boca/.

2. Wikipedistul „Cezărică” a avut buna idee să introducă fișa 
„Mircea Eliade, O fotografie veche de 14 ani” în Wikipedia.ro, 
conspectând opinii despre povestire din sursele mai la vedere, prin-
tre care și părerile acad. Eugen Simion. La încercarea de a adă-
uga un link cu noua mea interpretare publicată în „Acolada” 12/ 
2020, un „Donarius” a îndepărtat-o după trei minute, îndată ce a 
sesizat numele autoarei, fiindcă în 3 minute nu a putut ghici idei-
le cuprinse în exegeza propusă (https://isabelavs2.wordpress.com/
mircea-eliade/isabela-vasiliu-scraba-fotografie-mircea-eliade/). 
După vreo cinci ore, wikipedistul „Donarius” a motivat ștergerea și 
ștampilarea ca „spam”, scriind la Discuții că Isabela Vasiliu-Scraba 
n-ar aduce nici o noutate, „reluând interpretările existente deja în 
articolul din Wikipedia” (Donarius, 13 dec. 2020, 19:18). Cum în 
cinci ore este posibil să fi parcurs conținutul ideatic al noii mele 
interpretări, reproșul că au fost reluate interpretările existente s-a 
ivit probabil din neputința de a deosebi între noua hermeneutică 
bazată pe ideea unui Dumnezeu viu acționând în lume și afirma-
ția lui Eugen Simion după care tema nuvelei ar fi Dumnezeu „ca 
și mort pentru lume”. De unde reiese că Wikipedia dă „ucazuri” 
de interpretare prin analfabeți funcționali care nu pricep nimic din 
ce citesc. Incrâncenarea lui Donarius împotriva scrisului meu s-a 
mai văzut la distanță de o lună când a venit cu noi așa-zise argu-
mente pentru reîndepărtarea textului Harismele Duhului Sfânt și 
fotografia „de 14 ani” . Intâi l-a „identificat ca vandalism”, cf. 
Donarius, 23:21, 14 ian.2021, indentificarea ca „spam” fiind deja 
ivocată pe 13 dec. 2020. Apoi, fără nicio argumentare, a decretat 
că hermeneutica mea la nuvela O fotografie veche de 14 ani ar 
„promova teoria conspirației” (cf. Donarius, 23:27, 14 ian 2021). 
După ce-au mai trecut două zile, același Donarius pitit acum după 
pseudonimul „Accipiter GentilisQ” a propus spre ștergere fișa 
„Isabela Vasiliu-Scraba” din Wikipedia, vezi nota 5 din interpreta-
rea mea la Dayan, https://isabelavs2.wordpress.com/mircea-eliade/
isabela-vasiliu-scraba-dayan-transparenta-matematica-a-realitatii/ 
). Citind în confiscata wikipedie așa-zisele argumente de cenzu-
rare, se poate presupune că în zilele noastre s-a împlinit profeția 
Sfântului Arsenie Boca: „Cei slabi, nimicnici și fățarnici vor cre-
de că numai ei sînt atotputernici și atoateștiutori” (vezi Isabela 
Vasiliu-Scraba, Miracolul Bisericii de la Drăgănescu şi o profeţie 
a Sfântului Arsenie Boca, https://isabelavs2.wordpress.com/parin-
tele-arsenie-boca/isabelavs-bisericadraganescu11/ ).

3. vezi prefaţa lui Titus Bărbulescu la vol.: Mircea Vulcănescu, 
Războiul pentru întregirea neamului, Bucureşti, Ed. Saeculum 
I.O., 1999, p.17.

4. vezi vol. Isabela Vasiliu-Scraba, Contextualizări. Elemente 
pentru o topologie a prezentului, Slobozia, 2002, p.47.

5. vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Harismele Duhului Sfânt și foto-
grafia „de 14 ani”, din rev. „Acolada”, Satu Mare, 12/ 2020

6. vezi N. Crăcea, Mărturii din iadul temnițelor comuniste.
7. vezi Mircea Ciobanu, Cântec, în vol.: Anul tăcerii, București, 

Ed, Vitruviu, 1997, p. 78.
8. vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Poet la vremea lui Ahab. Poezii 

încifrate de Mircea Ciobanu și salvatoarea neînțelegere a criticu-
lui Marian Popa, https://isabelavs2.wordpress.com/articole/isabe-
lavs-ciobanu10mirceapoezii/. 

9. vezi Ion Varlam, Pseudo-România, București, Ed. Vog, 2004, 
pp. 320-321.

10. vezi Fabian Seiche, Martiri și mărturisitori români din seco-
lul XX, Făgăraș, 2014, p.332.

11. D. Andronescu, Reeducarea de la Aiud, București, 2009.
12. Mircea Eliade nota într-o epistolă următoarele: „Știu că după 

moartea mea voi fi recunoscut, oficial, și de neamul din care fac 
parte. Și asta mi-e destul” (16 iunie 1970). M. Eliade a fost, în-
tr-adevăr, recunoscut de universitarul Petru Ursache și de încă alți 
câțiva, să-i numeri pe degetele de la o mână. Oficialii culturii comu-
niste și post-comuniste, cu toții aflați în rândul adoratorilor lui Zigu 
Ornea, cel care l-a băgat pe Noica în temniță, nu l-au recunoscut 
pe Eliade nici post-mortem. Ei doar s-au străduit, prin mass-media 
oficială, „să-l cocoațe” (apud. P. Ursache) deasupra marelui Eliade 
pe micul său turnător, Ioan Petru Culianu (https://isabelavs2.wor-
dpress.com/mircea-eliade/isabelavs-culianugonflat19/ ) . Din cele 
scrise de arhivistul Florin Cîntec aflăm că în nedreapta acuzare a 
lui Mircea Eliade, unica așa zisă „dovadă” a fost extrasă de Florin 
Țurcanu dintr-un dosar încă secret (nr. 573). Ea provine dintr-o 
declarație scrisă foarte probabil în urma schingiuirilor de aresta-
tul Radu Gyr. Amintind despre această așa-zisă „dovadă”, Florin 
Cîntec observa cu justețe „surprinzătoarea amabilitate a SRI-ului 
de a-i pune la dispoziție aceste dosare secrete domnului Țurcanu” 
(Florin Cîntec, Corespondența Mircea Eliade – Radu Gyr, în rev. 
„Origini. Romanian Roots”, vol. XIII, no. 6-7-8/ 132-133-134, 
June-July-August 2008, Norcross, Georgia, SUA, numărul dedicat 
lui Mircea Eliade, p. 29). Florin Cîntec, fost bursier Fulbright care 
a cercetat la Regenstein Mircea Eliade Papers, mai notează că „ar 
fi fost interesant dacă Țurcanu ar fi oferit mai multe detalii des-
pre conținutul dosarului 573 citat. Era dosarul întocmit lui Mircea 
Eliade sau lui Radu Gyr? Pentru că oricum trebuie să fie vorba de 
un dosar construit pe baza documentelor Siguranței, dar prelucrat 
apoi de Securitate pentru a fi folosit ori împotriva unuia ori a celui-
lalt” (Florin Cîntec, ibid., p.30).

Motto: „Mircea Vulcănescu nu e om. E o mașină de exprimat poetic – și pe înțelesul oricui – cele mai rigide și mai anoste cunoștințe din orice domeniu. E colosal. Ajungi să crezi, ascultându-l, că pașii 
făcuți de omenire în domeniul științei au fost drămuiți și struniți întotdeauna de Dumnezeu, în așa fel încât descoperirile să nu se poată întoarce împotriva omului” (Teodor Duțu, fost deținut politic).



Acolada nr. 10 octombrie 2022
13

Biblioteca lui Alexandru George
 Motto
Tumultul liniștit acuma doarme                                 
În lumea unei cărți ce se-odihnește
Pe liniștitul raft. Dormind, 
așteaptă.
              Borges, Un libro                                

O bibliotecă, potrivit eseistului și 
poetului R.W. Emerson, citat de 
Borges în Cărțile și noaptea, e un 
cabinet magic unde există o mulți-
me de spirite vrăjite. Ele se trezesc 

când le invocăm cu dragoste și le iubim deschizând paginile cărților, 
precum pași egali și măsurați ar lua în stăpânire aleile parcurilor și grădi-
nilor străjuite de silvani și naiade închipuite sau nu... Atâta vreme cât nu 
le deschidem, cărțile rămân, geometric vorbind, zice Borges, niște biete 
volume, lucruri și ele printre atâtea lucruri. Întâlnirea cărților cu cititorul 
empatic în atmosfera mobilierului cabinetului saturat de mirosul vechi 
al cernelurilor și „zincurilor” este esențială pentru declanșarea visului, 
rememorării și aducerii aminte. Pentru că, în plan superior, a-ți aduce 
aminte, ca Swann, fie și de savoarea „madlenei”, înseamnă a inventa și 
totodată a descoperi, înseamnă a re-plăsmui, a da viață, și a supraviețui 
ca entitate metafizică dincolo de prezentul clipei repede trecătoare. O 
carte și, cu atât mai mult, o bibliotecă sunt expresia extensiei imaginației 
și memoriei, a viselor care se încheagă aievea, până la un punct... 
Cu riscul de a stingheri, prin neascultare, pacea „Marelui Orb”, aș în-
drăzni să afirm că o carte rămâne cu rangul astral de carte chiar și atunci 
când, pasager, nedeschisă, poate părea un simplu volum. Urmând pe 
unul dintre cele mai mari spirite ale sfârșitului secolului al XIX-lea, înce-
putul secolului dpouăzeci, care era convins că nu există dram de iubire 
fără senzualitate – vorbesc despre Anatol France – , consider, ca și el, că 
poți găsi același tip de desfătare într-o carte, precum cititul, atunci când 
ajungi și mai ales ești capabil nu numai să îi trăiești universul de idea-
litate dar și să o mângâi transportat, la propriu, cu același sentiment de 
munificentă prețuire. „Recunosc dintr-o privire pe un adevărat bibliofil, 
scria premiatul Nobel pentru literatură din 1921, după felul cum atin-
ge o carte. Cel care, punând mâna pe vreo veche carte prețioasă, rară, 
amabilă, sau cel puțin onestă, n-o pipăie cu o mână deopotrivă blândă și 
fermă, și nu plimbă cu voluptate, pe spatele, pe suprafața, pe reliefurile ei 
o palmă înduioșată, acela nu a avut nicicând instinctul (de colecționari) 
care i-a făcut pe un Groslier și pe un Double celebri. Zadarnic susține 
că iubește cărțile; nu-l vom crede”. Iubim și prețuim, așadar, cărțile nu 
numai pentru universul lor, dar și pentru, raritatea, vechimea ori calita-
tea întocmirii meșteșugărești și realizării înalt artistice; pentru „istoriile” 
externe pe care le poartă cu ele, fie că acestea fac ele însele parte din alte 
cărți, fie că le știm de la alții sau le-am trăit noi înșine până a ne intra în 
bibliotecă... Iubim cărțile, scria autorul Grădinii lui Epicur, nu numai 
pentru folosul lor, dar și pentru spectacolul pe care privirea lor îl poate 
descoperi în „acea mică floricică de aur pe care legătorii din veacul al 
XVIII-lea o aplicau, de pildă, pe spatele pielii de vițel al cărților, între 
fiecare nervură...” Iubitorul de carte care a fost Borges sau Alexandru 
Ciorănescu, pentru a nu mai invoca aici și alte nume celebre, să nu ne 
lăsăm înșelați, nu a fost numai un șoarece de bibliotecă înfometat și nă-
răvit tuturor elixirelor ori otrăvurilor lor prețioase, dar și un colecționar 
sensitiv și fetișist ca orice bibliofil îndrăgostit... Un atare iubitor de carte 
nu trebuie să fie neapărat doar un ins plin de bani, vânând cu ajutorul 
lor numai ediții princeps rare, ci, așa cum îi descrie Anatol France pe 
cei doi canonici ai săi în ziarul Le Temps, și niște „săraci cu bucurie și 
umili cu bună dispoziție” ce nu ezitau să pună mâna cu plăcere naivă „pe 
curiozitățile disprețuite care tapisau prăvălia de trei parale a anticarului 
expert”.
În 1947, când, cu ajutorul tancurilor sovietice, în România s-a instaurat 
regimul dictaturii comuniste, Alexandru George avea doar 17 ani. Deși 
provenea dintr-o familie cu o oarecare stare, de înalți funcționari de ban-
că, tânărul se va trezi repede fără de nici o susținere materială, datorită 
naționalizării draconice începută un an mai târziu (citește confiscarea 
fără nici o răscumpărare a averii foștilor proprietari) a avutului părin-
ților săi. Singura bogăție (în condițiile date, furtivă și aceea!) cu care s-a 
ales au fost cele câteva sute de cărți care i-au rămas din familie, în special 
cele de filozofie (în ediții germane), economie politică și știința economi-
ei corporatiste din biblioteca tatălui său și a unui unchi, dar și cu o sumă 
de romane franțuzești ce au aparținut mamei și dădacei sale de origine 
elvețiană, în special cele capitale pentru configurația literaturii secolului 
al XIX-lea. În copilărie, așa cum aflăm din romanul autobiografic Dimi-
neața devreme (acțiunea fiind plasată aproximativ în anul 1939), imagi-
nația lui Alexandru George era mai cu seamă înfierbântată de cărțile de 
aventuri (Ultimul mohican, Ivanhoe sau Aventurile căpitanului Corco-
ran (Biblioteca roză, Hachette), dar și de o bogată literatură polițistă (Jim 
Blackwood Jockey și Uciderea lordului Egware sau, în altă parte, cu va-
rianta Moartea lordului Egware!); una peste alta, un gen de literatură 
fantastică cum o denumește calin undeva același Borges. Nu știu dacă 
asemenea cărți imprimate pe hârtie ordinară și difuzate prin chioșcurile 
de ziare sau prin intermediul diverșilor samsari, dar mai ales predilect 
obiect de schimb și tranzacție între copii până la ferfenițirea lui completă, 
a căpătat vreodată dreptul de acces în biblioteca scriitorului. Întrucât – 
dar mă voi referi mai încolo la împrejurarea respectivă – într-un pachet 
de cărți, din mai multe câte mi-au fost dăruite de Alexandru George, în 
ultimii săi ani de viață, am descoperit încântat – fiindcă nu văzusem până 
atunci niciodată un exemplar din celebrele Aventuri ale submarinului 
Dox – povestea Sticlei plutitoare de Hans Warrem (traducere Lia Hârșu), 
pot să îmi imaginez în voie că, dacă nu le-a păstrat cu sfințenie, catalo-
gate cu scrupulozitate, cum avea obiceiul să procedeze cu asemenea gen 
de carte Alexandru Ciorănescu, e posibil ca nici Alexandru George să nu 
se fi despărțit tocmai cu inima ușoară de ele... Începuturile Bibliotecii lui 
Alexandru George, departe de a fi modeste (fiindcă, dintr-un scrupul al 
unei conștiințe de mare rezervă etică, nu s-a apucat niciodată să-și laude 

moștenirea spirituală găsită în biblioteca familiei (din câte știu, cu câteva 
rarități din zona bibliofiliei propriu-zise, dar și cu un număr semnificativ 
de colecții de ziare și reviste apărute la începutul secolului trecut), sigur, 
nu se poate compara cu antreul bibliotecilor unor savanți din Occident, 
care, așa cum povestește Adrian Marino undeva, ajung să-și etaleze în zi-
lele noastre cărțile în biblioteca personală, dispuse în mai multe camere, 
pe secole, literaturi, genuri etc., etc.    
La maturitate, Alexandru George avea obiceiul să citească la fel de cap-
tivat mai multe cărți în același timp. Și asta nu numai pentru că, în cămă-
ruța sa de la etajul șapte din Mihai Bravu sau, mai apoi, în garsoniera din 
Drumul Sării, nu putea aduce totdeauna edițiile rare pe care le consulta 
în sălile de lectură ale Bibliotecii Academiei, Bibliotecii Centrale Uni-
versitare sau Bibliotecii Naționale, ci fiindcă, efectiv, în pofida miopiei 
avansate, pe care o dobândise de timpuriu, nevoia sa de lectură nu putea 
fi saturată și pe deplin satisfăcută cu o singură carte pe care și-o propunea 
spre lectură la un moment dat printr-o decizie deliberată. L-am văzut pe 
Alexandru George, întrerupând intempestiv lectura unei cărți despre care 
își propusese să scrie și termenul înmânării articolului devenise deja im-
perativ, scoțând din rafturile bibliotecii sale sau din stivele de cărți aran-
jate peste tot în prea micul său spațiu de locuit (inclusiv desupra galeriilor 
de deasupra ferestrelor sau direct pe pardoseala de sub somieră)  un vo-
lum fără nici o legătură cu lectura dinainte, pe care, răsfoindu-l, până la 
urmă, îl parcurgea efectiv cu o viteză incredibilă, din doască în doască. 
Nevoia de lectură și o curiozitate extraodinară pentru „istorii” și Istorie 
au făcut din el un incredibil căutător și descoperitor de scrieri prețioase. 
Avea, trebuie să recunosc, noroc la cărți (!), deținând cu privire la ele nu 
numai o secretă sapiență dobândită prin vaste și deosebit de orientate 
lecturi, dar și unele calități, pot zice, divinatorii. L-am însoțit de câteva 
ori în provincie, la Brașov, Craiova, Râmnicu Vâlcea sau Târgoviște la o 
serie de manifestări culturale, unde era invitat să conferențieze sau făcea 
parte din juriu. Am avut mereu impresia că abia aștepta asemenea ieșiri 
dintr-un „perimetru controlat” (expressis verbis)  mai ales pentru plăce-
rea dezmărginită de a lua în mod secret urma vreunei terfeloage prețioa-
se.... Ca și cum anticariatele bucureștene cercetate cu acribie diurnă (și 
nu comit aici nici o figură de stil!) ar fi conspirat cu toatele să-i ascundă 
perla presimțită și promisă numai lui, abia ajuns în localitatea cu pricina, 
pe nesimțite, cărturarul dispărea neștiut de nimeni pe cărări accesibile 
numai geniului său. Iar când, într-un târziu, era găsit în fundul vreunui 
dughene cu paperaserii – uneori, în plină stradă –, complet abstras, inva-
riabil putea fi surprins răsfoind o „scriptă” (reproduc cu plăcere termenul 
folosit de domnia sa pentru desemnarea noilor capturi) pe care o ținea 
cu amândouă mâinile aproape lipită de lentilele fumurii ale ochelariilor 
cu multe dioptrii. Din singura sa călătorie în Franța, pe la începutul ani-
lor optzeci, dacă nu mă înșel, s-a întors, printre altele, în urma unei zile 
întregi de răscolire a tarabelor buchiniștilor de pe malul Senei, cu textul 
lucrării de doctorat prezentată în 1929 de Anetta Antoniu la Facultatea 
de Litere a Universității din Nancy (Anatole France critique littéraire), 
teză editată de Imprimeriile Berger-Levrault, Nancy-Paris-Strassburg în 
același an, o lucrare cu adevărat importantă și cu totul rarisimă, pe care 
o semnalase cu căldură cu câțiva ani mai înainte în notele la traducerea 
pentru Editura Univers a culegerii de articole intitulate Viața literară de 
Anatol France.    
Fără nicio exagerare, Alexandru George a scris și a fost din toate punc-
tele de vedere un atlet profesionist al cărții, tot pe atât cât a fost un mag 
vestitor și apărător al rațiunii ei interne necesare și suficiente, necorupte 
sub nici o formă. În acest spirit, a trăit și a scris toată viața numai pentru 
bucuria pură și simplă a unei acțiuni literare complet încercuite în de 
sine, epurată drastic, din capul locului, de orice ingerințe venite din afara 
fenomenului artistic, că erau de natură politică, socială, economică sau 
mai știu eu de ce altă coloratură, străină, în orice caz, spiritului literei. Din 
acest bun motiv, dar și din cauza câinoșeniei vremurilor de sub comu-
niști, cu care nu a acceptat să aibă, trebuie s-o repet, nici un fel de contact, 
Alexandru George a rămas toată viața în afara factorului de putere, refu-
zând cu obstinație orice poziție publică și orice post și funcție plătită în 
administrația respectivă. A fost în felul său singurul scriitor român post-
belic care a trăit aproape exclusiv numai din scris și din varii expediente 
ale acestei îndeletniciri. Nu i-a fost ușor, ducându-și zilele uneori la limita 
supraviețuirii, cu atât mai mult cu cât, din ultimii bani, nu-și refuza nici-
odată plăcerea achiziționării vreunei rarități în materie, discuri cu muzică 
sau vreo carte de mult jinduită, semnalate tocmai atunci pe căi oculte 
ca intrând iminent în piață. Pe acestă pistă extrem de îngustă, George 
deținea monopolul unor informații și relații cu un mediu de underground 
pe care nu le mai avea nimeni. L-aș asemui pentru această știință lui 
Șerban Cioculescu, multă vreme unul dintre cei mai avizați informatori 
ai Bibliotecii Academiei în privința depozitarilor bucureșteni de carte de 
patrimoniu... În puținul timp cât a lucrat el însuși acolo, nu mulți o știu, 
Alexandru George își făcuse plăcutul obicei de a-și urma înaintașul și în 
această privință 
Conștient de valoarea «modestei sale colecții de cărți» (!), dar și din ca-
uza faptului că nu a avut urmași (a fost ulimul din stirpea sa!), începând 
din 2005, Alexandru George și-a pus constant probelma destinului aces-
tei bibliotecii de autor (ca întreg), așa cum și-a pus, în paralel, desigur, 
și problema fiecărei cărți din întreg, în parte. Din capul locului, pot să 
mărturisesc, îi displăcea profund ideea de a o desface. De aceea poate, 
primul gând care i s-a cuibărit în minte a fost, după o chibzuită cumpăni-
re, să o doneze, așa cum se afla la acea oră, Statului, cu drept de folosință 
gratuită, fără nici o notificare restrictivă... Nu cunosc prea bine amănun-
tele deliberării părților, dar, mai în glumă, mai în serios, Alexandru Geo-
ge mi-a spus odată că ar fi fost exclus ca statul român să facă mai mult în 
cazul bibliotecii lui decât o făcuse cu aproximativ 150 de ani mai înainte 
statul francez în cazul bibliotecii lui Balzac! Amintesc în treacăt, fără să 
mai intru în amănunte, că inestimabila don de livres a celebrului autor 
al Comediei Umane, în mod bizar, a fost refuzată de autoritățile france-
ze... „Și apoi, d-le Ghilimescu, parcă îl aud indignându-se pe Alexandru 
George, dacă ai vedea ce s-a ales din dania de cărți germane din fondul 
Torouțiu către Academia noastră, nu ai mai vrea să ai de-a face niciodată 
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cu tutela Statului”. Fiindcă avusese prilejul, la câțiva ani după moartea 
lui Perpessicius, și apoi a fiului acestuia, istoricul Dumitru D. Panaitescu, 
să cumpere de pe tarabele unor anticari din diverse colțuri ale Bucureș-
tiului diferite cărți de mare valoare care aparținuseră marelui eminesco-
log, domnul George deplângea ca nimeni altul soarta nemiloasă a unor 
asemenea fonduri risipite ca frunza-n vânt în toate cele patru puncte car-
dinale.... Tocmai de aceea îmi da mereu ca exemplu și nu mai contenea 
să laude biblioteca lui Șerban Cioculescu, un vestigiu unic, rămas abso-
lut neatins în casa acestuia din strada Doctor Turnescu, grație prețuirii 
și îngrijirii exemplare de care a beneficiat din partea soților Simona și 
Barbu Cioculescu, urmașii marelui cărturar, literați ei înșiși de aleasă cla-
să. Pentru a nu avea o soartă asemănătoare cu biblioteca lui Perpessicius, 
încă înainte de a se muta în noua locuință din Drumul Sării, Alexandru 
George a hotărât până la urmă să-și desfacă și doneze propria bibliotecă 
în mari blocuri unitare. Fondul de carte germană veche, în special cel 
de filozofie și științe, l-a dăruit lui Horia- Roman Patapievici, intelectual 
pe care îl știa încă de pe vremea când era doar un tânăr fizician, și des-
pre care, în pofida gurii rele a unora, avea o foarte bună părere. Cartea 
de istorie, cu multe ediții princeps Iorga, Constantin C. Giurescu, Vasile 
Pârvan, I. Nistor, Sergiu Conea, I.C. Filitti, A. Agachi, P. Cernavodeanu 
etc., etc. a fost destinată Bibliotecii „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din 
Chișinău. Din câte îmi amintesc, în ciuda înțelegerii dintre părți, respec-
tivul fond a zăcut multă vreme în subsolul comun al locuinței scriitorului 
din Mihai Bravu, donatorul tot așteptând preluarea partenerului, el nedis-
punând, realmente, ca simplu particular, de resursele financiare necesare 
pentru a-l expedia pe speze proprii în Republica Moldova. Masivul fond 
„cartea de critică și eseistică”, edițiile istoriilor lui Eugen Lovinescu, 
„criticele” lui Maiorescu, lucrările de specialitate ale lui Paul Zarifopol, 
Vladimir Streinu, Pompiliu Constantinescu, Tudor Vianu și G. Călines-
cu până la Șerban Cioculescu, Adrian Marino sau Mircea Zaciu au fost 
donate, dacă nu mă înșel, Bibliotecii Centrale Universitare, acolo unde 
au ajuns și o seamă de cărți cu autograf primite în ultimele două decenii 
de viață ale scriitorului de la diverși colegi sau simpli comparși. Fondului 
destinat lecturii la sală al Bibliotecii Academiei, Alexandru George i-a 
jertfit întreaga operă – mai ales edițiile critice – a scriitorilor clasici, și 
asta pentru că, îmi spunea, în respectivul fond, în ciuda recondiționării 
periodice, rar mai puteai afla exemplare sută la sută perfect conservate, 
lizibile și optimiste… Aici a lăsat în păstrare și întregul tezaur publicistic 
moștenit de el însuși, colecțiile de ziare și reviste din interbelic, precum 
și o sumă întreagă de ziare apărute după Revoluția din ’89, jurnale la 
care a colaborat și al căror premiant de merit a fost. Toate scrierile sale, 
în perfectă stare de conservare, într-un singur exemplar, repertoriul de 
agende, însemnări, notițe, manuscrise edite și inedite (a scris toată viața 
exclusiv de mână!), documente vechi de familie și fotografii au fost do-
nate Muzeului Național al Literaturii Române, unitate culturală pentru 
care a manifestat totdeauna o simpatie și slăbiciune deosebite. 
Un episod aparte l-a constituit încercarea de a oferi Bibliotecii „Ion Heli-
ade Rădulescu” din Târgoviște, contra cost, la un preț accesibil, o serie de 
cărți importante dintr-un lot din care aceasta ar fi trebuit să aleagă numai 
ceea ce nu se afla în depozitele sale. Dacă la început lucrurile au decurs 
oarecum normal, au fost și momente când scriitorul,  căruia i se oferiseră 
toate asigurările unei tranzacții fără dureri de cap, a trebuit să recurgă la 
terți pentru ca lucrurile, în sfârșit, să fie mișcate din loc și să reintre în 
normal (vezi în chestie și cele câteva scrisori pe această temă ale lui Al-
exandru George către subsemnatul, reproduse de noi în volumul Urme 
pe trepte, Grinta 2022, pp. 224-227). 
Din fondul bogatei sale biblioteci pe care o iubea atâta – nu e cazul s-o 
mai repet –, ca și cum și-ar fi oferit sieși, pentru un parcurs înnodat la o 
nouă viață, între anii 2005-2010, Alexandru George a dăruit cu genero-
zitate câtorva prieteni o sumă de cărți de o valoare inestimabilă, comori 
de spiritualitate de o rară altitudine și distincție. Vechi apropiat al scrii-
torului, am fost, cu siguranță, unul dintre privilegiații și norocoșii unor 
incredibile acte de mărinimie ale acestui samaritean de vocație... Nu voi 
oferi aici, deocamdată, în semn de eternă recunoștință și apreciere o listă 
cu titluri cât de cât completă. Poate, totuși, o voi face odată, dacă mă voi 
simți mai bine pregătit sufletește decât acum. Dar, sigur, nu există niciun 
motiv care l-ar putea împiedica pe cititor să cântărească atent litera celor 
15 scrisori pe care Alexandru George mi le adresează și le-am anexat 
în Urme pe trepte, de unde am putea lua cu toții amite că omul de mare 
calitate, dăruind, nu se fălește cu nimic...     
Au fost în tezaurul fundamental al bibliotecii lui Alexandru George un 
important număr de cărți românești și străine, manuscrise edite și inedite, 
fișe de lucru meticulos orânduite (cum în cazul marii sale pasiuni pentru 
viața și opera lui Villiers de l’Isle-Adam), file disparate cu fel de fel de 
însemnări, mape conținând tăieturi din ziare și reviste, mici lucrări de 
grafică (scriitorul avea un real talent la desen), dar și fotografii de tinerețe 
și o colecție cu discuri vechi de muzică simfonică (o altă pasiune mai 
puțin știută a marelui om de cultură) de care scriitorul nu s-a despărțit 
niciodată. La moartea lui petrecută în 28 septembrie 2012 ele au rămas 
în cabinetul de lucru al scriitorului din noua locuință din Drumul Să-
rii în care se mutase, după îndelungi preparative, doar de câțiva ani. La 
începutul acelui septembrie, presimțindu-și sfârșitul, cu ultimele puteri, 
Domnul George și-a legalizat „căsătoria secretă” (pe care o tăinuia de 
mulți ani; vezi, nu fără oarecari similitudini, chinuitoarea pasiune pentru 
A în romanul Seara târziu, 1988) cu o femeie de mare distincție, fostă 
bibliotecară la Biblioteca Academiei, văduvă cu doi copii, pe care, cu 
multă discreție și responsabilitate paternă, mult prea delicatul și rafinatul 
scriitor i-a adoptat, îngrijindu-se cu atenție de educația și formarea lor. 
Gestul ultim la care el a recurs, aș putea spune, în ultimele clipe de viață, 
consfințește un act de transmitere patrimonială către noua familie atât 
a numelui și drepturilor sale de autor, cât și a singurei și inestimabilei 
sale  averi, Biblioteca. Ceva similar cu ceea ce a făcut și Borges în cazul 
Mariei Kodama. 
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literar Dumitru Micu se potic-
nește la fiecare pas de o frazeo-
logie greoaie și nefirescă, de o 
inapetență vizibilă. Vom asista 
la sforțările sale uriașe de a face 
din Mitrea Cocor un roman re-
prezentativ pentru scrisul nou al 
vremii, punând pe primul plan 
„problema raporturilor de clasă 
între boier și țăranul dezmoște-
nit/ care/ formează însuși cheagul 
acțiunii și conflictul povestirii 

reflectă contradicția esențială, ireductibilă, opoziția de inte-
rese dintre două lumi”. Preferând să îmbrățișeze un astfel de 
limbaj, extras direct din arsenalul ideologic al vremii, autorul 
își înglodează observațiile critice unei viziuni incapabile a 
decela adevărul de mistificare. Același lucru îl utilzează și 
atunci când încearcă să salveze scrierile lui Zaharia Stan-
cu, Dulăii și Desculț, spre a le ridica cota valorică. În loc 
să constate insuficiențele stilului eliptic folosit de autor, el 
înceracă să-i găsească valențe care îl sărăcesc de-a binelea: 
„Spre a marca intensitatea sentimentelor eroilor – inclusiv ale 
eroului central, care e însuși autorul – numai prin mijlocirea 
vocabularului de ajuns de restrâns și puțin nuanțat de care 
dispuneau țăranii dunăreni în perioada istrorică reflectată, 
scriitorul uzează, cum s-a văzut, de repetiții, de întorsături 
de fraze, de felul de mijloace verbale în stare de a-i realiza 
intenția”. Sub influența clișeelor politicului caracterizează el 
și romanul Setea al lui Titus Popovici, care ar fi „romanul 
aderării conștiente a maselor țărănești în revoluția declanșată 
de clasa muncitoare. Sub înrâurirea comuniștilor, sărăcimea 
din Lunca se transformă repede dintr-o gloată informă, pe 
care agenții reacțiunii reușesc, la un moment dat s-o ațâțe la 
acte detestabile, într-o masă dinamică, conștientă, capabilă să 
dea dușmanilor ei perfizi riposta nimicitoare”. Același limbaj 
de lemn, desprins din paginile publicațiilor de partid, foloseș-
te D. Micu și la prezentarea romanelor Brazdă peste haturi 
de Horvath Imre, Neamul Gondoșilor de Szabo Gyula sau La 
cea mai înaltă tensiune de Nagy Istvan, în care descoperim 
din nou rolul comuniștilor în îndrumarea țăranilor în luptă, de 
data aceasta cu chiaburii, care ar reprezenta trecutul. Invenția 
unei noi categorii sociale în rândul țărănimii noastre aparține 
epocii, fiind făcută cu intenția clară de a învrăjbi satele și 
oamenii care trăiau acolo din vremuri străvechi și traduce în 
românește cuvântul „culaci” din ideologia sovietică, luând în 
vizor pe cei mai buni gospodari ai satului, pentru a-i impie-
dica de la dezvoltare, iar fiilor acestora să le reteze calea de 
a urma școli superioare. Introducerea acestei diferențieri nu 
urmărea decât a da apă la moară celor care voiau dezbinarea, 
distrugerea și declasarea satelor, înlăturând de la dezbaterea 
trebilor obștești tocmai pe cei mai buni și mai pricepuți lu-
crători ai ogoarelor. Și ne întoarcem din nou la textul lui Du-
mitru Micu spre a vedea cum tratează el chestiunea din punct 
de vedere literar. Ne vom întâlni cu o altă mostră de gândire 
pervertită și de declasare maniheistă, însoțită de un patos cu 
nimic justificat: „Exprimând interesele tuturor celor ce mun-
cesc, ale statului democrat-popular, comuniștii fac totul pen-
tru realizarea însămânțărilor la timp; stăpâniți de ură împotri-
va celor mulți și a statului lor, chiaburii, conduși din umbră 
de moșieri, înalte fețe bisericești, agenți ai imperialismului, 
se împotrivesc din răsputeri acestui obiectiv /.../ Strângerea 
mașinilor învederează o primă mijire a unei conștiințe noi, în 
satul din câmpie, o primă înfrângere a concepției primitive, 
individualiste despre proprietate. Următoarele momente de 
înfruntare, adesea violentă, dintre chiaburi și țăranii mun-
citori, vor determina prefaceri tot mai adânci în psihologia 
acestora din urmă, astfel încât, în martie, înaintea tractorului 
pe ogoarele contopite, într-o unică, imensă întindere de pă-
mânt, învăluită în aburii primăverii, va apărea ca încheierea 
necesară a unui proces de transformare în văpaia luptei și ca 
început necesar al unei noi etape în viața satului”. Și mai de-
parte: „Lipsit de pământ, Serken își dusese existența, înainte 
de eliberare, răbdând foame, îndurând umilințe, făcându-și 
din insensibilitate un mijloc de apărare, de rezistență la lovi-
turile vieții. Ura îngrămădită în sufletul său de-a lungul ani-
lor, ura de clasă, teribilă, mistuitoare se revarsă, toată, în ac-
tele pe care le săvârșește – fie ca autoritate, fie ca om politic, 
fie ca simplu particular. Împotriva bogaților îl mână mai puțin 
conștiința revoluționară, neprecizată încă, îl mână mai curând 
o pornire organică, o sete de răzbunare declanșată ca o putere 
elementară, de natură instictuală.” Același lucru și în Neamul 
Gondoșilor: „Interesul narațiunii stă în implicațiile nebănuite 
pe care problema transformării socialiste a satului le are în 
viața particulară, în evoluția sentimentelor și pasiunilor unor 
membri ai familiilor aflate de o parte și de cealaltă a barica-
dei. Romancierul pornește pe un drum nebătătorit în proza 
noastră actuală, urmărind reflexul luptei de clasă în relațiile 
dintre membrii aceleiași familii” etc. Mircea POPA

În același context, Bărăgan, e un roman socotit o mare 
realizare a prozei noi, ceea ce, evident, sună fals și supără-
tor, când clișeismul strivitor promovat de romancier râmâ-
ne vizibil pe toată întinderea acestei scrieri extrem de puțin 
realizată. Să urmărim în continuare modul în care îl judecă 
D. Micu: „Cartea lui V.Em. Galan este, neîndoios, cel mai 
realizat roman cu subiect din realitatea socialistă a satelor. 
Existența acestei opere învederează bogăția izvoarelor de in-
spirație pe care procesul muncii de zi cu zi pentru construirea 
socialismului le poate oferi scriitorilor capabili să sesizeze 
latura esențială, omenească, a activității desfășurate de eroii 
zilelor noastre în diverse sectoare de producție”.

În toată poliloghia acesta, livrată sub formă de critică lite-
rară, descoperim intențiile tânărului critic de a epata, de a se 
impune în rândul scriitorilor tineri drept un devotat soldat al 
partidului, a cărui ideologie o transformă într-o permanentă 
apologie fără acoperire. În cadrul acestei etape de abordare a 
tematicii colectivizării, singur romanul lui Marin Preda, Mo-
romeții, se salvează de la această buclucașă analiză. Astfel în 
Ilie Moromete el vede drama individualismului, a contempla-
ției gratuite, a țăranului sărac strivit de impozite și de împru-
mutul ipotecar pe care nu mai răzbește să-l plătească. Acesta 
ar reprezenta ipostaza țăranului precaut, rezervat, șiret, un 
virtuoz al jocului dublu, iscusit comentator al evenimentelor 
politice în sfatul țăranilor din Siliștea Gumești la locul numit 
Poiana lui Iocan, unde îi place să comenteze știrile din gaze-
te, încontrându-se cu Țugurlan, cu Udubeașcă, cu Ion al lui 
Miai, cu Cocoșilă, cu Dumitru lu Nae etc. Problema care îl 
stresează se referă la „foncierea”, la datoria la bancă, la lipsa 
banilor pentru care îi vinde vecinului Tudor Bălosu salcâmul 
din ogradă, salcâm la care ține foarte mult, ca la un fel de ar-
bore totemic, de protector al familiei și al gospodăriei. Odată 
cu tăierea acestuia, destrămarea familliei devine problemă la 
ordinea zillei, iar necazurile se îngrămădesc, făcându-și tot 
mai mai acut prezența, ca o dovadă că „timpul n-a mai avut 
răbdare”. În cazul său, avem de-a face cu o modalitate nouă 
de a salva proprietatea țărănească în disoluție, prin amânare 
și jocul de a-l păcăli pe preceptor, dar și pe sora sa Guica, 
sau pe băieții săi Paraschiv, Nilă și Achim, folosiți ca mână 
de lucru ieftină, și pe care-i duce mereu cu vorba, până când 
aceștia pleacă de acasă cu oi cu tot. Ilie Moromete e proto-
tipul țăranului individualist, tradițional, pe care amăgirile cu 
colectiva nu-l clintesc din opiniile sale, gospodăria sa repre-
zentând micul său fief, producător de liniște și de meditație 
filosofică. El devine un personaj atipic pentru pletora de eroi 
ai literaturii colectivizării pe care i-am disecat mai sus, și asta 
pentru că Marin Preda nu urmează ca aceștia clișeeele în-
vechite de construcție a unor personaje schematice și lipsite 
de credibilitate, ci oferă un interesant solilocviu despre exis-
tență, familie și datorie. Or, tocmai atitudinea sa șerpuitoare, 
ambiguă, suscită interes și verosimilitate, romanul ilustrând 
o ipostază a țăranului român mult mai aproape de realitate 
decât fantoșele livrate de marele grup de confrați confecți-
oneri, aplicând mecanic tezele oferite de politica de partid. 
Ilie Moromete e acel tip de țăran care dă de înțeles că munca 
în comun n-o să ducă nicăieri. Continuă să-și păstreze con-
vingerile, chiar și atunci când fiul său Niculae, ajuns activist 
de partid, încearcă a-și lămuri tatăl de avantajele traiului în 
colectivă, pentru care el are un dispreț total. Pentru D. Micu 
personajul își depășește cu mult condiția, scriind: „Romanul 
lui Marin Preda are valoarea unei analize științifice nu nu-
mai a condițiilor de viață ale satului, dar a înseși legilor care 
guvernează realațiile de producție capitaliste”. Punându-l pe 
Ilie: „Viața a demonstrat cu logica ei implacabilă că epilogul 
dramei pământului nu poate fi altul decât aderarea țărănimii 
muncitoare la acțiunea revoluționară intreprinsă de proletari-
at sub conducerea avangardei lui, la socialism.” De ce avem 
impresia că suntem la cursul ideologic de socialism științific? 
Pentru că D. Micu nu depășește cu nimic acest limbaj viciat și 
absolut rudimentar pe care și l-a însușit cu o conștiinciozitate 
exasperantă. 

Această împotrivire a țăranului român la politica de ca-
dre a partidului o găsim și în Cordovanii lui Ion Lăncrănjan, 
și în Casa lui Vasile Rebreanu, singurele romane alături de 
cele ale lui Augustin Buzura, care merită a fi luate în seamă. 
Ar mai fi, desigur, și nuvela aceluiași Preda, Desfășurarea, 
nuvelă foarte lăudată la vremea ei de către criticii marxist-le-
niniști ai perioadei, dar care, citită mai atent, lasă enorm de 
multe puncte discutabile, și pe care autorul ei n-a reușit să le 
integreze unei demonstrații cât de cât credibile. S-a vorbit 
chiar, în timpul din urmă, de lipsa acelui discernământ cri-
tic operant, care ar fi făcut viabile și alte conflicte narative 
consacrate analizei problemei țărănești, așa cum transpar ele 
din mai multe nuvele, din Întâlnirea din pământuri, care ar fi 
eșuat în naturalism. Mai toți criticii literari ai perioadei sunt 
inutilizabili când e vorba de judecarea operelor literare la 
producerea cărora au fost martori, iar insuficiența intuițiilor 
critice e vizibilă la fiece pas, atât în formularea judecăților de 
valoare, cât și în modul în care au fost formulate aprecierile, 

ieșite cu toate din cămașa prea strânsă a ideologiei de partid. 
Spre a vedea că procesul acesta e generalizat în epocă, nu 
îl vom mai cita pe D. Micu, ci ne vom referi la alți membri 
marcanți ai epocii, care au fost socotiți ani întregi „înțelepții 
esteticii și naratologiei românești”, ca N. Tertulian sau Sil-
vian Iosifescu, și ale căror cărți citite astăzi descurajează pe 
oricine să se apropie de terenul minat al criticii. Iată, spre 
exemplu, cel care a trecut în epocă drept un dialectician rasat 
și mare expert al analizelor critice, Nicolae Tertulian, ce fel 
de limbaj critic atestă atunci când judecă valoarea nuvelei 
lui Marin Preda, Desfășurarea. În cazul prezentării situați-
ilor conflictuale din nuvela amintită, marele estetician nu e 
în stare decât să alăture niște cuvinte răsuflate, constrânse să 
se așeze într-un pretins examen axiologic, redus în ultimă in-
stanță la proferarea alambicată a unor fraze stereotipe, luate 
din arsenalul catehismului leninist. Iată, așadar, pe scurt, cum 
vede marele dialectician al epocii situația pe care o pune în 
ecuație personajele nuvelei: „Primul și cel mai de seamă me-
rit al nuvelei lui Marin Preda stă în a se fi eliberat de viziunea 
simplistă a mecanismului luptei de clasă, caracteristică unora 
dintre operele noastre literare; de a fi lichidat subaprecirea 
forței dușmanului de clasă, manifestată în asemenea opere; 
de a fi înlăturat schematismul conflictelor de clasă și de a fi 
reușit să oglindească mecanismul luptei de clasă, dinamica 
ei, în toată varietatea și multilateralitatea planurilor pe care se 
desfășoară. /.../ Desfășurarea este tocmai marea diversitate de 
fenomene și procese specifice luptei de clasă din țara noastră 
pe care le oglindește sfera foarte largă a orizontului scriitoru-
lui, care a sintetizat în conflictul nuvelei sale aspectele multi-
laterale ale dinamicei luptei de clasă, varietatea inepuizabilă 
a contradicțiilor vieții.” Retorica actului literar e redusă așa 
cum se poate vedea la lupta de clasă, și la încercarea unei ti-
pizări ce vizează pe „capitaliștii de la sate, care și-au agonist 
averea în perioada n.e.p.-ului, chiaburii generați de mica pro-
ducție de mărfuri și care le-au umflat buzunarele prin specula 
necruțătoare acoperită de politica ocrotitoare a deviatorilor 
de dreapta în domeniul schimbului”. Indicarea vinovaților 
în postura „deviatorilor de dreapta” nu face altceva decât să 
copieze fenomenul care a avut loc în sânul partidului noas-
tru, care tocmai atunci a reușit să-i elimine din conducerea 
superioară pe acești trimiși ai Moscovei, iar critica literară 
repetă la indigo situația din partid. În plus, Tertulian accentu-
ează nevoia luptei împotriva chiaburilor, dând exemplu cazul 
lui Ghioceoaia, care ar reprezenta „virulența și primejdioasa 
presiune a stihiei mic-burgheze asupra aparatului de stat și a 
aparatului de partid”, ceea ce înseamnă, după opinia noas-
tră, confuzia dintre limbajul literar și cel ideologic, pe care 
o depistăm la întreaga generație de critici a perioadei, care 
includea nume ca acestea: Ovid S. Chohmălniceanu, Mihail 
Petroveanu, Paul Georgescu, Savin Bratu sau Silvian Iosi-
fescu. Nivelul rudimentar și lipsit de imaginație cu care au 
tratat literatura timpului lor poate fi depistat cel mai bine în 
culegerea de articole Literatura noastră nouă (ESPLA,1953), 
care este cea mai eclatantă mostră de nivel agitatoric pe care 
ei l-au imprimat criticii literare, reducând analiza operelor la 
un stil rebarbativ și îmbâcsit al rapoartelor la ședințe de par-
tid. Un nivel mai jos decât acesta rareori ne-a fost dată să în-
tâlnim în critica noastră literară. Este epoca în care idilismul 
roșu își dezvăluise puternic și definitiv merele roșii din gră-
dina așezată lângă drum și în care „Copii vor râde în fiecare 
casă/ /Pâini albe vor crește pe fiecare masă ”(Victor Tulbure, 
Versuri). Unul dintre eroii îndrăgiți de scriitorii epocii va fi 
reprezentat de tractorist, cel care este mereu strigat, interpe-
lat, mobilizat la muncă rodnică spre a oferi oamenilor bucuria 
zilei de mâine: „Hei tractorist! Volanul ține-l strâns/ Tractorul 
tău republicii dă pâine/ Atâți țărani acestui pâmânt s-au plâns/ 
Tu fă-l să râdă-n nesfârșit de grâne” (Mihu Dragomir, Stelele 
păcii). Perioada literară de care vorbim e traversată de o su-
medenie de clișee și lozinci de piață, care nu pot înlocui însă 
adevărata pătrundere în secretul operelor. În plan epic vor 
ieși la suprafață indivizi lipsiți de har scriitoricesc, care doar 
pentru că au abordat problematica colectivizării vor ajunge 
să fie supraevaluați și chiar distinși cu Premiul de Stat, echi-
valând cu o stare de acută degringoladă a eticului. Unii dintre 
aceștia au introdus în scrierile lor pasaje din „Scânteia”, iar 
alții au făcut din conducătorii de partid și de stat, precum Gh. 
Gheorghiu-Dej, personaje centrale, determinante, cum a fost 
cazul lui Petru Dumitriu cu Bărăgan. Atâta lipsă de conside-
rație pentru cititor nu se poate concepe decât printr-o gravă 
confuzie și între domeniile artei și ale politicului, granițe atât 
de des încălcate în perioada de care vorbim, mărtirisind o 
gravă confuzie a valorilor. E și cazul romanului lui Dumitru 
Mircea, Pâine albă, cea mai deplorabilă manifestare a artei 
proletcultiste, de o mediocritate jenantă și compromițătoare, 
recompensat, la fel ca Bărăgan al lui Galan, cu Premiul de 
Stat. 
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Colecționarul de praguri
Păpădiile spaimei. Așa se 

intitulează cel de-al patrulea volum 
al lui Paulin Octavian Boldiș (n. 
1970, Oradea). Apărută anul trecut 
la editura clujeană Grinta, cartea 
e precedată de culegerile: Cântec 
șoptit unei zâne (2020), Peronul 
unei iluzii și Magnetica (ambele 
scoase în 2021). Deși publicate 
aproape simultan, poemele acestea 
au trecut printr-o îndelungată 

gestație, autorul lor – inginer mecanic, specializat 
în proiectarea proceselor industrial-tehnologice și în 
prelucrarea asistată de calculator – sfiindu-se să le înfățișeze 
judecății publicului.

Avem de-a face, dacă luăm în considerare unele impulsuri 
confesive din ultima carte, și cu teama de a tulbura fapte de 
viață și de cunoaștere deja consacrate literar (nicidecum însă 
epuizate, credem noi), în fața cărora cititorul nu ar mai avea 
disponibilitatea de a rezona intelectual și afectiv: „povestea 
pe care ți-o spun / nu e nouă, / dar nimeni n-a reușit / s-o 
înțeleagă, / nu-mi fac iluzii / nici de data aceasta, / ci doar 
o aștern în fața ta / după cum mi-o aduc aminte...” (O altă 
logică). 

Ceea ce își propune Paulin Octavian Boldiș este să 
devoaleze o aventură existențială mixând, într-un registru 
aflat în curs de definitivare, două dimensiuni proeminente 
ale personalității sale: acuitatea simțurilor și scrupulozitatea 
profesionistului de formație tehnică. O atare atitudine 
imprimă o gestionare lucidă a emoției, fiind orientată 
cu precădere înspre coerența gândului lăuntric – marcat 
epic, nu o dată în defavoarea unei emisii verbale socotite 
îndeobște poetice. Trădează în același timp un anumit 
background cultural, precum și expectanțe clare, de natură 
intimă, privind consumul produsului artistic: „scriu așa cum 
simt și, mai ales, așa cum mi-ar fi plăcut să citesc”. Sunt 
tocmai rândurile cu care se încheie Fișa biobibliografică – 
întocmită de autor și anexată acestui din urmă volum – și 
care sintetizează, observăm, perspectiva proprie în raport cu 
literatura.

Tematic, poeziile gravitează în jurul iubirii, al trecerii 
timpului și al relației subiective cu activitatea scripturală 
– aspecte vrednice de reflecție și care se constituie, prin 
urmare, în tot atâtea praguri având „ca numitor comun 
fruntea” celui care creează (Praguri). Modalitatea 
individuală de a le întâmpina – reactiv, uneori; proactiv, 
alteori („tu visezi / înainte de a adormi, / pe când eu / mă 
trezesc / doar cu puțin / înainte de a visa...” – În linii mari) 
– se convertește treptat într-o filozofie de viață („trecerea 
anilor / rearanjează trecutul / punând evenimentele / într-o 
altă lumină, / valoarea lucrurilor / nu rămâne constantă, / 
nici cea a oamenilor / și, atunci când inima / își face simțită 
prezența, / ajungi să pricepi / că pierderile au fost / infinit 
mai mari / decât câștigurile...” – De fapt, înapoi), precum și 
într-o posibilă schiță de portret interior, creionat în devenire: 
de la superbia adolescenței și a tinereții („Trăiam necenzurat 
/ fiecare moment, / noi înșine / în forma cea mai pură, / 
autentici / ca un ram înflorit, / ca un zbor săgetat / de prigorii, 
/ savuram fiecare / senzație / fără s-o judecăm / dacă-i bună 
sau rea, / trăind clipa aceea / despre care habar n-ai / că e 
unică și irepetabilă, / nu ne iertam / intransigența vârstei, / 
durea uneori, / dar așa învățam, / ne căleam / și ne modelam 
reciproc, / toate fără ranchiună, / doar cu sinceritate / dusă 
la extrem / și siguranța unui mâine / care ne va găsi / tot 
tineri și clari, / curați / asemeni aerului / după furtună...” 
 – Înmuguriții plopi ai copilăriei) la dezamăgirile vârstelor 
de mai târziu („Nu rămânem frumoși / decât cel mult pe 
dinăuntru, / viața nu iese în afară, / în noi înșine ne prăbușim, 
/ gaura neagră e acolo în interior, / deși, tineri fiind, / nu 
suntem conștienți / de hăul ce-l purtăm / și nici de faptul că 
/ viața întreagă / nu-i decât un dans / pe marginea lui...” – 
Dansul propriei treceri).

Idealurilor dinainte de amiaza vieții, orgoliului unicității 
(„Luând tot ceea ce credeam / că mi se cuvinte, / așa am 
plecat, / și visând că voi întemeia / cetăți / pe lângă care 
Troia / va părea o uliță prăfuită... / toate oglinzile / în care 
mă priveam / îmi confirmau / că nu sunt un oarecare”... 
– Dorita întoarcere) și disponibilității – confortabil-
tonice – de a atribui imaginarului proprietăți tămăduitoare 
(Ecuatorul palmelor tale, Spectator) li se substituie spre 
seară conștientizarea „domesticirii” și a oboselii de a fi: „și 
acum, fără bucurie, / realizezi că anotimpurile / s-au scurtat, 
/ fructele nu mai au când / să se coacă, / iar osteneala care 
ți-ar șopti / să renunți / e aproape mai tare / decât acel ceva Delia MUNTEAN

din tine, / care, călăuzit de-o altă logică, / mai speră!” (O 
altă logică); sau: „Da, vine o vreme / când înflorirea / din 
amintiri, / chiar dacă aduce / a primăvară, / nu înseamnă 
altceva / decât / degetul toamnei / bătând nerăbdător / la 
ușă...” (Când înfloresc amintirile).

Precum salcia îngenuncheată pe malul apei, ispitită tot 
mai mult de muzica adâncurilor (La marginea ploii), ființa 
lirică trăiește dramatic destrămarea, implicit repercusiunile 
ei asupra întâlnirii cu poezia („din cauza repeziciunii / cu 
care a trecut viața, / abia dacă am apucat / să-i văd culoarea 
/ și să-i aud bătăile inimii” – În linii mari).

Sunt relevante, din perspectiva amintită, creațiile în care 
autorul descântă metafora ce dă titlul volumului (Păpădii, 
Păpădiile spaimei) ori poemul intitulat Înmuguriții plopi 
ai copilăriei, una dintre piesele izbutite ale cărții, având 
în centru un motiv literar mai puțin prelucrat la noi, cel al 
mugurilor de plop – un fel de madlenă răscolind vremi de 
demult: „Când mai trec pe acolo, / aleile îmi par mai înguste, 
/ băncile mai joase, / poate pentru că / par mai mici / toate 
lucrurile pe care / nu le-ai văzut demult, / chiar și plopii aceia 
/ ai căror muguri / cădeau pe trotuare, / sunt mai puțin înalți, 
/ numai mugurii / striviți sub tălpi / au rămas la fel, / mă 

îmbată ca și atunci / mirosul nepământean / în combinație / 
cu praful udat de ploaie / și am înțeles resemnat / că, asemeni 
lor, / mi-am așternut și eu / sufletul / la picioarele multora / 
care l-au călcat cu nepăsare”... 

Sesizăm, în versurile acestea din urmă, deopotrivă o 
înclinație aparte a poetului pentru cuprinderea sinestezică a 
realului, cât și pentru crearea de complicități între palpabil și 
abstract,  procedeu pe care îl vom regăsi, de pildă, și în poezia 
Melci supersonici, unde Paulin Octavian Boldiș trasează 
încrengături atent regizate între senzații dintre cele mai 
diverse (cromatice, olfactive, sonore) și afectivitate: „Totuși, 
/ sper ca întunericul / să nu înghită niciodată / lumina, / să 
mai poți veni să te plimbi / prin amintirile mele, / senină 
/ și mirosind a răsărit de soare, / uneori, / sau strălucind 
ademenitor / ca parfumul reginei nopții / câteodată...”

În altă parte, așa cum se întâmplă în piesa intitulată 
Nerostire în pietre, lumina capătă treptat valențe ale 
încremenirii, întrerupând astfel derularea poveștii. În poezia 
Întru nemurire, cuvintele își aștern umbra drept zălog pe 
paginile dinaintea scribului, în vreme ce Necunoscuți – 
având reminiscențe ale efectului fluture din teoria haosului 
– problematizează asupra capacității gândurilor noastre 
de a stârni ecouri („alunecări de teren”) în sistemul de 
convingeri al semenilor. Transferat în demersul artistic, 
același efect operează în momentul convertirii în real a unor 
germeni (miresme, frânturi onirice, cuvinte, gesturi etc.) 
captați după reguli strict subiective, adesea inconștiente, 
de către personalitatea creatoare: „frumusețea n-are nevoie 

de explicații, / nu este o ecuație ce trebuie rezolvată, / ți se 
potrivește sau nu, / atâta tot, / poți căuta orice, / prinde viață 
doar ceea ce simți, / însă noi nu semănăm cu nimic / și nu 
avem decât cuvintele!” (Nu avem decât cuvintele).

Reținem caracterul sentențios-oracular al structurii 
„prinde viață doar ceea ce simți”, formulă căreia ne 
permitem a-i conferi funcție programatică pentru destinul 
scriitoricesc al lui Paulin Octavian Boldiș. Mergând mai 
departe, constatăm că atitudinea menționată lucrează și în 
sens invers, activând, în egală măsură, resorturile psihice și 
culturale ale ființei: „dăm semnificații lucrurilor / după cum 
simțim / și apoi le numim / s e m n e” (Vara semnelor). 

Procesul de metamorfozare  – privit în ambele direcții 
– se desfășoară, în creația autorului orădean, după o rețetă 
alchimică individuală, ce implică (neapărat!) tăcerea și 
ploaia. Sunt elemente ce înlesnesc construirea și, după cum 
vom vedea, reprezentarea unui spațiu personal, dobândind 
astfel atribute creatoare și îmbiind subiectul liric la varii 
constatări și interogații, relevante pentru viziunea amintită.

Tăcerea, pentru semnatarul Păpădiilor spaimei, „poate fi 
ascultată, / interpretată”. Ea are „stil” (Tăcere la patru ace), 
se învață („tot ce se cere / este o nuanțare ușoară / făcând-o 
să pară / inofensivă, / meditativă / și, mai ales, / întotdeauna 
admirativă!” – idem). Uneori, apasă, încorsetează: „Mă 
doare umărul stâng, / prea multe poveri / am purtat / sau 
prea grele tăceri / am păstrat / și încă mai strâng...” (Tăcuta 
durere din umăr). Alteori, e așteptare în sine și cu sine a 
marilor întâmplări ale destinului („N-aveam atunci / destule 
cuvinte, / eram prea tânăr, / iar tu / încă nu-ți puseseși capul 
/ la mine pe umăr” – Zaruri aruncate; sau: „Și-apoi călcând 
/ pe cioburile mici, de mine, în tăcere, / să te-apropii, / ca 
într-un joc, / privirea s-o ridici, / deși eu, poate, / nici n-am 
fost aici, / să îți sărut cuvintele / cu ochii...” – Grafitti) și e 
împovărată de indicii pe care mintea nu e în stare să le ducă 
(„Tăcerile acelei veri / urmau să compună / holograme de 
lacrimi / multiplicate, / n-aveam de unde să știu / că zarurile 
/ fuseseră aruncate...” – Zaruri aruncate). 

Tăcut și „gol” se dovedește chiar sufletul în absența 
dorinței (Ambiental).

Tăcerea/liniștea trădează solitudinea ființei lirice, 
raporturile cu ea însăși, dezleagă aripile gândului: „Pe sub 
arborii ornamentali / ai unei duminici, / solitudinea mea / 
învelită în răsuflarea dimineții / aduce a poem neterminat; / 
e devreme, prin liniștea / străzilor pierdute-n visare, / parcă 
aud cum pocnesc întinzându-se / încheieturile gândului abia 
trezit / din somn” (Dimineață cu liliac mov). Intermediază 
înălțarea spirituală. 

Pentru orchestrația motivului literar al ploii, autorul 
pare să pună la bătaie chiar mai multe resurse decât pentru 
exploatarea tăcerii. Întâlnim simbolul în cel puțin zece dintre 
poeziile volumului de față (fără a lua în considerare motive 
adiacente precum plânsul, lacrimile, umezeala etc.). În lirica 
lui  Paulin Octavian Boldiș, ploile limpezesc gândurile și 
reorientează obsesiile eului (Ora închiderii). Ele prevestesc 
vremi mai pline de miez pentru ființă (Vara semnelor), 
șterg pur și simplu stihurile văduvite de autenticitatea 
trăirii (Grafitti) sau readuc pe pământ „cenușile vulcanice” 
ale zbaterilor interioare (Semănai cu un zbor). Ploaia se 
poate face zid între îndrăgostiți (La marginea ploii) sau, 
dimpotrivă, empatizează cu aceștia, împărtășindu-le trăirile: 
„Ploaia e singurul lucru frumos / care se-ntâmplă când 
oamenii / sunt triști, / parcă e mai ușor / când vezi că nu ești 
singurul / care varsă lacrimi” (Îmbinările inimii).

Revenind la cele două coordonate fundamentale ale 
personalității auctoriale de care ne ocupăm, se cuvine a 
semnala poezia intitulată Autentica mea prefăcută, poem 
de dragoste la o lectură de suprafață, însă cu trimiteri la 
relația cu noi înșine, la rostul scrisului, la comunicare și 
cuminecare: „Cine ești, cine sunt, / am uitat, / semănăm 
cu oricare din turmă, / ezitând și trăind defazat, / dispărem 
undeva fără urmă... // Prea mult frig în cuvânt, / prea mult 
fard / și concentrate fortificații, / plus, din sârmă ghimpată, 
un gard / despărțind visul de constelații”.

El ne îndeamnă – și aici, și în celelalte poeme – să privim 
cu adevărat oamenii și lucrurile din jur, să ne mai îmblânzim 
amorul-propriu: „Ca să nu te plictisești, / uită-te! / da, pe 
tine, uită-te, / descoperă-i pe ceilalți, / nu te tot «focusa», / nu 
mai fi punct de vedere, / deschide-ți inima, / fii anvergură, / 
fii viziune” (Rămășițe de azi). Dar mai ales să iertăm (idem).

Să ne facem timp pentru a asculta cuvântul poeziei, acela 
care ne înalță în lumină tainele (Simboluri) – și pe noi odată 
cu ele –, dincolo de „cetățile lumii / de tină”.
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Judecata	formei	la	
(re)interpretarea	

substanţei 

Lumile sunt prin ele 
însele nişte visuri corodate, 
arderi răstignite între fiinţă 
şi nefiinţă. Creaţia are loc în 
fiece clipă, adâncind misterul 
perfecţiunii aruncate tot 
mai departe. Orizonturile se 
prefac că vin şi pleacă repede 
ca nişte păsări furibunde. 
Înălţăm zmeie pentru a le 
prinde, ni se pare că oprim în 
loc vremea, pe când noi nici 

nu (mai) facem parte din ea, ca aspect de realitate. Fecund jocul cu 
paradisul şi infernul, strecurat în linii directoare mijlocii, abordând 
tematici „Hipnotice” (Ed. Anconeum & Analepsie, 2022) în noua 
emulaţie lirică a lui Octavian Mihalcea. Prilej de răscumpărare a mai 
vechilor motive cognitive care dovedesc în timp rezistenţă. Drept 
pentru care aceste (re)trăiri se dovedesc a nu fi deloc facultative, ci 
mai degrabă imperative, odată survenite convingător în esenţa lor tare. 
Excepţională intervenţie deasupra surogatelor ce proclamă pretinsa 
luciditate, în acest expozeu interpretativ în privinţa reflexiei şi refracţiei 
obişnuite: „Cât a mai rămas din lumină/ își va întinde aproape/ trupul 
cândva nemărginit//chipurile vin la judecata/ celor ce poartă sub ochi/ 
primele tăieri//cândva au fost raze înghețate// s-a schimbat rama/ 
se topesc cheile// cercul rătăcit plutește încet/ peste îngenuncherea 
din lume” (Se topesc cheile). Situaţii de largă rezonanţă, justifică 
algoritmic nevoia de străbatere a necuprinsului existenţial, fluiditatea 
echilibrului instaurat odată cu rodul scrierii luând forme paroxistice 
în ecuaţii cărora nu li se cere rezolvare, ci numai farmec: „Apa din 
spatele cuvintelor/ ar întinde sabia/ până la înălțimea/ arborilor fără 
nume// frământări și tăceri/ puls pe ritmuri tremurătoare// iar după 
trezire/ zgomotele vor părăsi/ ecranul//amăgirea e presărată/ pe lângă 
urme” (Fără nume). Spaţii care nu vor exista niciodată în parametrii 
obişnuiţi sunt create generos şi se succed cu prisosinţă în poezia lui 
Octavian Mihalcea. Sunt stabilite ţinte care se pot atinge cu mintea 
arborată deasupra sufletului liber să tresară: „Au fost dintre/ cele care 
se mișcă/ sub pielea subțire/ ca linia ochiului verde/ sus unde învinge 
vertijul// cu toate împrejur/ te rotești undeva/ ești același viu sau nu// 
speranța spală păcate// vei aplauda curțile viitoare” (Curţile viitoare). 
Chemarea subconştientului traversează electric această stare indusă 
concluzivă în raport cu realul sărit din standardele sale teoretice, pus 
pe seama timpului răpit pentru uzanţe ajunse generic in(suficient de) 
operante: „Pauza dintre mult prea mulți ani/ transferă oscilatoriu/ 
instalații arhaice/ chiar cu atenuarea/ auzului de ieri// satisfacția 
palpează norii/ sau jocurile violente/ nimeni nu vrea să fugă/ cei de 
față repetă universul/ primului ecran încălzit de raze// pulsul arată cum 
foamea și hrana/ dispar într-o combinație cuceritoare// teatrul tarotul 
tribul/ hohote argintii ce repară” (Hipnotice). Modalitatea de expresie 
nu este una conjuncturală, ci înălţată la nivelul sensului contraofensiv 
la haos şi dezamăgiri de rutină: „Toate vorbele de sticlă/ plus noile 
treziri// aura planetei aflate/ într-un regat incandescent/ al fierului 
curb// s-ar putea nărui zidul/ muzica înfășoară oase// pași frunze gropi/ 
sufletul ceasului/ care nu va mai crește” (Vorbe de sticlă). Aflat sub 
semnul unor viziuni covârşitoare, Octavian Mihalcea nu se va supune 
nicicând vreunor tipare, cât de strălucite ar fi acestea. El croieşte, ţese, 
tratează în mod unic accepţiunea sa asupra a ceea ce este tentant să 
existe. Fiecare poem al său, plasat într-un aflux instaurat ca perpetuu, 
este o nouă vietate adăugată unui sistem alternativ de valori motrice, 
respirabile într-un mod aparte ce se cere desluşit.  

Mereu deschis noutăţilor, poetul s-a îndreptat, de astă dată, în 
căutarea aranjamentelor de succes, către o editură abia apărută, care 
îşi dovedeşte acurateţea în ce priveşte fondul de concepţie şi imagine. 
Felicitări!

Interioarele:	timpul	şi	marea	
 

Lumile se construiesc după asemănarea omului, nu invers. Mai 
întâi este aşezat omul în fiinţă, fără a fi aruncat direct într-o lume 
necunoscută. Apoi se vede ce i s-ar potrivi şi încep lucrările în atelierul 
lumilor. Pentru că Dumnezeu este îngăduitor, creativ, şi nu leneş. 
Luiza Cala deţine, nativ, o lume dinăuntru, ei i se potrivesc timpul şi 
marea. Recunoaştem o corespondenţă specială în care sunt continuu 
reevaluate coordonatele existenţiale ale unui portativ de sentimente 
pe care să se poată desfăşura. Un veac şi o secundă (Luiza Cala, Un 
veac şi o secundă, Ed. Detectiv literar, 2021) ar trebui să fie de ajuns 
pentru a oferi credibilitate existenţei; veacul e pentru armonie, cât 
şi pentru desfătare, iar veacul sămânţa iniţiatică pentru continuitate, 
altfel se poate aluneca în nepermisele umbre cărora nimeni nu le va 
mai afla rostul. Lumea astfel stabilită şi trăită trebuie să fie într-atât 
de convingătoare pentru a putea exista aievea între celelalte lumi. Nu 
sunt permise greşelile finale, există suficiente semne pentru corecturi. 
Se trece la geometria lumii, acordându-i dinamica firii şi însufleţind-o 
pe măsura fiinţei. Iată, de pildă, cum sunt percepute energiile şi care 
este justificarea lor în complexul funcţionalităţii. Aceasta, fără a dori 
eludarea relativităţii dar nici a-i permite să împuţineze orizonturile care, 
odată deschise, ne califică pentru pretutindeni şi mereu în cuprinsul 
deja definit: „Ne întâlnim tot mai des/ Într-o intersecţie cuantică./ Ea 
ne cuprinde incert/ Până la uitarea de noi./ Câte o dragoste mică/ Îşi 
arogă dreptul/ La lumea/ Cu griji secerate/ Spre a creşte/ În primăvara/ 
Niciodată promisă./ Un punct năzdrăvan/ Ne urmăreşte./ Particulele 
întâlnirii noastre/ Se schimbă/ În funcţie de atenţia lui./ Poznaşul ne 
alintă/ Cu priviri jucăuşe/ Şi un strop de a fi./ Intersecţia noastră/ Se 
află în acelaşi timp/ Peste tot,/ Noi suntem/ În marele tot.// Îmi este 
cuvenită vârsta interioară?” (Într-o intersecţie cuantică). Luiza Cala 
îşi ia aripile de recuzită şi provoacă zborul. Nefiind un exerciţiu, o 
simulare, ci exercitarea sinelui într-un proces legitim. Acele aripi şi 
acel zbor care îi conferă identitatea salutară, după aspre şi întortocheate 
căutări... „Mai ieri râdea Dumnezeu/ De ifosele mele./Nu înţelegeam!/ 
Mă foiam neliniştită/ În amintirea proaspăt sosită/ În cufărul meu 
interior./ Fericirea se împletea fecund/ Cu câte o lacrimă adusă/ De 

luntrea plutitoare/ În necunoscut./ Raze de viitor dorit/ Se aşezau în 
pieptu-mi/ Confortabil./ Trăirile creşteau/ Spre infinitul roz,/ Câte un 
strop cădea/ Pe calea pavată cu moloz./ Creştea acolo o mică aripă/ 
Ce mirosea a proaspăt zbor./ Pe o aripă de gând/ Mereu te ajungeam/ 
Ca să te înzidesc/ În vrerea mea.// Cine este la poartă?” (Pe o aripă 
de gând). Relaţiile interumane se tratează eteric, e mai puţin probabil 
pericolul de scântei. Sunt făcute analize pe întreg spectrul prezent 
din raţiuni didactice. Se vede cum aritmetica trupului nu se împacă 
adesea cu aceea a sufletului. La următorul calcul va ieşi mai bine, 
sau e bine şi aşa, aşa rămâne... „Depărtarea,/ Deghizată/ În fericire,/ 
Împerechea/ Singurătăţile./ Duminicile sufletului/ Rătăceau în deşert./ 
Doar amintirile/ Mai aveau nevoi,/ Doar ele mai păstrau/ Dorul de 
nuanţe, de grade./ Părerile încercau/ Să îmblânzească soarta/ Cu câte 
un zâmbet/ Neconvingător./ Singurătăţile împerecheate/ Dureau/ Şi 
îngânau solemn/ Îndemn,/ Socotit nedemn,/ La libertate.// O singură 
şi un singur” (Singurătăţi împerecheate). Dar să ne întoarcem la timp, 
exploatând o ecuaţie eficientă. Un fel de doină pentru timp, am putea 
spune: „Timpul deraiase pe undeva./ Locul nu se ştia./ Uneori o lună 
plină, roşie, imensă,/ Răsărea peste mare/ Şi, cu coada ochiului,/ 
Omenirea zărea/ Urma timpului./ Luna descreştea, urma se pierdea,/ 
Omenirea tot fără timp/ Rămânea./ Timpul obosit zăbovea pe undeva./ 
Zeii se înduplecau,/ Detectivi trimeteau,/ Timpul să-l găsească,/ 
Omenirii înapoi să-l dăruiască./ Descântece se îngânau,/ Pânde se 
organizau,/ Timpul căutau./ Timpul vechi se micşora,/ Timpul nou 
apărea doar că/ Acelaşi timp era./ Frumoasa lună plină/ Sufletele 
mângâia.// Soarele luna aştepta” (Acelaşi	timp). Fără a uita marea, 
desigur, pentru a nu zădărnici amplitudinea promisă universului 
propriu. Cristalizare: „De nu se ştie când,/ Toate întâmplările/ Sunt 
consemnate/ În imensa arhivă/ A scoicilor abandonate/ De valuri pe 
vreun mal./ Ciobite sau întregi,/ Scoicile povestesc/ Despre tot ce au 
văzut/ Veac după veac,/ Clipă de clipă./ Sunt amintiri/ Foarte vechi/ Pe 
scoicile sparte,/ Unele abia mai amintesc/ Frânturi din vechi rapoarte,/ 
Sunt de neînţeles aproape./ Arhiva scoicilor/ Are neutralitate,/ Nu 
intervine, nu cântăreşte,/ Nu judecă,/ Doar înmagazinează/ Poveşti de 
inimă,/ De suflete alese,/ De suflete pierdute.// Unde găsesc povestea 
arhivei?” (Arhiva scoicilor). 

Luiza Cala şi poezia sa cu multiple asocieri ingenioase şi situaţii 
surprinzătoare, deschid lumea cu chei potrivite.                

Clopotele	rare	ce	ne	mai	aduc	aminte

S-ar zice că urgenţa este un moft şi poate chiar un eufemism, 
asta până ce descoperim adevăratele urgenţe devenite imperative. În 
măsura în care ele ţin de fiinţă, au mai puţin de a face cu respirarea, 
cât cu raportarea la matematica discretă a fluxurilor de conştiinţă.  
Preotul Ionel Rusu ne împărtăşeşte propriile sale Stări de urgenţă 
(Ed. Printech, 2020), într-o manieră elegantă, străduindu-se a 
ţinti o întreagă fenomenologie spirituală ce se poate manifesta în 
cumpenele existenţiale naturale şi inerente sau artificial create, dar tot 
neînduplecate. Nefiind un adept al conceptului blândeţii ori severităţii 
sorţii ci al Cuvântului Sfânt, autorul se raportează cu acurateţe la 
tainele cu care este înzestrat prin dăruinţa credinţei creştine: „Să nu 
mai merg mult prea departe, după atâta departe,/ Să călătoresc, aproape 
din aproape, după aproapele,/ Ca să-mi număr paşii./ Să rămân 
aproape în fiece secundă/ În regim de urgenţă…/ Să fiu un observator 
astronomic/ Ce urmăreşte cum stelele care compun/ Castelul de 
nisip de la ţărmul gândurilor/ Se surpă odată cu Plânsurile Sfântului 
Efrem Sirul./ Ordonanţă de urgenţă în regim de urgenţă:/ – Să nu mai 
construiesc niciun castel din închipuiri,/ Să-i nărui acoperişul, structura 
de rezistenţă,/ Scările imaginare din granit,/ Prin lepădările de sine./ 
Când? Acum când Observatorul s-a autoizolat…” (***). Asemenea 
stări sunt perfect justificate în contextul nefast al decăderii lumii în 
faza de complex incontrolabil, într-un haos transpus din teorie şi/sau 
predicţie, într-o realitate concavă care pare a tinde spre zero... „Să nu 
mă iert pe mine însumi?/ Să mă mint că sunt singur/ Ca o bufniţă la o 
casă părăsită?/ Că trăiesc numai şi numai pentru mine,/ Ca un parazit 
prin alţii?/ E absurd!/ Nici starea de urgenţă nu poate fi soluţia…”  
(***). Conştient, nu însă prăpăstios; deloc abrupt şi aproape didactic: 
„Cine va mai reacţiona la zâmbetul magnoliilor/ În dimineţi?/ Cine va 
mai da bineţe primului luceafăr?/ Cine va mai îmbrăţişa răsăritul de 
soare/ şi sărutul pământului de sub picioare?/ Cine se va mai despărţi 
de stihii?/ Nimeni, absolut nimeni!/ Cine se va izbăvi de paranoia 
gândurilor?/ Cel care şi-a coborât mintea în inimă,/ De urgenţă…/ În 
regim de urgenţă” (***). Fără a căuta explicaţii, preferând integritatea 
gândirii şi simţirea nealterată, preotul Ionel Rusu, cât de smerit ar fi prin 
natura formării sale, nu etalează însă un spirit întocmai convenabil, pe 
placul celor ce propovăduiesc toleranţa cu orice preţ, cât de întunecat 
ar fi acesta, pe fondul considerat imuabil al smereniei: „Să iubesc 
tăcerea/ Ca pe o regină,/ Să aud neliniştea mării/ Ce-şi iese din ţâţâni,/ 
Să nu văd cum geme codrul/ De laurii lăcomiei,/ S-ascult cum uşile se 
zăvorăsc de frică/ Şi să zugrăvesc un oraş pustiu/ Nu pot./ Liniştea de-
afară seamănă a furtună/ Multe din întuneric/ Se vădesc, cu poruncă de 
sus,/ La trâmbiţa cerului, prin cernerea sitei” (***).

Dincolo de deznădejdile momentului, găsim o fire limpede, 
clară şi un scris aerisit, concis, iar speranţa se alătură, cu râvnă, tăriei 
credinţei. Preotul Ionel Rusu nu supune această carte, neapărat vreunui 
specific accidental, pentru că aceasta ar însemna o crudă recunoaştere 
a înstăpânirii vremelniciei, ci conlucrează într-un sens mult mai larg 
şi mult deasupra, la nivelul omului în căutarea spre apropierea sa de 
Dumnezeu. Este o carte de atitudine, meditaţie şi recunoaştere cu 
sinceritate a celor ce cu adevărat contează. 

                 
Elegiile	cuante	pentru	energiile	subtile	

Regrupări de sentimente, adeseori solemne, oficioase; alergări în 
ceaţă şi răgazuri între noi începuturi, într-o atitudine a spuselor prea 
devreme ori prea târzii. În cele din urmă, se potriveşte timpul într-o 
eventualitate a contururilor, rezonabilă. Unele stejari iar altele crengi 
pentru altoi într-o livadă a firescului îngăduit la un pas de a fi prohibitiv. 
Nicolae Preda tresaltă, vibrează în ritmul articulat al inimii, punct-
contrapunct ce provoacă însuşi acest timp, din spasmodic la o ordine 
înţeleaptă. Lucrurile sunt spuse pe faţă, într-un pisc al înţelesului. Pe 
acest palier trist, dar constructiv, se înscrie poetul  singur ca un vers 
(Nicolae Preda – singur ca un vers, Ed. Tim, 2022) într-o cursă cu 

obstacole, de meditaţii şi recunoaşteri. Elocvenţă marginală, un fel de 
nişă în spiritul neconvenţional şi chiar contrariant al regăsirii de sine: 
„Drum/ Către taină/ Gândul/ Sapă adânc/ Să ating/ Rădăcina sufletului// 
Astfel/ Mă lepăd/ De mine/ Renăscându-mă/ În nimicul profund/ Al 
veşniciei. (Nimicul profund). Dincolo de relaţia poetului cu totul la 
paritate cu nimicul, el se manifestă de asemenea complex elaborat în 
spectrul tensionat al emoţiei dualităţii imediate: „Subjugasem razele 
de lună/ Să ne lumineze numai pe noi doi/ Paşii mei se afundau în 
humă/ Paşii tăi mergeau doar înapoi// Dansul înserării tropote de 
ploi/ Stăm lipiţi cu umbrele de trup/ Zboară liliecii peste amândoi/ 
Tainele ascunse azi se rup.” (Paşi). Protector până la disperare, însă şi 
conştient de deznodământul răfuielii cu timpul, această pacoste mereu 
scăpată din ham, iată-l pe Nicolae Preda pur obiectiv, într-o formulă 
bine ancorată în metaforă: „Pe fruntea ta/ ce ape au săpat fiorduri/ 
obrajii tăi/ ce pluguri i-au arat// Punctele cardinale/ au devenit patru 
noduri/ În orice direcţie mergem/ vom ajunge către miazănoapte// 
Ca un refren de cântec/ voi asfinţi la răsărit.” (Lângă răsărit). Într-o 
atmosferă dominată de incertitudine ca de ceaţă mistuitoare, se găseşte 
totuşi rezonanţa proprie poemului de dragoste autentic, şi chiar erupe 
strecurându-se prin crevasele cazone de final de epocă respirabilă: 
„Domniţă tristă/ Şi vicleană/ Ţi-a înflorit în palmă/ O castană/ De când 
n-ai pus/ Geană pe geană,/ Să-ţi prind în păr/ Un milion de fluturi?// 
Când ghiluiam/ Aceste scânduri/ Mireasma lor s-a risipit/ treceau 
soldaţii rânduri, rânduri/ Şi floarea n-a mai înflorit/ A cui petale să le 
scuturi?” (Aceste scânduri). Ieşind din relativitatea de la îngrijoare 
la spaimă a idilicului, sunt identificate şi tratate liric, şi alte asperităţi 
existenţiale: „Pilda evangheliei:/ Întoarce-te acasă,/ Lasă în lume/ 
Roşcovele şi porcii// Cuc cu aripile frânte/ Fă-ţi cuib/ Între braţele mele/ 
Şi dormi... adormi/ Ca într-un codru/ Fără lupi// Pe obrajii mei bătrâni/ 
Fulgii de dimineaţă/ Îngheţaţi printre lacrimi” (Fiul risipitor). Şi totuşi 
lupii dau târcoale, conul de nelinişte insistă şi îşi accelerează prezenţa 
devoratoare: „Ca într-o crisalidă/ Împletindu-ne/ Într-un singur fir de 
mătase/ Clepsidră măcinând/ Acelaşi timp de nisip// Noi nu am făcut/ 
Niciun rău nimănui// Adu-mi mai aproape puşca/ Mistreţii şi vulpile 
şi castorii/ Să cadă în bătaia ei// Stinge lumina să stăm la pândă// Auzi 
cum urlă lupii...” (Auzi lupii).

Remarcăm un poet în continuare direct şi onest în ce priveşte 
obiectualizarea de muchii, zimţi şi colţi în larga privelişte asupra lumii. 
Nicolae Preda  se susţine prin vizibilă şi autentică emoţie, într-un 
context  de tot mai amplă diversitate lirică. 

Roiul,	rondul,	raidul	

Strămutarea în metafizic a simţurilor ca practică obligatorie la 
alcătuirea de edificii care se pot dovedi mai târziu singurele importante 
şi chiar reale într-o nouă definire a valorilor printre marcaje altfel 
permisive ori restrictive. Cum se face aceasta – prin reconsiderarea 
hărţilor cu schimbarea de coordonate din semne opace în respiraţii. 
La distanţă de mai multe lumini în perspectiva mentală însă foarte 
aproape în condescentul spiritual, Imaginea zilelor, printre gânduri 
(Emil Neşiu – Imaginea zilelor, printre gânduri, Ed. Castrum de 
Thymes, 2022) iese din ape ostile şi se manifestă plenar. Emil 
Neşiu este într-adevăr un îndelung gânditor, dar la parametrii care 
îndeobşte nu sunt făcuţi pentru uzul fizic. El se transfigurează şi se 
transformă după fazele dovedirii substanţei, precum cele ale lunii. 
Înţelesul îl toarce, îl frământă, îl macină, îl întărâtă fără însă a-l opri 
vreodată. Nostalgii şi regrete sunt transpuse în mod constructiv la 
baza destoiniciei universului trăit şi simţit. Până într-acolo încât, din 
fin observator, ajunge să se implice aproape cu vinovăţie în ecuaţia 
unei ordini sănătoase: „Greșelile frumos ordonate/ stau la intrare în 
fața muzeului/ figurilor de ceară/ albinele n-au idee/ ce fel de ceară 
s-a comandat/ poate ar năvăli supărate/ să schimbe figurile lor/ cu 
portrete celebre/ și în fiecare zi doar/ pantofii mai lucesc într-o rază/ 
de soare din acea dimineață” (Pantofi de lac). Confuzia vremurilor 
infuzează generând reflexii de quarţ într-o dispută ce ţine de treptele 
de rezonanţă ale conştiinţei: „Unde te aștept acum/e prea târziu,/ 
încremenite puncte cardinale/ dintr-un tablou./ Cu aceeași identitate/ 
pe colțul de jos, dreapta,/ urmează semnătura./ Înțeleg adevărul pe 
dos,/ de răspunsuri eronate am parte,/ picură cu gânduri stelele/ și e o 
altă cacealma,/ vreun cronicar/ ar trebui, poate, să scrie/ despre această 
enormitate.” (Aşteptare). Da... şi, în ciutura târziului şi-n ciuda lui, 
cronicarul se găseşte. Un gram de pace cât un ţârâit de greiere intră 
pe difuze ultrascurte, totul e să fii aici şi să nu sune ocupat: „Când se 
făcu tăcere/ am luat sfeșnicul/ păcălind lumina de-a dreptul/ iar trupul 
tău/ spre trezire m-a luminat/ cu acea imagine despre care/ voi scrie 
întotdeauna cu plăcere.../ nici măcar nu respir/ în prezența ei, cade o 
frunză/ peste așteptările mele./ Și mă simt încă lumânare/ arzândă.” 
(Lumânare). Se produce un salt de binecuvântare, duşul rece oarecum 
caracteristic este înlocuit de un demers direct în diafan, însă ca să 
vezi, barierele şi baricadele încă neridicate la trecerea visurilor... „Mă 
alungă glasul tău,/ împărăteaso,/ peste șapte pietre mă alungă,/ pentru 
tine, undeva, pe o apă./ Ioan descântă un prunc./ Am pierdut glasul 
tău,/ undeva l-am pierdut,/ mai vine un autobuz,/ din gând în gând/ 
umbre strecurate,/ după prima citire/ plăcută delectare-i/ trupul tău, cu 
genunchiul/ întins spre trezire.” (Glasul tău). Dintre opţiunile logistice, 
Emil Neşiu alege şi rămâne la fuga continuă culminând cu săritura din 
mersul unei macarale-tren ce cară şi mută nelinişti: „Între miros de 
scorțișoară/ și parfumul tău alăturat/ obligat să se prostitueze/ diferența 
se prezintă/ prin poemul acesta./ Îmi mai aduc aminte/ doar scandalul 
editat/ pe prima pagină între/ redactorul de serviciu/ și conducere./ Unul 
considera că războiul/ dintre litere ar fi/ mai important decât finalul” 
(Divergenţe). Şi, ca o semnătură proprie, acest poem care nu va ajunge 
niciodată un final, fiind de prospeţimea unui oricând potenţial început: 
„La fereastra depărtării/ mă așteaptă EA,/ cu poemul acesta/ gâtuit de 
emoție./ Orizontul de cunoaștere/ e un punct prea depărtat/ descifrând 
aceleași date,/ puncte cardinale/ răsărite pe un drum interzis.Trecerea,/ 
enigmatica necunoscută/ de citit, notat și explicat” (Întregul).

Din nuanţe când cărămizii, când cenuşii, cu acest nou volum, Emil 
Neşiu continuă să împace realităţi şi imaginaţii convergente, în pasărea 
poezie-paradis. Maratonul visurilor şi tălmăcirilor acestora merge mai 
departe.  

Daniel MARIAN



Acolada nr. 10 octombrie 2022
17

Mirela IANUȘ DINGAIulian MOREANU

O după-amiază obișnuită*           LĂMPI DE VÂNT

Lămpi de vânt cu miez de flăcări 
vălurind un viu porfir
întețesc lumini ciudate
în răspântii neumblate
și-mpletind mănunchi de umbre
tot ridică-un coviltir
pentru noi și pentru clipa
ce ne leagă și desparte.

Dincolo de frontiera
unduită de copaci
flutură, țesut cu firul
gâlgâind dintr-o lăută,
un descântec ce te-ndeamnă
când adânc privești și taci
să pornești spre zarea-n care
zeii tronul azi își mută.

Emisari ce vin în grabă
doar în zilele impare
fac escală prelungită
lângă un picior de pod
și în pragul înserării
tot gustăm fructele-amare
din livada ce se-nalță
unde-a fost un eșafod.

Lămpi de vânt ce-n praf aruncă
umbre-ncremenite-n dans
încropesc o baricadă
serilor de sărbători
și când orologii oarbe
ora o bat în avans
suntem acolade albe
ce închid amurg și zori.

           VALS ÎNTRE VOCALE

Leagănul dintre vocale, în balans, pe înserate
ne aruncă între falduri frământate de culori
și-n troița clipei care inventează sărbători
sub priviri adânci de îngeri strângem mir și nestemate.

Pe de rost știm calea lungă a poverilor din nori
vrăjitoare despletite țin iar ploile legate,
strânse-n menghina tăcerii și de maci însângerate
blând răscrucile ne-arată poarta albă către zori.

Un arcuș pe tălpi de sănii cheamă doine strepezite
ca și cum în ierni trecute aguride ar fi nins
arborând arpegii scurte peste ramuri arcuite
clorofila își aruncă bumerangul neînvins.

Și tot curge-ntre vocale valsul pe sub punți uimite
pe când noi cârpim cortina dintre ploi și paradis.

        FLUTURII DE NOAPTE

Deshămați în grabă, fluturii de noapte
lasă între vise umbre de trăsuri
în furnalul șubred al tăcerii, șoapte
dau prelung în clocot și devin armuri.

Stele decojite, zvonuri sidefate
mi se scurg pe brațe – strâmte căi lactee
martori în procesul florilor uscate
învățăm tangoul scris de alizee.

Amorsându-și ghimpii, rozele de toamnă
tăinuiesc parfumuri și nervuri de jar
când între dorințe pârtie de-aramă
construim din frunze moarte în zadar.

Despuiați de pulberi, fluturii de noapte
se catapultează-n focuri haiducești
somnul în hamacul căptușit cu șoapte 
mă afundă-n visu-n care tu nu ești.

În răscruci bătrâne așchii de-alăută
vor să se înfigă-n tălpi de semizee
iederi ce atacă ziduri de redută
ne trântesc în față ușa la tranșee.

Și repari cu grijă plasa de prins fluturi
când amurgul parcă spovedește-arinii
de pe buze arse ale unor ciuturi
ne îmbie lacrimi ce vărsat-au crinii.

Am oprit maşina în 
faţa porţilor mari, din fier 
forjat, le-am deschis şi apoi 
m-am lăsat vreme de un 
minut lins pe toată faţa de 
Mara, ciobănescul carpatin 
care în lipsa mea de acasă este 
stăpâna absolută a întregii 
proprietăţi. 

O cumpărasem cu doi 
ani în urmă de la un nemernic, 

sau oricum neiubitor de animale, salvând-o cu siguranţă de 
la moarte prin înfometare. Pentru că era o arătare cam cât 
un şobolan ceva mai nutrit, cu coada mai lungă decât trupul 
şi pe care parcă nu avea puterea să o ridice de pe pământ, 
târând-o după ea ca pe o bucată de sfoară. Am adus un medic 
veterinar care, după ce a consultat-o, a întocmit o lungă listă 
cu ce trebuia făcut: deparazitare (internă şi externă), calciu, 
vitamine, megaflex, mâncare d-aia sau d-ailaltă şi în nici un 
caz nimic de porc, fără oase de pui etc. Şi-a revenit rapid şi a 
crescut ca din apă. Suplă, inspirând o forţă uriaşă, cu botul ca 

al unui urs, când se ridica pe picioarele din spate îmi ajungea 
până la umeri. 

Atunci, când am cumpărat-o cu un milion de lei pe 
care i-am dat fără să clipesc sau să încerc să negociez fie şi un 
leu (cum să dai atâţia bani pe un guzgan?), medicul mi-a zis 
nişte lucruri de care habar n-aveam şi nici nu mi le pusesem 
vreodată. În primul rând, că şi ei, câinii, sunt asemenea 
oamenilor, mai precis au sentimente, suferă, se bucură, sunt 
posaci ori se joacă şi se pot îmbolnăvi cam de aceleaşi boli, 
adică de plămâni, rinichi, stomac, pot face infarct, atac de 
panică şi aşa mai departe. Apoi, că îi recunosc şi deosebesc 
(acum se referea strict la Mara mea) mai bine decât noi, 
oamenii, pe semenii noştri; anume, care e bun şi care are 
sufletul otrăvit de răutate, ori cine-i iubeşte şi cine nu. Şi 
încă, faptul că îi ţin minte pe cei care fie şi o dată s-au dat 
la ei sau le-au zis ceva şi nu-i mai împaci în veci. Cum? am 
întrebat. Uite-aşa, au ei simţul ăsta. Şi mai e ceva, mi-a mai 
spus medicul, înainte de a pleca. Iubiţi-o, iar ea la rândul ei 
vă va iubi mai mult decât oricine pe lume. Până la sacrificiul 
suprem. Necondiţionat. Şi vorbiţi-i, cât mai des, privind-o 
drept în ochi. Lăudaţi-o când face lucruri bune şi răsplătiţi-o 
din când în când cu un  „bravo” însoţit de o mângâiere pe 
cap. Dar şi certaţi-o când face „rele”, arătându-i cu degetul 
că un anume lucru nu e voie. Însă nu daţi niciodată în ea. 
Pentru că, deşi nu se va „supăra” şi îi va trece repede, nu va 
uita niciodată asta; nu că s-ar răzbuna vreodată, dar va trăi cu 
această tristeţe în suflet.

Am închis porţile, mi-am luat din maşină geanta 
diplomat (eram un demodat, nu prea mai văzusem să se mai 
poarte astfel de obiecte în ultima vreme) şi am intrat în casă. 
Desigur, cu drumul deschis de Mara, care se strecura ca de 
obicei cu o abilitate uimitoare printre picioarele mele. Mi-
am turnat puţin whisky într-un pahar pântecos şi m-am lăsat 
ostenit pe un fotoliu din sufragerie. Am apăsat la întâmplare 
un buton de pe telecomanda televizorului. Iar idiotul ăla 
blond! Doamne, tipul ăsta nu se vede cât de cretin e? Nu o 
avea şi el o nevastă care să-i zică să stea dracului acasă pentru 
că enervează pe toată lumea? Mai degrabă însă individul 
nu apărea de capul lui pe la diverse televiziuni şi chiar lăsa 
impresia că fusese anume selecţionat pentru a rezista cu 
stoicism şi nepăsare tuturor miştourile pe care i le adresau 
„colegii de platou” ca urmare a prostiilor pe care le debita şi 
susţinea cu o figură atât de liniştită de ziceai că e îndopat cu 
Xanax. 

Am pornit apoi robotul telefonului ca să ascult 
eventualele mesaje primite în cursul zilei. Şmecher telefon, 
mi-l făcuse cadou socru-meu, acum şapte ani, când am 
inaugurat casa.

„Iubire! Îţi dau telefonul de 
vineri seara, aşa cum aseară ţi-am 
dat telefonul de joi seara, alaltăseară 
telefonul de miercurea seara… Ha-ha-
ha! Aşa cum ţi-am promis. I am fine, 
dacă te interesează. Mă bate gândul să 
mă pensionez. Ce zici, n-ar fi o idee 
bună? Poate îmi dai un sfat legat de 
chestia asta. Oricum, take your time. 
Doar m-am gândit, cum am zis. Nu 
m-am decis. Buuun… Ce mai face 
Mara? Cred că bine. Aşa… să revin, 
totuşi, puţin: dacă m-aş pensiona, aş 
încasa o pensie d-aia nesimţită, cum 
zic de sanchi ăştia de la putere… Am 
făcut şi un calcul estimativ, şi la prima 
strigare ies peste o sută de milioane… 
Apropo, tu nu te-ai lăsa tentat de o 
asemenea… de o asemenea… na, că 
nu mai sunt în stare… de o asemenea 
variantă? Nu simţi că ai obosit? Nu te-ai 
săturat de toate mizeriile pe care trebuie 
să le rezolvi zi de zi? Mă rog, la asta nu 
trebuie să-mi răspunzi. Nici la asta… 
Nu mai am chef de citit. În schimb, 
îţi răsfoiesc din când în când cărţile. 
Nu ai mai «comis» nimic în ultima 
vreme? Mă aştept să scrii un roman în 
care să fiu personaj. Evident, personaj 
principal. După părerea mea aş merita. 
Sper să fii însă destul de îngăduitor. Ştii 
tu cum să întorci lucrurile ca să fie şi 
ceva de bine. Pentru că a fost şi aşa, 
nu? Sau, treaba ta, faci cum vrei. Cred 
că mă opresc aici. Te sun şi mâine. Să 
fii cuminteee!… I just kidding, îţi dai 
seama. Faci ce vrei. Oricum, apreciez 
mult… I think you know what I want to 
say. Pa-aaa!...” 

Era singurul mesaj. De când nu mai stăteam împreună, 
Corina mă suna zilnic, deşi ştia că nu am să-i răspund. 
Niciodată. M-am gândit de multe ori şi nu am înţeles 
niciodată cum de reuşea să se poarte aşa. Doar un diagnostic 
medical ar putea explica asta. I-l bănuiam, dar nu îndrăzneam 
să cred că pe Corina o lăsau nervii, încet, încet, nu în sensul 
de nervozitate, ci de afecţiune nervoasă. Psihică. 

Mara mă privea curioasă, ascultase şi ea înregistrarea 
dar bineînţeles că nu înţelesese o  iotă. Sau poate că o 
tradusese în limba ei, mai ştii? A lătrat parcă spre a-mi spune 
că e alături de mine, pot să mă bizui pe ea la o adică, apoi s-a 
dus să se aşeze pe covoraşul de pe holul ce rămâne deschis 
peste noapte pe timp de vară. 

Mi-am mai pus un deget de Jack Daniel’s, l-am băut 
dintr-o înghiţitură, după care am intrat în baie şi am făcut un 
duş călduţ. De mâncat nu-mi ardea. M-am dus în dormitor 
şi m-am întins pe pat. Aveam şi aici un televizor dar nu l-am 
deschis. Uite că nu-mi aduceam aminte dacă îl stinsesem pe 
cel din sufragerie, dar nu m-am deranjat să verific. Oricum se 
va opri singur după patru ore. Deşi nu era prea târziu simţeam 
că picam de somn. Am luat de pe noptieră cartea pe care o 
începusem în urmă cu o seară şi am încercat să citesc de unde 
rămăsesem. 

M-au trezit lătrăturile Marei. M-am uitat din reflex la 
ceas. 

Era miezul nopţii.

(fragment din romanul „Cea mai fericită femeie”)
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Angela Tomaselli
(o schiță de portret)

     Continuări								        Continuări                  Continuări                 Continuări						

Efectul „Rashomon” și adevărul 
despre moartea martirului 

Mircea Vulcănescu
     Pictura Angelei Tomaselli 
acoperă, la prima vedere, toate 
genurile tabloului clasic, acela 
pentru care șevaletul, atelierul 
și plaine air-ul sunt condiții 
indispensabile. Peisajul natural și 
cel urban, portretul și compoziția, 
natura statică și arhitectura 
constituie reperele sale majore, iar 

acest fapt creează premisa unei lecturi complice și seducătoare, 
în care  efortul descifrărilor este înlocuit de confortul  unei 
priviri generoase și libere. Dar starea de  confort se risipește la 
primul contact adevărat cu această pictură, în clipa în care iluzia 
realului se destramă și ea iremediabil. Aprofundând imaginea, 
orice tentativă de plasare a ei într-o relație directă cu motivele 
amintite eșuează definitiv. Nimic din ceea ce pare familiar și 
recognoscibil în discursul plastic al Angelei Tomaselli nu trebuie 
luat în sensul propriu, totul fiind doar o capcană subtilă pe care 
artista i-o întinde privitorului ingenuu și neprevenit. Genurile 
aparente sunt simple vehicule, convenții imediate prin care 
artista își comunică propria variantă de percepție și de înțelegere 
a lumii. Iar imaginea plastică se naște cumva ca o interfață, se 
dezvăluie în zona de impact a două realități la fel de puternice 

și de îndreptățite: cea exterioară, tridimensională și gata 
constituită, și cea lăuntrică, realitatea sinelui inefabil, în curs de 
precizare și de manifestare. Născute în acest punct și din această 
substanță vizuală și sufletească, deși cu aparența unor motive 
explicite, expresia ca atare și forma plastică sunt proiecții pur 
subiective și viziuni simbolice ireductibile. Cu alte cuvinte, deși 
par a se înscrie într-un demers figurativ, compozițiile Angelei 
Tomaselli sunt construcții energetice, de factură abstractă, cu 
o bidimensionalitate ostentativă, de aluzie prerenascentistă și 
răsăriteană. Ele nu analizează structurile și morfologia unor 
posibile modele exterioare, de la peisaj până la portret și la natură 
moartă, ci propun atitudini și deconspiră complicate mișcări 
interioare și imponderabile stări de conștiință. Ceea ce se poate 
descifra nemijlocit în aceste ample narații plastice, care acoperă o 
plajă inepuizabilă de forme, este o stare continuă de alertă în fața 
relativității lumii materiale, iar pictura tinde să devină un câmp 
de luptă, un spațiu de confruntare în care intră toate strategiile 
de evadare din provizoratul clipei. Această luptă a Angelei 
Tomaselli se poartă, fundamental, cu o mulțime de spaime: cu 
spaima de gol, cu spaima de pasivitate, cu spaima de negru, de alb 
și de toate nuanțele intermediare, cu spaima de amorf, cu spaima Pavel ȘUȘARĂ  

Itinerarii plastice

lucru” (rev. „Luceafărul”, Paris, 2 mai 1949). Un inginer închis 
la Aiud își amintea că, după niște prelegeri de filosofie medieva-
lă, Mircea Vulcănescu subliniase următoarea idee: „drumul către 
Dumnezeu și pacea Sa trece prin sufletul omului, nu prin cuget, 
prin mintea sa” (13). Filosoful ajuns profesor în „universitățile lui 
Teohari Georgescu” n-ar fi putut niciodată să facă acea confuzie 
dintre căldura inimii și lumina inteligenței, care apare într-un citat 
din călugărul Andrei Scrima, fragment scos la vedere prin lipsa de 
discernământ a unui universitar ieșean și a unei universitare bu-
cureștene (14). Iată citatul care putea fi lăsat ascuns în arhivă, să nu 
ajungă să fie mediatizat printr-o carte, apoi preluat și postat pe face-
book: „Există o anumită maturitate a gândirii în care spiritul devine 
atât de subtil, atât de pătrunzător, atât de deschis oricărei realități, 
încât ține locul, ca să spunem astfel, inimii. Cunoașterea suplinește 
atunci afecțiunea: îi înțelegi atât de bine pe oameni, încât îi tratezi 
cu tot atâta tact și inteligență ca și cum i-ai iubi” (postare la #Andrei 
Scrima din 24 aprilie 2021). Ca și „profesorul” Mircea Vulcănescu, 
„rectorul” Universității Aiud, adică marele fizician descendent din 
familia Cantacuzinilor, a fost o adevărată enciclopedie în toate do-
meniile și un erou al moralei creștine rezistând diabolicelor schin-
giuiri pentru salvarea sufletului în lumea de dincolo.

Într-una din epistolele primite din țară de Mircea Eliade, sora lui 
Mircea Vulcănescu îi scrisese în 1978 următoarele: „Când m-am 
întors, ca și fiul meu cel mare și fiica cea mică a fratelui meu, pre-
cum și alți câțiva membri ai familiei mele –de pe meleagurile unde 

a murit fratele meu, abia atunci am aflat că el pierise cu un an în 
urmă (...). Nimic nu m-a putut consola (...) până în ziua în care mi-
au parvenit „Treptele” care le-ați scris pentru fratele meu. Efectul 
a fost miraculos și fulgerător (...). L-am citit adânc impresionată de 
nenumărate ori, am ațipit apoi câteva minute, îndată după amiază, 
când am auzit pe Mircea șoptindu-mi” în germană cum a fost la 
judecata sufletului său: Cum se rugase blând de mântuire („Erloese 
mich!”) și cum toate greșelile i-au fost șterse, au dispărut ca de la 
sine, la dreapta lor cântărire („Alles loest sich von selbst vor der 
gespanten Gericht”). „Nu știu de ce mi-a vorbit nemțește” –a mai 
adăugat ea. „Poate unde citeam, în acea perioadă, foarte mult pe 
Rilke (15) pe care el și Dan Botta l-au tradus așa de frumos” (16).

Economistul Mircea Vulcănescu, – datorită căruia Țara își mă-
rise rezerva de aur a Băncii Naționale ca urmare a negocierii plății 
exporturilor de petrol către Germania (M. Vulcănescu, Ultimul cu-
vânt, Ed. Crater, 2000, p.170) – a fost arestat zece zile la Arsenal, 
între 18 și 28 mai 1946. Fiindu-i plătit în aur petrolul, România 
terminase războiul cu „cea mai mare rezervă de aur din cursul is-
toriei sale, peste 230 de tone de aur”, consemnase A. Apahideanu, 
acea rudă cu Mircea Cancicov, care a revendicat vila „Cancicov” 
din Bacău. Tezaurul Băncii Naționale, de cca 40 de vagoane de 
lingouri de aur, a foat însușit de ocupantul stalinist care l-a condam-
nat pe Mircea Vulcănescu, rearestat în ziua de 30 aug. 1946, la 8 
ani de temniță grea, pentru „aservirea României”. Prin flagranta ei 
nedreptate, condamnarea din 10 oct. 1946, pentru „aservire” eco-
nomică Germaniei și „dezastrul” României, i-a pricinuit filosofu-
lui și economistului de geniu declanșarea unui icter mecanic. (17) 
Succesivele amânări ale recursului au fost fructificate de torționarii 
securisto-comuniști pentru noi anchete prin schingiuiri inimagina-
bile care l-au îmbolnăvit de tuberculoză. Dintr-un volum cu amin-

tiri din detenție s-a putut afla că în 1947 filosoful 
era deja suferind de TBC, în urma unor „mari 
constrângeri” spre a-l forța să semneze descrieri 
de fapte pe care nu le făcuse (18). Despre tubercu-
loza căpătată în 1947 scrie și soția filosofului. Pe 
19 decembrie 1947 ea notează în jurnalul propriu 
următoarele „îmi spune că el și-a dat injecțiile, 
medicamentele și alimentele unor deținuți ca să 
le scape viața” (Mărgărita Ioana Vulcănescu). La 
rejudecarea procesului, în ziua de 20 dec. 1947, 
procurorul ceruse achitarea. Pentru că însuși mi-
nistrul de justiție, Lucrețiu Pătrășcanu, fusese de 
părere că Vulcănescu nu trebuie condamnat. Dar 
Pătrășcanu a fost măturat de la putere de colone-
lul sovietic Ana Pauker, născută Rabinshon, fiind 
înlocuit prin Avram Bunaciu, de origine evreias-
că. Pe 6 februarie 1948 Mircea Vulcănescu a fost 
condamnat cu aceeași sentință injustă din 1946, 
deși între cele două închisori, cea de la Arsenal și 
cea de la Aiud, la solicitarea Ministerului econo-
miei, el ajutase să fie redactate „amendamentele 
românești la clauzele economice ale Tratatului 
de pace de la Paris” (Ultimul cuvânt, Ed. Crater, 
2000, p.95), încă valabile pe 15 ianuarie 1948, 
când Mircea Vulcănescu a ținut discursul său de 
apărare împotriva unor acuzații strigătoare la cer 
prin nedreptatea lor. Negându-i-se practic dreptul 
la contestație, care a fost amânată sine die, a fost 
închis din nou la Aiud. Cu două zile înainte de 
pronunțarea sentinței finale, pe 4 februarie 1948 
se semnase Pactul Molotov – Ana Pauker de 
aservire economică a României. 

De atunci Mircea Vulcănescu, martirizat în 
„universitățile lui Teohari Georgescu”, a rămas să 
fie etichetat drept „criminal de război”. În schimb 
Ana Pauker, implicată împreună cu Nikolski în 
orchestrarea Experimentului Pitești și scăpată de 
pedeapsă datorită prieteniei ei cu Molotov (19), îm-
podobește în continuare Ministerul de Externe cu 
portretul ei.

NOTE

13. Teodor Duțu, Apropouri penitenciare, 1999.
14. Numele ei este Dana Jalobeanu, amatoare, ca și „Donarius”/ 

„Accipiter GentilisQ” să facă dispărut eseul Harismele Duhului 
Sfânt și fotografia „de 14 ani” din pagina de Facebook „Alege fi-
losofia” (18 oct. 2022) 

15. vezi Rilke, Poeme în tălmăcirea lui M. Vulcănescu, 1943-
1945, Ed. Paideia, București, 1991.

16. vezi Mihaela Vulcănescu, oct. 1978, la p.94 din vol. Mircea 
Eliade și corespondenții săi, vol. 5, Criterion Publishing, 2007.

17. Mircea Vulcănescu, Ultimul cuvânt, Ed. Crater, 2000, p.11.
18. pr. N. Grebenea, Amintiri din întuneric, vol. I-II, București, 

1997, citat și în eseul: Isabela Vasiliu-Scraba, Cenzurarea crip-
to-comunistă a monografiei lui Mircea Vulcănescu despre Nae 
Ionescu scrisă în 1941-1945 și publicată în 1992, sau, „Contra 
factum non valet argumentum”, din rev. „Acolada”, Satu Mare, 10/ 
2020.

19. vezi Denis Deletant, Securitatea și disidența în România, 
1998, p. 59 și Denis Deletant, România sub regim comunist, 
București, 1997.

Isabela VASILIU-SCRABAde materiile grele, cu spaima de spațiile turbionare, cu spaima 
de singurătate, ceea ce, în ultimă instanță, nu reprezintă decât o 
descriere exacerbată a unei profunde spaime de sine. Singurul 
remediu în fața acesteia este chiar reconstrucția lumii vizibile 
într-un nou sistem de codificare, prin care forma devine efigie, 
iar relativismul – atemporalitate. Perspectiva unei asemenea 
reconstrucții, de altfel singura posibilă, este aceea a imaginarului. 
Iar capacitatea Angelei Tomaselli de a da frâu liber imaginației 
este de-a dreptul prodigioasă, fiindcă tocmai din acest imaginar, 
mereu proaspăt, se naște coerența interioară și ordinea exterioară 
a picturii sale, în care, simbolic, se găsește totul: se găsesc 
munți, orașe, dealuri și câmpii, oameni și lucruri, meditație și 
extaz. Chiar dacă toate acestea pornesc de la insuficiența realului 
și de la o spaimă de fond, de la nemulțumirea spiritului în fața 
materiei perisabile, întregul se varsă, ca o aluviune de geometrii 
bizare și de exuberanțe cromatice, într-un imn al bucuriei, într-
un dans baroc și jubilatoriu, de o vitalitate fără limite. 
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Lucian PERŢA
    Pa-
         ro-
             dii

 Olimpia IACOB
Prezentare și traduceri: 

VOCI PE MAPAMOND.NORIS ROBERTS
 S-a născut în orașul Puerto La Cruz, Venezuela. A studiat  dreptul la Universitatea Santa Maria din 

Caracas, Venezuela. Este avocat, poetă și scriitoare. De-a lungul carierei sale, Noris a înființat trei centre 
juridice în scopul susținerii în instanță a persoanelor nevoiașe. În 2002 a publicat Oglinda sufletului / The 
Mirror of the Soul, ediție limitată, și vîndută în regim privat, în scopul înființării unei fundații de îngrijire 
a copiilor săraci și abandonați. Multe poezii, pagini de proză, articole au fost publicate  în  reviste literare, 
antologii și ziare. Antologiile, Fețele cuvintelor mele/ The Skins of My Words/ și Valuri de liniște/   Silence 
over Silence, au fost publicate online, și pot fi accesate gratuit.Multe dintre  poemele și articolele ei sunt 
traduse în engleză, franceză, italiană, portugheză și arabă. Are trei site-uri:  „De Letra en Letra”,  „Palabras 
Pinceladas” and  „Poems and More”. Are canal pe YouTube, poemele sale fiind citite și cîntate în limbi 

străine de către persoane din alte țări. Acest proiect are ca scop transmiterea unor mesaje de dragoste, de pace și libertate. Principalul 
deziderat rămîne acela  de a-i uni pe oameni, evitînd pozițiile politice radicale, diferențele generate de religie sau crez. I s-a făcut 
onoarea de a fi numită Ambasador al Păcii pentru  Cercle Universel de la Paix, reprezentînd Venezuela. I s-a  decernat premiul Naji 
Naamants literary Prize (ca membru onorific al Casei Naaman pentru Cultură); Este Consulul Societății Scriitorilor și Artiștilor de 
pe Globul ASEALDO, membru onorific al Societății Latino-Americane a poeților, ASOLAPO.

Doar 10% 

Aveam  doar 10% din pasiunea ta și era perfect

  Mîinile acelea... mă țineau stîrnind întîlnirea,
mă smulgeau din mine ca să fiu a ta  

Era perfect, bun la gust:
o masă în loc de pat, condimentînd fără chibzuință,
revărsînd  fierbințeala adunată în trupul meu 

Doar 10% era de ajuns pînă la cer...
 metal maleabil eram între degetele tale

Timpul acesta, de l-aș putea veșnici, numai de-aș putea...
fără să-mi pese de ce-ai spune tu...  

 Doar 10%  îmi era de ajuns
 
...Tu, artizan al sorții mele...   
 
Doar 10% și era perfect
 
 Femeie	m-am	simțit	

Am înflorit ca ploaia biruind  printre apele tale
mustind în delirul dintre cearșafuri 

Orele treceau...
nesomnul se risipea...
cel mai dulce sărut îmi străbătea pielea caldă a trupului
tot universul l-ai coborît  peste mine, 
eram rod al  pasiunii tale
 
Încîntarea, biruința, un arsenal în mine,
apoi starea de liniște,
calmul după ce am fost în mîinile tale...   

Femeie m-am simțit! 

Lacrimile	mele				

Lacrimile mele șoptesc pierdut sfîșietoare cuvinte

Lacrimi cu nume, chipuri,
răni gemînd  de minciuni;
durerea ignorată  a indiferenței
devenind anevoioasă înaintea ochilor mei 
ștergînd tot ce-aș dori să înalț... 
 
Nu-i trecere de prag anume râvnită de mine 
e adevărul fals al unei lumi nedrepte,
afundîndu-se în glodul  mirajului,
în indolență...

Dă-mi	înapoi	frenezia	și	tot	ce	am	avut		

Mînată de dorință, închipuindu-mi că ești lîngă mine,
îți simt degetele ude de ploaie alergînd între sînii mei,
trăind în zorii mei,
mîngîind valurile trupului meu
 
Pasiunea crește în fiecare por al pielii
cu fiecare sărut mă acoperi și tremur... 
 
Mor în întuneric,
vorbele-mi sunt tot mai rare și tu mai absent...

Sunt zdruncinată de trebuința acestei amăgiri
Dă-mi înapoi frenezia și tot ce am avut  

Ce mult te-am iubit 

 De departe
 durerea  pare comună,
 eu, poate, sunt urgisită de pasiunea asta 
și văduvită de șansa de a te mai vedea vreodată       

În căutarea ta rătăcesc printre amprentele mele  ... 
lunga așteptare e pedeapsă: strig,
mă înăbuș, 
dorind să fii cu mine  

Duc dorul căutărilor tale din adîncuri, 
Și, totuși, amintirile tale nu-mi dau pace

 
Ești foc în gîndurile mele, ești și nu ești acolo...
 
Cînd ai plecat,
am uitat să îți spun
cît de mult te iubeam... 

Cît	de	ușor	era...	

Cît de ușor era să te prefaci că mă iubeai
dezgolind un sentiment 
care grăia prin ochii tăi:
mirajul unei iubiri de hîrtie

Cît de ușor era să mă aprinzi pe dinăuntru
și acum mă părăsești
cu nesomnul amar al unui rămîi cu bine  
 
Recunosc, ți-ai lăsat amprentele pe trupul meu
și nu e ușor să mă împac cu acest amar în singurătate

Oricît de mult aș încerca să te uit, ești în visele mele
Oricît de mult aș încerca să mă întorc la țărmul tău, mă așteaptă 
răceala
Oricît de mult aș încerca să sorb de pe buzele tale,
Niciodată nu va mai fi cum a fost
 
De ce atunci  doresc aceste amintiri dacă tu nu te mai întorci... 
 visele tale, poate,  îți vor spune că nimeni nu te va iubi ca mine 
 
Cît de ușor era...

O	boală	numită	putere
                        

Voi începe prin a sublinia faptul că ceea ce urmează nu este o expune-
re politică partizană, menită să aducă atingere sau să fie un atac la adresa 
cuiva, în special. Scriu și exprim ceea ce simt și observ ca simplu cetățean. 
Intenționez să îmi fac cunoscută durerea și uimirea văzînd că țara mea 
este distrusă sistematic iar poporul ei umilit și decimat. În ultimii doi ani 
aproape patru milioane au emigrat, dar nu din cauza vreunui război, au 
emigrat deoarece nu mai întrezăreau niciun viitor din cauza foamei și a 
lipsei de medicamente, neavînd protecție personală sau legală și, erau, de 
fapt, afectați psihologic, trăind într-o permanentă stare de nesiguranță.    

Declinul țării este atît de serios încît a fost recunoscut de cele mai multe 
țări din lume. Nimeni nu contestă, nu se îndoiește de faptul că Venezue-
la trece printr-o criză uriașă, deși unele țări neagă acest lucru, îl minima-
lizează sau profită de el din considerente politice, strategice, „ideologice”, 
sau urmărind să-și atingă propriile scopuri. Venezuela a fost considerată o 
țară  „bogată”, însă  astăzi  deficitul de hrană și medicamente de  85% pare 
neverosimil, pare a fi  o poveste născocită, dar asta este realitatea. A fost 
împovărată și devastată ușor-ușor, nu prin război, a fost victima  unei boli 
care se numește  putere.

Țara noastră se cufundă într-o criză gîndită  cu cinism și nepăsare  de 
venezueleni, deși nu a fost creată de toți. Sarcina a fost dusă la bun sfîrșit  
de un număr mare de grupuri economice mărunte și parteneri politici care 
s-au folosit de buna credință a majorității cetățenilor, și, deoarece o mare 
parte a populației, adîncită în ani de ignoranță și copleșiță de o permanentă 
campanie de propagandă, s-a obișnuit să  accepte pașnic să primească firi-
mituri de la Stat, și, conformîndu-se acestui lucru, s-a complăcut să nu facă 
niciun efort pentru a realiza ceva cît de cît.  Distrugerea a fost stimulată 
dar și susținută de grupuri oportuniste și indivizi care, asemenea peștilor 
remora, însoțind rechinul, aspirau la obținerea de poziții cheie, aducătoare 
de avantaje și averi dobîndite  peste noapte. S-ar putea trage concluzia că 
atitudinea generală al populației a fost una de complicitate și indiferență, 
urmărind doar propria bunăstare economică,  fără a ține cont de soarta țării.  
Aceasta  a rămas tăcută, a aplaudat, s-a adaptat situației, și, în cele din urmă, 
a aprobat  ceea ce se petrecea. Cei care au ridicat vocile, nefiind de acord, și 
neacceptînd să se plece,  sau fățiș au refuzat să accepte ce se întîmpla și se 
întîmplă  și astăzi, au fost și sunt persecutați, cenzurați, exilați sau aruncați 
în închisori. Rezultatul acestei stări de lucruri este, din nefericire, tot  ce 
avem astăzi ca țară. 

 O țară petrolieră cu populație mică, cu poziție geografică de invidiat, 
un exemplu pentru alte țări în anumite perioade ale propriei istorii, avînd 
niște cicluri de dezvoltare uluitoare, avînd resurse hidrologice, ținuturi fer-
tile, păduri, jungle și minerale de tot felul, cu oameni de știință străluciți, cu 
literați,  muzicieni, oameni ai sportului, o țară care și-a pierdut drumul și a 
ajuns o regretabilă caricatură a nenorocirii, corupției și nepăsării. Nu este 
vorba  doar de penuria de hrană și medicamente, sunt bolile care, cîndva 
eradicate, au reapărut, pe lîngă agresivitatea, neîncrederea și violența care 
înfloresc,  corupția consimțită și dreptatea  flagrant deformată. De multă 
vreme, de decenii, țara este supusă unor permanente campanii de destabili-
zare și răspîndire a fricii,  produse și promovate cu premeditare chiar de ve-
nezueleni. Țara, în derivă, a văzut cu consternare  cum unii  s-au îmbogățit 
foarte mult, în timp ce  ea a fost destrămată  încetul cu încetul, prăbușin-
du-se ,și încolțită  într-o adîncă sărăcie morală, spirituală și economică.    

O țară în care Statul deține pămînturi productive, rafinării de zahăr, 
plantații de cafea, facilități de procesare a hranei, fabrici de ciment, bănci, 
hoteluri, linii de trasport maritim și aerian,companie principală  de telefonie 
și internet, producător de oțel, aluminiu, surse de apă, electricitate, stații de 
radio, canale de televiziune, companii comerciale, constructor de șosele, 
case și în final... culmea ironiei,  nu produce nimic din cauza ineficienței, și, 
în principal,  din cauza corupției. În scopul de a acoperi totul, din moment 
ce Statul nu este răspunzător pentru nimic, acesta vinde oamenilor ideea, 
prin intermediul permanentelor campanii de propagandă, nerușinate, false, 
grotești, că împotriva țării există un război economic sau un război media-
tic sau un război al dolarului sau un război al energiei electrice, lucru stîrnit 
și executat de către adversarii politici sau interese străine... În cazul acesta, 
Statul se dovedește a fi absolut incapabil și ineficient să cîștige aceste răz-
boaie.  Se vede clar lucrul acesta,  cînd, începînd din 2016 pînă la această 
dată, s-a decretat o Urgență Economică (No 2.184), care a fost reînnoită 
de 13 ori, „pentru a asigura populația că se bucură de drepturi depline, de 
păstrarea ordinii interne, accesul în timp util la bunuri și servicii, hrană, 
medicamente, și alte produse esențiale vieții”,iar acest lucru a dus la una 
din cele mai mari hiperinflații din istoria lumii, transport public redus cu 
10% din capacitate, și o lipsă și mai mare de medicamente și hrană. Este 
evident, de asemenea,  că Statul a eșuat cînd instalațiile de energie  electrică 
din 2013 au fost militarizate, anunțîndu-se așa-zisul Mare Obiectiv Ener-
getic: „Intenționăm să militarizăm, acesta-i cuvîntul, toate aceste instalații 
electrice care, pe deasupra, devin acum zone de securitate pentru a proteja 
și a evita orice fel de acțiune de sabotaj”. În cele din urmă, instalațiile elec-
trice au fost, potrivit Statului, permanent sabotate de iguane, fulgere, atacuri 
cibernetice, pulsuri electromagnetice, teroriști și lunetiști. Cu toate acestea, 
nu a existat, și nu există nicio dovadă a acestor  presupuse atacuri.Ca o 
consecință a acestei „protecții militare și de Stat”, am avut  permanente 
întreruperi de curent care au afectat serios economia, sănătatea, educația, 
furnizarea de apă potabilă,  bunăstarea generală și stabilitatea mentală a 
populației. Singurul război pe care Statul l-a cîștigat a fost acela de a rămîne 
la putere.  

Istoricii vor prinde această perioadă, și o vor pune în evidență  ca fiind 
una dintre cele mai macabre și nefaste din istoria noastră. Paginile nu vor 
fi scrise cu cerneală, doar cu lacrimi și sînge,  descriind o perioadă în care 
dragostea și pacea au fost cîntate oamenilor însă, în același timp, politica 
de stat i-a supus unei terori psihologice sălbatice, unei intimidări sociale 
și economice, precum și unor multiple ipocrizii. Va fi o perioadă care a 
fost promovată drept „ măreață epopee a  emancipării”, retorică lansată 
de oameni răuvoitori și ipocriți, care, de fapt, au lăsat deoparte interesele 
majore și drepturile cetățenilor ei. O perioadă în care pactul social consimțit 
prin Constituția Venezuelei a fost violat, o perioadă  în care, cu aprobarea 
și încurajarea Statului, mulți cetățeni au devenit jefuitori de rang înalt, și 
alții de nivel mai scăzut, numiți   „bachaqueros” (mari furnici roșii), care 
profită fără scrupule și în mod imoral, bunăoară cum canibalii, de nevoile 
altora. În această istorie deplorabilă va fi un capitol special menționînd uti-
lizarea dreptății ca armă politică, și un capitol care va cuprinde componente 
revoltătoare, neobișnuite, și nemaiîntîlnite, un capitol al celor care au susți-
nut acest proces,  care vor avea un loc privilegiat, care  au sprijinit cedarea 
suveranității propriei lor țări, și  transformarea țării într-un deversor pentru 
grupurile teroriste și pentru  legăturile strînse cu traficarea drogurilor. 

Este discutabil dacă am meritat asta sau nu, ori dacă s-a ajuns aici din 
cauza  naivității unui popor care a crezut în chemările de sirenă, sau nu a 
înțeles  adevărata valoare a libertății și a fragilității democrației. Un lucru 
este cert: aceasta este o lecție care nu trebuie uitată, care trebuie să rămînă 
întipărită în ADN-ul venezuelenilor ca să nu se mai repete. Nu trebuie să se 
uite vreodată cum au fost executate distrugerea și viitorul cîtorva generații, 
transformînd o țară într-o caricatură grotescă generată de o boală numită 
putere.

MAGDALENA		HĂRĂBOR
între	noapte	și	zi
cucul din ceas îmi vestește
că geana serii coboară,
lumina de-afară pălește
și peste cuvintele mele e seară –
în ritmul sângelui meu*
pașii mă poartă spre noapte
și-așa cum făcut-am mereu,
mă cufund cu cititu-ntr-o carte

prin amintiri timpul zboară
și deja e noapte afară

dar am deschis ferestrele spre poezie
și adierea ei îmi dă viață,
mai scriu un pastel, ca să fie,
și pe urmă se face dimineață!

*cuvintele scrise cu italice reprezintă sau fac referire la 
titluri de volume ale autorului
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 A simplifica, adică a te dărui vieții necondiționat, 
întrucât și ea ți se dăruie. A complica, adică a flirta cu viața, 
nădăjduind că aceasta ți se va dărui.

x
 Scriptor. O pudoare morală îți cere să nu-ți exhibi 
vulnerabilitatea. Dar altminteri cum să scrii?

x
 Metafora: o lacrimă ce nu se evaporă.

x 
 „Bucuria e sentimentul realului în deplinătatea lui. 
Dar a suferi păstrând sentimentul realului încă și mai bine. 
A suferi fără a te scufunda în coșmar. Durerea să fie, într-un 
sens, pur exterioară și, într-un sens, pur interioară. Pentru asta 
trebuie ca durerea să se fixeze numai la nivelul sensibilității. 
Ea e atunci exterioară (ca în afara laturilor spirituale ale 
sufletului) și interioară (concentrată pe de-a-ntregul doar 
asupra noastră înșine, fără a se răsfrânge asupra universului 
și a-l altera)” (Simone Weil).  

x 
 O dimineață de mai cu firmamentul ușor tulbure la 
început, apoi de un senin palid, cu nuanța unei viorele. Intru 
într-o încăpere cu geamul deschis. Valul de aer proaspăt îmi 
dă senzația că aspir însuși cerul. 

x
 Am întâlnit o observație subtilă, dar într-un context 
atât de mediocru, încât e compromis cum o podoabă de bună 
calitate purtată de către o femeie înveșmântată fără gust. 

x
  A ispiti: a dori într-un fel să ne eliberăm de viciul 
nostru, proiectându-l asupra Celuilalt. 

x 
  O lume trează din neputință, din rea înțelegere, din 
meschinărie. O economie a letargiei sale fundamentale. 

x 
 Scriptor. A fixa prin expresie o dificultate nu 
înseamnă a o „rezolva”, ci a o eterniza.

x 
 „Orice suferință care nu este în același timp și 
cunoaștere este inutilă. De ținut minte, întrucât este atât de 
dureros să suferi. În loc să suferi pentru imensitatea unei 
prăbușiri, suferi pentru inutilitatea ei. Nu există grozăvie care 
să se atenueze suferind-o ca un animal; trebuie, dimpotrivă, 
s-o privești calm și să-i faci utilă inutilitatea cu ajutorul 
contemplației. Rămâne mereu actuală realitatea morții care, 
distrugând subiectul, distruge și contemplația. Dar atunci e și 
mai inutil să suferi. Sistemul cel mai practic rămâne tot acela 
de-a contempla până în ultimul moment fără să clipești” 
(Cesare Pavese). 

x 
 Nu putem simți eternitatea în afara vieții, deși o 
ciudată sfială ne împiedică prea adesea a echivala viața cu 
eternitatea. 

x 
 Satisfacția de a-ți mărturisi limitele, neputința, 
umilința. Te degajezi de o povară mai mare decât ființa ta, 
cum o furnică și-ar lepăda grăuntele enorm pe care-l poartă 
în spinare. Prin recunoașterea slăbiciunii tale ai simțământul 
de a te pune de acord cu un mecanism universal sfidat mai 
înainte.    

x 
 „Nu-mi plac secretele altora. Dar mă interesează 
mărturisirile lor” (Camus).

x 
 Prin suferințele tale neștiute, prin rănile tale 
disimulate dobândești, dacă nu o mai mare claritate a 
spiritului, dreptul la o atare claritate, acel simțământ calm, 
muzical conform căruia poți fi ceea ce ești. 

x 
 „Lovitură ca în filme, la muzeul din castelul regal 
din Dresda. Hoții au provocat un incendiu care a produs o 
pană de curent în întreaga zonă, apoi au pătruns în «Seiful 
Verde», din muzeul german și au plecat cu o pradă estimată 
la peste un miliard de euro. Muzeul din Dresda găzduiește 
de zeci de ani cea mai valoroasă colecție de obiecte de 
artă, bijuterii și comori de secolul XVIII din lume. În ciuda 
faptului că edificiul este unul dintre cele mai bine păzite din 
lume, doi hoți au reușit imposibilul, cu puțin înainte de ora 
5.00 dimineața. Acesta este cel mai mare jaf al secolului, de 
la al Doilea Război Mondial și până în prezent. (…) «Seiful 
Verde» a fost creat în 1723 de regele Poloniei și al Saxoniei, 
Augustus cel Puternic. «Seiful Verde» e alcătuit din 10 
camere în care sunt depozitate peste 3.000 de capodopere și 
bijuterii. Printre bijuteriile furate se află și o figurină de 63,8 
cm. cu smaralde de 547, 71 de carate” (Click, 2019). 

x 
 Prea multe cuvinte de relaționare factice, de 
preciziune exterioară. Diavolul ca scriptor.

x 
 Scriptor. Mi-e teamă de lucrurile ce nu se pot încorda 
aidoma unui arc pentru a-și ținti expresia. Lucruri de-o natură 
inclasificabilă, atât de străine încât par ostile. 

x 
 Plăcerea de-a decupa cuvinte și imagini, de-a 

suprapune astfel, jocular, limita și esențialul. 
x

 E insațiabil de viață, dar și viața e insațiabilă de sine.
x

 Trăiești în visul neîmplinit. Cel împlinit e un episod 
de mortificare senină. 

x 
 Obișnuința cea atât de confortabilă, adică o asumare 
psihosomatică a trecutului. Nu o dată o amintire topită în 
reflex.

x
 „Crede! Aceasta nu face nici un rău. A crede 
înseamnă a te supune unei autorități. Odată ce te-ai supus, 
nu poți, fără a te ridica împotriva ei, s-o pui iar în discuție, și 
apoi s-o găsești din nou demnă de-a fi acceptată. Un strigăt 
disperat nu poate fi mai tare decât cel al unui singur om. Și, 
de asemenea, nici o mizerie nu poate fi mai mare decât cea în 
care poate fi un singur om. Un om poate de aceea să fie într-o 
mizerie nesfârșită și să aibă nevoie de un ajutor nesfârșit. 
Religia creștină e doar pentru acela care are nevoie de un 
ajutor nemărginit, adică numai pentru acela care simte o 
mizerie nesfârșită” (Wittgenstein). 

x 
 „Omul cu cât se știe mai indestructibil, cu atât el știe 
mai bine că Dumnezeu e indestructibil. De aceea dușmanii 
lui Dumnezeu se străduiesc să dovedească, în primul rând, 
destructibilitatea omului, ca apoi să se ajungă la distrugerea 
valorii de Dumnezeu în om” (Monseniorul Ghika). 

x 
 Îngânând absolutul spiritual, erosul, odată declanșat, 
mixează timpurile. Transformă taumaturgic prezentul în 
viitor, iar viitorul în prezent. A. E.: „Dar trecutul?” Trecutul 
rămâne în rezervă, amice. Nu iubești o femeie prin mijlocirea 
altei femei. 

x 
 Anotimpuri morale. Din anii ’60, îmi amintesc 
doar toamnele târzii și iernile. Anii ‘70 au fost în schimb o 

vară continuă. A. E.: „Dar anii ‘80?” Placiditatea lor mi-a 
șters din memorie impresia oricărui anotimp. Doar un vid 
meteorologic.

x 
 A. E.: „Dificultatea unui autor în cazul în care 
constată că îl maimuțărește un veleitar. Citindu-l, poate 
ajunge la oareșicari îndoieli cu privire la propriul său text. Ce 
chef mai are în ziua cu pricina să mai scrie?”. 

x 
   Scriptor. Puterea de muncă? E comensurabilă prin 
naturalul expresiei, prin fluența cu care ajungi de la A la B, 
punctele anterior fixate. 

x 
 „Zidul e mai important decât cărămida” (proverb 
francez). 

x 
 Carisma amintirilor se datorează gradului lor de 
ficțiune, cum al alcoolului într-o băutură. 

x 
 Vis. Irealul se pierde intenționat în real, spre a-i 
putea confirma caracterul doloric.

x 
 „Joi, 28 noiembrie, în SUA se sărbătorește 
Thanksgiving, Ziua Recunoștinței. Președintele Donald 
Trump (73 de ani) respectă tradiția de-a grația doi curcani 
cu acest prilej. Cele două păsări oferite în acest an de statul 
Carolina de Nord au fost cazate la hotelul de lux Willard 
InterContinental din Washington până la marele eveniment. 
Prima Doamnă, Melania Trump (49 de ani), le-a pus numele 
Bread și Butter. La hotelul de lux s-a organizat o conferință 
de presă pentru prezentarea păsărilor pe covorul roșu. (…) 
Amândoi curcanii au fost găzduiți într-o cameră de lux care 
costă 200 de dolari (867 de lei) pe noapte. Până joi se pot 
desfășura în voie pe cearșafurile fine, de un alb imaculat și 
să-și facă nevoile unde vor. (…) Tradiția grațierii curcanilor 
datează din timpul președintelui Abraham Lincoln (în funcție 
între 1861 și 1865). El a grațiat curcanul primit în dar, în 
loc să-l mănânce, fiindcă fiul lui a îndrăgit pasărea” (Click, 
2019). 

x
 Senectute. A primi acum un elogiu e ca și cum ți-ai 
număra banii din portofel, constatând că au rămas aceiași. 

x 
 Senectute. Lucruri trecute. Dar oare ce a trecut cu 
adevărat? 

x
 „Îi iertăm adesea pe cei care ne plictisesc, dar nu-i 

putem ierta pe cei pe care îi plictisim” (La Rochefoucauld).
x 

 Straniile imagini care-ți apar tot mai frecvent în 
momentele de relaxare, la diverse ore, când somnul încă nu 
te-a cuprins, dar se află pe-aproape. Nici vis nici amintire, 
nici imaginar nici real pe de-a-ntregul, ci o asociere a lor 
de-o sugestivitate uimitoare: cele mai impresionante trăiri 
de care poți avea parte acum. Preparative pentru ce va 
veni sau aspirații de întoarcere la misterul unui trecut încă 
neconsumat? 

x
    Scriptor. Visul diurn: o relație de ordin empatic cu 
lumea, ca și cum ai comenta cu tot elanul subiectivității opera 
unui autor favorit.

x 
 „Incredibil! Tian Ving e cea mai bătrână mamă de 
pe planetă care a conceput natural un copil. Femeia, de 67 
de ani, de profesie asistentă medicală, a născut recent, prin 
cezariană, o fetiță sănătoasă, de 2,5 kg. la un spital din Estul 
Chinei. Soțul, Huang Heping, e avocat și are 68 de ani. «Am 
numit fata Tianci, fiindcă e un dar de la Dumnezeu. A fost un 
accident, dar o iubim», a spus acesta” (Click, 2019). 

x
 Inferior și superior. A fi „inferior” nu înseamnă însă 
uneori decât a fi altminteri față de „superior”, sub unghiul 
unei clasificări care nu e unica posibilă. Poate exista o 
varietate a criteriilor de relaționare a factorilor în cauză.

x
Nu ești convins că lucrurile stau într-un fel sau 

altul, din care motiv scrii. O sursă inestimabilă a scrisului: 
incredulitatea.

x 
Visul: o podoabă feminină a materiei existențiale 

care cochetează cu Neantul, încercând a-l seduce. 
x 

 „Afirm că o conștiință a neputinței noastre de-a 
ajuta sau de-a aduce cea mai mică ușurare omenirii în 
suferință, fiind cu totul convinși de această suferință, poate 
să transforme în sufletul nostru dragostea pentru umanitate în 
ură pentru umanitate” (Dostoievski).

x
Scriptor. Ideal: a plana deasupra lucrurilor ca și cum 

ai participa la ele.
x

„Prețul timpului său ce ajunge dintr-odată drămuit îl 
înalță pe om, însă numai atunci când îi stătea în fire să-și lase 
foarte mult timp pentru toate. Felul în care i se refuză deodată 
bunul său cel mai de preț face ca el să fie mai mult, de parcă 
și-ar fi dăruit până la ultimul strop întreaga avere, cerșetor 
rămas ca oaspete al propriilor sale rămășițe” (Elias Canetti). 

x 
Te confrunți cu lucruri care n-ar putea avea loc, 

dar care totuși se petrec. Cavalerește, realul te provoacă prin 
marja sa de ireal. 

x
„Filosofii antici (și asta pentru motive bine 

întemeiate) meditau mult mai mult decât citeau. Iată de 
ce erau atât de strâns legați de concret. Tiparul a produs o 
schimbare. Citim mai mult decât medităm. Noi nu avem 
filosofii, ci numai comentarii. O spune Gilson, considerând 
că epocii filosofilor care se ocupau de filosofie i-a urmat 
epoca profesorilor de filosofie care se ocupă de filosofi. 
Această atitudine conține deopotrivă și modestie și neputință. 
Iar un gânditor care și-ar începe cartea cu cuvintele: «Să luăm 
lucrurile de la început», s-ar expune la zâmbete. Am ajuns 
până acolo încât o carte de filosofie ce-ar apărea astăzi fără să 
se sprijine pe o autoritate, citate, comentarii etc., n-ar fi luată 
în serios. Și totuși…” (Camus).

x
 A. E.: „Să luăm aminte: dezordinea prejudiciază 

ordinea, dar și ordinea prejudiciază dezordinea. 
x  

„Democrația și socialismul nu au în comun decât 
un singur cuvânt: egalitate. Diferența este că, în timp ce 
democrația caută egalitate în libertate, socialismul o plasează 
în restricții și supuneri” (Alexis de Tocqueville). 

x
Norocul pare aleatoriu, nenorocul predestinat. 

x
Scriptor. O anume circularitate necesară de la o 

vreme unei producții literare în curs. Adiționarea momentelor 
sale pe o linie dreaptă riscă a nu-i putea realiza satisfăcător 
condiția distinctivă. Personalitatea reclamă de la un punct un 
element de repetiție. 

x
Scriptor. A scrie: a crea o intimitate cu lumea, ca și 

cum ai chema pe nume nu doar ființele, ci și lucrurile. 
x 

Senectute. Insesizabil aproape, te adaptezi la vârstă, 
nădăjduind totuși cu târzie candoare că vei putea adapta 
vârsta la tine. 

„O lume trează din 
neputință”


