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Opus igne, author patibulo dignus
E lege.  Începând cu anul viitor, se introduce 

ca disciplină opțională Istoria Revoluției din 1989 și a 
schimbării de regim în România, pentru clasa a XII-a de 
liceu.

La prima vedere, ai zice că e o măsură binevenită 
care va înlătura perdeaua grea de ceață ce învăluie perioada 
respectivă. Dacă însă stai să te gândești, lucrurile nu sunt 
chiar atât de simple. În primul rând, încă nu s-a lămurit pe 
deplin dacă ceea ce s-a întâmplat începând cu 16 decembrie 
la Timișoara și culminând cu evenimentele din 21 și 22 
decembrie, zi în care s-a instalat o nouă putere în România 

după fuga lui Ceaușescu, putere ale cărei frâie au fost ținute în mâinile pline de sânge ale 
lui Iliescu și ale celor din gașca lui kaghebistă, a fost o revoluție sau doar o lovitură de 
stat. Dosarul crimelor în masă comise sub pretextul așa-zișilor teroriști mai băltește încă 
pe la înaltele instituții ale justiției. Reaua voință a celor care l-au instrumentat,  precum și a 
celor care ar trebui să-i dea curs cât mai repede, este evidentă. Se pare că domnii cu pricina 
așteaptă ca principalul actor al comediei să-și dea în sfârșit duhul. Nu se știe dacă de dragul 
acestuia, sau de dragul partidului pe care l-a moșit, FSN-ul, al cărui nume a fost pronunțat 
oficial în ziua de 22, dar, neoficial, deja cu câțiva ani înainte, de către militari și politicieni 
comuniști de rang înalt, strânși clandestin în jurul lui Ion Iliescu, după ce fuseseră trași cu 
toții de Ceaușescu pe linie moartă. 

Că a fost totuși o revoluție nu e un lucru pe care să-l stabilească instanțele de 
judecată și pare un fapt cert, având în vedere că a anihilat definitiv o orânduire, după 
manualele clasice ale marxism-leninismului, revenindu-se la una cât de cât normală și, în 
mod categoric, cu libertăți la care abia dacă se putea visa în comunism. Dar toate rotițele 
care au pus în mișcare noul sistem, căptușit cu corupție de sus până jos, rămân încă obscure 
pentru mare parte a populației. Și se așteaptă cineva ca ele să fie scoase la lumină de un 
manual școlar? Nu văd cum autorii unui eventual manual ar putea să vorbească despre 

mașinațiile prin care lumea era împiedicată, în primul rând, să acceadă la adevăr. În fond, 
aceasta a fost principala prioritate a noului regim. Prioritate căreia i-a căzut pradă însuși 
Ceaușescu, primă și importantă victimă a unei sângeroase caricaturi de proces în care 
principalul acuzator a fost chiar avocatul apărării. La câteva luni de la proces, președintele 
completului de judecată s-a (ori a fost) sinucis! Cu toate promisiunile de la instalarea la 
putere a FSN că acesta nu va participa la alegeri și nu va fi un partid politic, lucrurile s-au 
petrecut tocmai invers. Alegerile au fost programate, în bătaie de joc, tocmai în Duminica 
Orbului. Lumea s-a repezit ca o turmă să voteze acest partid care și-a schimbat apoi numele 
de câteva ori, cu speranța ineptă de a-și pierde urmele și sângele de pe mâini. Partidele 
istorice reînființate încă din decembrie ’89, împreună cu conducerea lor, au fost acoperite 
de cele mai murdare calomnii. Minerii aduși, după alegeri!, să facă ordine la București, 
au descoperit droguri la sediul Partidului Național Țărănesc și chiar o mașină de făcut 
bani... Bucureștenii au fost tocați din nou, cum scrie la carte, de cetele de mineri amețiți 
de minciuni și de băutură. Consiliul Provizoriu de Uniune Națională, înființat în februarie 
1990, noul organ legislativ care înlocuia Marea Adunare Națională din comunism până la 
alegeri, era compus în proporție de 50% din feseniști, cealaltă parte de 50% fiind formată 
din partidele istorice și din puzderia de partide nou înființate, sateliți ai FSN. Parlamentul 
format după alegeri arăta cam la fel, practic puterea absolută era în mâinile lui Ion Iliescu. 
Care i-a chemat din nou la București pe mineri, când Petre, odrasla lui Valter Roman (alias 
Neulander), a trebuit înlocuit de la conducerea guvernului, cam peste un an. 

Practic, istoria revoluției este istoria unui partid tentacular care a continuat în forme 
noi partidul comunist, încât putem vorbi în cel mai bun caz de o semi-revoluție, întinsă pe 
durata câtorva ani buni de zile. 

Autorii acestui manual au două șanse. Să fie împușcați spunând adevărul, sau să se 
acopere de ridicol.
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În lumina 
crepusculară

Evocând „ceasuri de demult”, 
Monica Pillat ne oferă mărturia 
unei lumi apuse prin condeiul 
unui exponent reprezentativ al 
său. O lume pe care un regim 
totalitar a sacrificat-o și care 
n-a mai putut fi reînviată, astfel 
cum dispare o specie de viețui-
toare sau plante. Absorbită de 
un trecut de care nu ne-am putea 
apropia fără un fior de pietate. 
Fiica lui Dinu și a Corneliei 
Pillat, nepoata lui Ion Pillat și 
a pictoriței Maria Pillat-Brateș, 
având în ascendența sa și pe Ion 

I. C. Brătianu, Monica Pillat a beneficiat de o primă copilărie 
luminoasă în puținii ani în care puterea abuzivă încă nu s-a în-
stăpânit pe deplin, rememorată ca un factor contrastant a ceea ce 
a urmat: „Din urgia anilor ‘50, când ajunsese șomer, tata se re-
fugia în poveștile și în jocurile pe care le născocea pentru mine. 
După ce îmi citea cu voce tare din basmele lui Petre Ispirescu, 
ale lui Charles Perrault, ale lui Christian Andersen, interpretam 
împreună când un rol, când altul”. Unele jocuri posedau o notă 
de inedit bizar: „Uneori, la amiază, întorcându-se acasă, tata mă 
îndemna să ghicesc după praful de pe pantofi unde fusese și, 
dacă nu știam răspunsul, mă conducea imaginar până la capătul 
orașului, unde, mărturisea el, făcea săptămânal o vizită unei fa-
milii de iepuri de câmp”. Buni, bunica paternă, o ducea la cul-
care pe micuță, îndemnând-o „să ne luăm la întrecere care din 
noi două adoarme mai repede, care ajunge prima la același vis”. 
Dar prigoana nu întârzie a se dezlănțui: „După câțiva ani petre-
cuți în vila ocupată treptat și răvășită de intruși, ne-am refugiat 
toți trei în locuința bunicilor materni, de pe strada Ion Țăranu 
la numărul 6”. La începutul lui 1959, Dinu Pillat e arestat și, 
„după zece zile de bătăi și tortură”, silit a mărturisi unde și-a as-
cuns manuscrisul romanului Așteptând ceasul de apoi, evident 
confiscat. Constituind un cap principal de acuzare la procesul în 
urma căruia a stat în detenție până în 1964. Inițial s-a văzut con-
damnat la moarte, apoi, după schimbarea avocatului, draconica 
pedeapsă a fost comutată la „doar” 25 de ani de muncă silnică și 
10 ani de degradare civică. Primul său avocat, un anume Jaures 
Benea, îl „apăra” pe inculpat declarând că acesta „este produsul 
vechii societăți și nu a avut posibilitatea să se reeduce, pent-
ru că, dată fiind originea sa, nu s-a putut încadra”, propunând 
nu altceva decât „o pedeapsă justă, să-și poată da seama că a 
greșit și, după executarea pedepsei, să devină un element util 
societății”. E vorba doar de un episod al unor fenomene oribile 
care marcau neîndoielnic cea mai tristă perioadă a României 
moderne. Cei care la ora actuală se arată dispuși a găsi dispense 
și chiar a promova numele unor autori impudici prin colabo-
raționismul lor deșănțat, între care, în ultimul timp, un Adrian 
Păunescu, s-ar cuveni să și-o reamintească în cuvintele scriitoa-
rei în discuție: „Floarea intelectualității românești fusese sortită 
exterminării de către dictatura comunistă. Se urmărea stârpirea 
inteligenței libere și a elanului lucid creator. Cultura și religia 
fuseseră puse la zid tocmai pentru că ele dădeau minții forța 
de-a se descătușa de sub tirania totalitarismului. Păcatul celor 
condamnați era că nu putuseră fi reduși la condiția de turmă, că 
erau exemplari și, în principiu, incoruptibili”. 

Volumul memorialistic al Monicăi Pillat cuprinde o serie 
de portrete ale unor personalități ale culturii noastre care au ilus-
trat prin însăși existența lor o contrapondere la ororile cârmuirii 
comuniste. Pilda lor etică implicită a reprezentat un punct de 
reper nu numai al celor ce i-au cunoscut în sumbrele circum-
stanțe, ci și, în chip obiectiv, al întregii societăți românești. Din 
păcate prezentul nu le-a acordat încă toată atenția cuvenită. O 
paradigmă cu deosebire impunătoare e cea a lui Vasile Voicules-
cu. În anii ‘50, nevârstnica Monica Pillat avea ocazia de-a merge 
săptămânal cu părinții la poetul ostracizat, unde se desfășura ac-
tivitatea unui cenaclu restrâns, cu prezența lui Vladimir Streinu 
și a soției, a lui Sandu Lăzărescu, a medicului Nini Radian pre-
cum și a altora. Ființa gazdei se dovedea iradiantă: „În încăpere 
era frig în toate anotimpurile, dar senzația accentuată de răcoare 
dispărea treptat, pe măsură ce doctorul Voiculescu ne citea. 
Atunci, sub raza vocii lui muzical-scormonitoare, nuanțele ofi-
lite ale mobilei se înviorau și odaia se umplea de ardoarea unei 
imaginații care ne răpea ființele până la pierderea respirației. 
Lectura povestirilor «Schimnicul», «Capul de zimbru» și «Pes-
carul Amin», în răstimpul unor seri de neuitat, ne-a revărsat în 
poalele minții o bogăție pe care nu o puteam compara, la vârsta 
de 8-9 ani, decât cu cea din peștera lui Aladin”. Și un elocvent 
detaliu. La procesul înscenat lotului Noica-Pillat, medicul poet 
Voiculescu, împins spre calitatea de martor al acuzării împotri-
va lui Vladimir Streinu, a găsit cu cale a mima condiția senilă, 
nu fără a îndrepta spre acuzat o privire complice. Nu mai puțin 
cuceritoare se dovedea figura lui N. Steinhardt. Acesta vădea 
harul consolării, al îmbărbătării, al îndemnului reparatoriu adre-
sat celor din jur, cu toate că, după impresia memorialistei, ar fi 
posedat o personalitate încifrată, sub verva sa exaltată sălășluind 
„un aisberg de taină”: „Acest bătrânel zvelt, cu pasul iute și cu 
ochii măriți de uimire, trăia cu frenezie fiecare clipă. (…) Avea 

Gheorghe GRIGURCU

Dumitru Augustin DOMAN

Fericirea trecătoare a scriitorului
Spuma zilelor și nopților de lectură

 Când viața cea mai crudă 
rezonează instantaneu cu arta. Stând într-o 
cârciumă de pe Calea Griviței, în timpul 
bombardamentelor americanilor, Dimitrie 
Stelaru – cu paharul în față - transforma 
coșmarul în versuri expresioniste, acolo, în 
cârciuma zguduită de bombe: „În noaptea 
asta, Moartea stă cu noi la masă/înaltă, 
despletită, tulbure mireasă...”

 Criticul pune diagnostic cărții, chiar 
dacă nu e doctor în litere.

 Fiecare însemnare a lui Vasili Razanov din volumul  
Apocalipsa timpului nostru, pare a spune mai nimic în sine. 
Dar, luate în ansamblu, ele alcătuiesc un sistem de gândire 
și un stil aparte. Sinceritatea face din Razanov un Celine al 
Rusiei. Apoi, joacă bine un soi de candoare – ușor abruptă, 
e adevărat: „Când mama a murit, am înțeles un lucru: că 
am voie să fumez. Și am fumat. Aveam treisprezece ani”. 
Cabotinismul, chiar și el, e transmis într-un stil simplu și 
fermecător: „O, cât aș vrea să trăiesc a doua oară, cu un 
singur scop: să nu scriu nimic”.

 În Cântarea Cântărilor, sânii Sulamitei „par struguri 
atârnați în vie”. Poeții erotici de astăzi trebuie să depășească 
această metaforă, dar să creeze alta la fel de expresivă.

 Gheorghe Grigurcu, portretist: „Nicolae Balotă are 
ceva din înfățișarea unui sacerdot al cărții, tolerant-sever, 
cu o mare ambiție ascunsă sub aparența de permeabilitate și 
politețe. E de statură măruntă, subțiratic, negricios, bine ras, în 
creștet cu o veritabilă tonsure, cu ochi orientali mari, aproape 
imobili sub arcade hieratice, dar străbătuți de imperceptibili 
curenți de neliniște, cu o gură subțire, strânsă napoleonian, 
trădând gustul afirmării. Îi place să vorbească mult, să 
povestească în duh răsăritean („iubesc povestea”) fără a 
cheltui totuși în oralitate, păstrând o disciplină benedictină, 
care-i îngăduie a scrie enorm”.

 Fericirea trecătoare a scriitorului vizitat în zori 

de o idee. I se pare originală, de-o perfectă 
originalitate. Pe la prânz descoperă că nu e 
chiar în totalitate originală. E precum femeia 
care i se pare bărbatului că a fost și e doar a 
lui, dar nu e așa totdeauna.

 Modestia agresivă a scriitorului vanitos.

 Tolstoi găsea că analfabeții din vremea lui 
erau mai înțelepți decât învățații pentru că 
„în conștiința lor nu e încălcată succesiunea 
firească și rațională a importanței lucrurilor, 

a problemelor”. Nici analfabeții din zilele noastre nu sunt 
vreun pericol, ci semidocții care știu totul neștiind nimic și 
conduc lumea cu acest bagaj intelectual.

 Acribia și nemulțumirea veșnică a lui Arghezi ca 
aranjor de cuvinte potrivite care nu se potrivesc totdeauna: 
„Tocindu-ți plumbul pe hârtie,/Încerci cuvântul cum se scrie,/
Și cumpănești silabă cu silabă./Una-i prea tare, alta e prea 
slabă. (...) Ești cărturar de stihuri și povești/Și tot le dregi și 
nu le nimerești...”

 Portret al lui Ion Barbu făcut de Nichita Stănescu: 
„Era foarte sigur pe sine, avea acea siguranță de sine pe care 
o au, să zicem, președinții Statelor Unite, un soi de siguranță 
de sine tranșantă, protectoare. Fără să te umilească. Se uita 
la tine cu ochi de pisoi castrat, ochi mari, apoși, fără nicio 
expresie. Când vorbea, cuvintele țineau loc și de priviri”.
 
 Parfumul de epocă al unui cuvânt din Învățăturile 
lui Neagoe Basarab...: tristăciuni.

 Zice: Nu-i întrebați pe filozofi despre o idee sau 
alta. Filozofii nu văd ideile din cauza sistemelor, după cum 
sultanii nu văd femeile din cauza haremului.

 „Pentru mine fericirea e să umblu pe un drum 
pustiu” (Cioran)

darul de a înconjura destăinuirile ori descoperirile semenilor lui 
cu un nimb de solicitudine care îi făcea pe aceștia să se simtă 
pe neașteptate proiectați în centrul universului și să creadă, pen-
tru un răstimp, că de judecata lor atârnă soarta întregii omeniri. 
Era, în fond, o strategie prin care el ținea să ne atragă atenția 
asupra îndatoririi noastre de a spori, cum spunea Blaga, corola 
de minuni a lumii”. Cât privește Barbu Cioculescu, criticul se 
înfățișa cu limpiditatea rațională a rostirii sale curente, cu șar-
mul unei conștiințe simpatetice: „alături de el, puteam fi feriți 
de primejdiile vremurilor tulburi de atunci, căci atât firea lui de 
o limpezime solară, cât și subiectele încântătoarelor sale con-
versații păreau a ridica un scut de apărare în jurul nostru, prote-
jându-ne de răul din afară, fie chiar și pentru cele câteva ceasuri 
petrecute împreună. Aparțineam aceleiași lumi, căci tatăl său 
fusese prieten cu bunicul meu poet, apoi cu părinții mei”, ca și 
fiul lui, mai târziu. În anii în care buldozerul politic a destruc-
turat societatea noastră, proiectând-o într-un viitor inacceptabil 
pentru orice conștiință onestă, spațiul familial a devenit unicul 
mediu de normalitate. Familia care, după cum a spus cineva, 
ținea loc și de sat și de stat…             

Un caz aparte e cel al lui Constantin Noica. Ambiguitatea 
sa biografică (s-a închinat la un moment dat în fața autorității 
represive care l-a întemnițat) nu-i împiedica grandoarea su-
verană a personalității în sine: „Omul își întrecea opera. Era 
în el un aliaj fascinant de exigență și generozitate, de elan și 
sfială, de modestie și fală împărătească”. În mod intempestiv, 
filosoful propune într-o bună zi invitaților săi „o probă de ex-
celență”. Se cuvenea să vorbească fiecare despre preocupările 
sale, astfel încât să-și justifice cumva „intrarea în patria ideilor 
eterne”. Gazda avea în față un carnet pentru a-și nota „obser-
vațiile și eventualele obiecții pentru discuția de la sfârșit. N-am 
dat niciodată un examen atât de greu și totodată atât de fasci-
nant”, precizează Monica Pillat. Senzația produsă de omul Con-
stantin Noica se aprofundează într-o imagine de miraj. Mizeria 
ambianței ceda în fața spontaneității sale nobiliare: „pe când 
ne arăta cotloanele precarei sale locuințe, cu gesturi de mare 
senior, am simțit cum, la mișcarea solemnă a brațului ridicat în 
aer, spațiul mizer se transformă într-un palat. De altfel, odăița 
în care ne-a găzduit pentru o noapte devenise fosforescentă, iar 
ferestruica deschisă spre pădure avea ceva din privirea lui ne-
liniștit-visătoare”. Autoarei îi apare în minte o cugetare a lui N. 
Steinhardt, din Jurnalul fericirii, conform căreia „stă în putința 
noastră să facem un castel ori o tavernă din viața care ni s-a dat”. 

Intersectând în aceste pagini un capitol de istorie cu ex-
periențele personale, Monica Pillat ajunge la tema amintirii 
în sine, melanj afectiv de real și ficțiune, care poate fi poezia 
însăși. În chip natural memorialista se asociază cu poeta nu doar 

în suflul general al textului, ci și în momente distincte de lirism 
crepuscular. Într-o concentrare paradoxal evanescentă, poeta se 
oglindește pe sine: „După ce dispar oamenii care au însuflețit 
cândva interioarele înfățișate mai înainte, casele lor rămân pen-
tru mine niște scoici goale, chiar dacă în ele s-au mutat între 
timp alții”. Sau: „ Pe Calea Rahovei se afla un mic atelier de 
remaiat ciorapi. Deslușeam în spatele geamului profilul palid al 
unei migăloase cusătoare, aplecat sub razele lămpii aprinse și 
ziua. Nu i-am aflat niciodată numele, dar ochii ei încețoșați de 
lucru și surâsul de la sfârșitul amiezii m-au însoțit de-a lungul 
vieții, ca amintirea unui tablou de neuitat”. Aidoma unei opere 
de artă, trecutul, mirabilă sursă a amintirii, se cuvine contemplat 
prin asocierea personalizării cu impersonalizarea: „Mi-am dat 
deodată seama că trecutul nu trebuie privit nici prea de-aproape 
și nici de prea departe. Justa distanță îl salvează și ne alină pen-
tru tot ce s-a pierdut. Atunci sufletul poate să se facă punte între 
prezent și ce a fost demult”. Grație acestui factor moral, recon-
stituirilor în plan istoric ale Monicăi Pillat li se oferă o a treia 
dimensiune. 

Și totuși o nedumerire după lectura sub destule aspecte 
emoționantei scrieri în chestiune. Monica Pillat se arată sur-
prinzător entuziastă în privința lui George Muntean: „avea harul 
să se opună imposibilului și știam că, alături de un asemenea 
om, nu aveam a mă teme de nici un obstacol”. Ca și: „Amintirea 
ființei lui minunate și, cumva intransmisibile, va dăinui în su-
fletul meu până în clipa în care îl voi reîntâlni dincolo de această 
lume”. Cel în cauză mi-a fost coleg la Școala de literatură, inclu-
siv tovarăș de internat în clădirea actualului sediu PSD. George 
Muntean devenise mâna dreaptă a altui coleg ceva mai vârstnic, 
maleficul Aurel Covaci, alături de care și de încă un tânăr se 
retrăsese oarecum conspirativ într-un dormitor mai mic. Aurel 
Covaci era cel care, după ce mimase o apropiere evident intere-
sată spre a mă putea urmări, a rostit rechizitoriul excluderii mele 
din Școala în cauză, într-o ședință, programată pentru mai mult 
efect, chiar în seara Ajunului de Crăciun 1954. Săvârșisem o 
fărădelege și se cădea să fiu pedepsit pe măsură: l-am vizitat pe 
Tudor Arghezi. Să mai menționez că același personaj l-a urmărit 
cu strictețe, până și pe patul de moarte, pe nefericitul Nicolae 
Labiș, victimă a unui controversat accident? Ce s-a întâmplat? 
Oare a intervenit în cazul acestui Muntean, nedespărțit de Cova-
ci, sorbindu-i vorbele, o mutație de caracter ținând de miracol? 
Sau doar o abilă adaptare la vremuri, cum s-a mai văzut?

 
             

Monica Pillat: Ceasuri de demult, Baroque Books & Arts, 
2021, 248 p.  
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Un Leonard Bernstein al literaturiiFericita pedeapsă 
a filtrelor 

în impresie.

C.D. ZELETIN

Până voi ajunge la 
cei 80 de ani, care-s foarte 
aproape, m-am gândit să 
scriu câte ceva despre felul 
de a fi al copilului ce-am fost, 
ceva important din memoria 
nimicurilor. Cine știe dacă 
voi mai putea s-o fac. Voi 
interesa oare pe cineva? 
Citirea lor va trezi ecouri? 
Cititorul va găsi deosebiri ori 
asemănări cu trăirile propriei 

copilării? Sau toate copilăriile sunt reductibile la un singur 
tipar?

Să încep însă, atâta vreme cât simt nevoia să încep. 
Începutul e un sfârșit inversat, ceea ce înseamnă că începutul 
din sfârșit se naște: când ai început, e ca și cum ai sfârșit. 
Anul calendaristic e un bătrân călugăr cinic, sceptic și subtil, 
învârtind între degetele magice un șirag cu patru mărgele, 
care, odată cu trecerea timpului, aleargă tot mai repede, încât 
le vezi ca pe o dublură a sforii. 

Care-i iarna, care-i vara?! Care-i toamna?! Care-i 
primăvara?!

Care-i viața?!
Iarna e anotimpul când sufletul se adună în harbuzul 

pieptului gudurându-se pe lângă inimă, răsfrângându-se în 
oglinda sufletului de copil pe care întâmplările vieții n-au 
avut suficientă vreme s-o aburească. Nu observați ce bine 
patinează copiii pe gânduri?

Nici săniușul, nici gheața nu erau însă priveliști ațâțătoare 
ale primei mele înclinări, reveria. Mi se părea că scamatoriile 
vitezei și viteza însăși, deci virtuozitățile mobilității ar 
însemna, nu știu în ce fel, un afront adus unei admirabile 
încremeniri a lumii. Alunecarea pe pârtie ori ghețuș îmi fura 
ceva privirii. Îmi părea că le insultă splendoarea integralității. 
Eram, fără să știu, un budist în germene. Nervii celorlalți 
copii porunceau exhibarea, sub aceste forme, a unei bravuri 
timpurii, inconștiente și nedirijate. Energia li se îndrepta 
spre distrugeri, nu spre alcătuiri, rămânând cu avantajul 
exercițiului haotic dar întăritor ca orice exercițiu. 

Casa de la Burdusaci avea camerele din față înalte, cred 
că între 3,3 și 4 metri, spre diferență de cele din spate care erau 
mai mici. Între acestea, odăița – cum îi spuneam alintând-o – 
ne aduna cu o seducție misterioasă: placă turnantă a întregii 
clădiri. Era călduroasă și când afară era frig. Odăița ne chema, 
camerele din față ne invitau, iar uneori rămâneau chiar mute. 
Mute, elegante și ordonate. Noi preferam odăița, caldă, cum 
spuneam, chiar dacă toți cei patru pereți erau umpluți cu 
ferestre sau uși. Dar mai exista ceva, văzut de toți, dar adâncit 
numai de mine, și care mă chema numai pe mine: un tablou 
pe care îl chemam Iarna în pădure, reproducere color după un 
pictor german, C. Kaufman. Un drum de iarnă printr-o pădure 
goală. Un bărbat în picioare, cu pălărie și cu mâinile în șolduri, 
întreba ceva pe un al doilea, tot cu pălărie, cu șorț albastru, 

Cartea lui Alex. Ștefănescu, 
Despre impuritatea literaturii este 
varianta adoptată la teoria literaturii a 
demonstrației sale practice din cărțile 
apărute în seria Eminescu poem cu 
poem. Ca și acolo autorul renunță la 
limbajul sofisticat al criticii, coboară 
la nivelul limbii de zi cu zi și al de-
monstrațiilor simple, cu ajutorul unor 
exemple aflate la îndemâna tuturor. 

Scopul său mărturisit este, în mod evident, cel de a se face înțeles 
de cât mai mulți oameni, nu de a epata prin cunoștințele acumula-
te într-o viață de muncă în slujba literaturii. Scopul demersului pe 
care și-l asumă este unul profund educativ: acela de a-i face pe câți 
mai mulți oameni să observe mecanismele literaturii, să distingă 
rolurile pe care le joacă în cadrul ei autorii, cititorii și criticii literari, 
să înțeleagă specificitatea și elementele care dau valoare operei lite-
rare și nu în ultimul rând să-i determine să iubească lectura cărților. 
Mutatis mutandis, demersul său seamănă cu minunatele cursuri 
ale lui Leonard Bernstein despre istoria capodoperelor muzicii, aș-
teptate cu sufletul la gură de români înainte de căderea regimului 
comunist. Mulți au învățat din acele cursuri cum trebuie ascultată 
o capodoperă muzicală, în ce constă valoarea acesteia față de alte 
lucrări ale genului. Mulți au ajuns melomani în urma acelor cursuri 
televizate, iar câștigul muzicii clasice a fost substanțial, într-un mo-
ment în care gusturile muzicale începuseră deja să intre în turbionul 
postmodernismului. 

„Cursul” lui Alex. Ștefănescu despre literatură seamănă cu 
un strigăt disperat (chiar dacă autorul, mai degrabă jovial, se stră-
duiește să nu o arate) într-un moment în care lectura suferă un ade-
vărat proces de condensare. Se citește tot mai puțin, pe diagonală, 
la repezeală. O cantitate tot mai mare de timp este acordată ispite-

lor vremii noastre, rețelelor 
de socializare și filmule-
țelor de pe Internet. Dacă 
mai punem la socoteală și 
necesarele ore de muncă, 
timpul pentru lectura unor 
eventuale romane se reduce 
drastic și, așa cum precizea-
ză Alex. Ștefănescu în chiar 
paginile acestei cărți, puțini 
sunt cei care se mai încu-
metă să se scufunde în filele 
unui roman mai gros de 300 
de pagini. 

Deși textul trădează 
în multe situații vastitatea 
lecturilor autorului, mer-
gând de la istorii ale lite-
raturii, interpretări critice, 
studii de teorie a literaturii 
și chiar de sociologia lite-
raturii și teorii ale interpre-
tări, Alex Ștefănescu are 
abilitatea de a (re)interpreta 
totul ca pe rodul spontan al 
propriei sale experiențe în 
lumea cărților. 

Despre impuritatea 
literaturii nu are nici limba-

jul, nici rigoarea științifică ale marilor tratate academice. Citatele 
menite să argumenteze ipotezele autorului sunt de cele mai multe 
ori luate din opere foarte populare, la îndemâna tuturor, scrise de 
autori canonici, prezenți în programa școlară a multor generații, 
astfel încât să fie ușor de verificat și să nu producă niciun disconfort 
intelectual cititorilor cărții. Ea pare mai degrabă împărțirea aproape 

     Tudorel URIAN

aleatorie a episoadelor unui serial tv despre literatură (așa cum al 
lui Bernstein a fost despre muzică) decât un studiu riguros elaborat 
pentru, să zicem, un curs universitar. De altfel, nu e deloc simplu de 
ghicit cui îi este adresată cu precădere această carte: creatorilor, po-
eților și prozatorilor, în încercarea lor de a seduce un public cât mai 
larg, dar și de a-și asigura un loc cât mai proeminent în literatură, ci-
titorilor pentru a-și selecta cărțile cu adevărat valoroase din puzde-
ria de apariții editoriale în care valoarea și balastul sunt tot mai greu 
de separat și în care scriitorul și veleitarul au, de multe ori, locuri 
învecinate la masa de onoare, sau criticilor literari, care în schema 
comunicațională a lui Robert Escarpit au menirea să fie cureaua de 
transmisie între cele două categorii. Ei sunt o călăuză pentru cititor, 
îndreptându-l spre cărțile care merită citite, dar, în același timp, îi 
oferă și autorului un prețios feedback, îi atrage atenția asupra unor 
aspecte care ar putea fi îmbunătățite în scrisul său; mă rog aceasta 
ar fi foarte teoretic, datoria criticului, pentru că în realitate mulți 
aberează cu emfază în paralel cu textul pe care îl interpretează fără 
să îl fi citit sau fără să îl fi înțeles. Până la urmă cartea se adresează 
tuturor celor care se încumetă să o deschidă (identitatea lor este 
și ea greu de intuit în condițiile în care inclusiv lectura operelor 
literare propriu-zise se află în declin, chiar dacă numele lui Alex. 
Ștefănescu este o garanție solidă). Cert este însă că în mod sigur toți 
cititorii ei vor avea de câștigat. Va fi pentru toți ca aprinderea unui 
șir de neoane într-o galerie de tunele scufundate în beznă. 

Pentru oamenii din lumea literaturii, cartea lui Alex. Ștefă-

nescu este o invitație la dialog. De altfel multe dintre subiectele 
pe care le pune în discuție par extrase din cronici ale confraților. 
Fără a avea aerul că polemizează cu aceștia, Alex. Ștefănescu își 
expune punctul de vedere, care este de multe ori în contradicție 
cu ale acestora, așa cum și unele afirmații ale lui Alex. Ștefănescu 
sunt discutabile, în sensul bun al cuvântului. Indiferent dacă suntem 
sau nu de acord cu afirmațiile sale, ceea ce se remarcă în scrisul lui 
Alex. Ștefănescu este permanenta luciditate asupra textului pe care 
îl scrie. El nu se lasă niciodată adormit de automatismele de limbaj, 
trece totul printr-un filtru critic, iar ceea ce rezultă produce revelații. 
Iată, de pildă, un comentariu despre avangardă, scris parcă în joacă, 
dar de o finețe interpretativă care nu este la îndemâna tuturor: „La 
avangardă? Se vor mira unii. Bine, dar chiar numele acestei mișcări 
indică un sens pozitiv, o inaugurare, o descoperire de noi teritorii. 
Să nu ne lăsăm subjugați de un cuvânt. De fapt, mai corect ar fi fost 
ca avangarda să se numească ariergardă. Reprezentanții ei au în-
chis nu au deschis drumuri. Nu întâmplător, asemenea manifestări 
apar la încheierea unor perioade de creație trainică, monumentală. 
Se ajunge la un fel de saturație și se simte nevoia eliberării de sub 
tirania formelor artistice consacrate. Cea mai bună dovadă că avan-
garda nu este avangardă o constituie faptul că ea nu are continua-
tori. Poți spune, de exemplu, că un poet îl continuă pe Alexandru 
Macedonski, sau pe Nicolae Labiș, sau pe Nichita Stănescu. Dar 
nu găsești pe nimeni care să ducă mai departe direcțiile propuse de 
Stephan Roll sau pe Sașa Pană.” Și pentru ca lucrurile să fie de tot 
clare, autorul pune o splendidă pecete – definiție, pentru a închide 
discuția: „Ea (avangarda – n.m.) este valul care șterge desenul de 
pe plajă pentru a lăsa loc altor desene” (p. 91)

Dacă ești sau nu de acord cu Alex. Ștefănescu, scrisul său are 
o calitate indubitabilă: dă de gândit. Îți menține mintea trează, te 
obligă să gândești în paralel cu el fiecare afirmație pe care o face și 
să te bucuri împreună cu el de acest miracol al umanității care este 
literatura.

Alex. Ștefănescu, Despre impuritatea literaturii, 
Corint Books, București, 2022, 126 pag.

cojoc roșu care lăsa să-i iasă mâinile cu mâneci galbene ca să 
aprindă o pipă, în timp ce se odihnea pe un butuc. Trei bușteni 
și trei buturugi așteptau să fie urcați în căruța cu doi cai de-
alături. Arborii cu crengile goale și cafenii, zăpada umanizată 
de trecerea a numai câtorva călători și negura ușoară de printre 
ramuri aveau asupra mea un efect liniștitor, aproape hipnotic. 
Îmi plăcea să identific în bărbatul din picioare pe bunicul de 
pe Laz, Gheorghe Țarălungă, la care mergeam o dată pe an, 
la hram, dar persoana așezată pe buștean îmi rămânea veșnic 
necunoscută. Arbori dezgoliți, și întinzând ramurile cele mai 
de sus să împletească o cupolă, păreau să ocrotească ceasul 
de odihnă al celor doi drumeți și al atelajului lor, oferindu-
le un adăpost imperfect, dar adăpost. Călătorii veniți dintr-o 
lume păreau că sunt gata să treacă în alta, asemeni copiilor 
când se nasc. Era o imagine a ocrotirii de agresiunea care, 
aici, nu putea fi alta decât frigul, și de a le da prilejul vreunei 
destăinuiri menită să rămână veșnic secretă. Melancolia fără 
nume a atmosferei mă liniștea, îmi făcea bine și, într-un fel 
pe care n-am putut o viață să-l precizez, mă proteja cu un fel 
deschis și infinit al ocrotirii...

Trei ilustrate din 
copilărie (I)
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PARADISUL VĂZUT ÎNTRE ARIPI

Ajung la răscrucea, care derivă de la cruce, îmi șoptesc melancolic
  mărăcinii înfloriți, interpretez simbolul și muzica ce acoperă întrerupt 
  durerea și liniștea, din centru spre margini, și mă întreb, ca acel ce a ajuns
  la o oră acolo unde nu știa dacă era dorit, cine va arunca o monedă...

  Înțeleg refuzul și rămân în loc, nu mă gândesc la numele meu,
  la paradisul văzut mereu între aripile albe ale păsărilor pornite
  din brațele pruncilor doar dimineața și noaptea târziu când văd 
  numai ochi în jur, iar frica de golul ce se despică sub mine, mă face
  să mă ascund în adevăratele tranșee ale certitudinii că voi fi salvat
  de cineva care poartă cu sine scutul de pace și sabia de pace,      
sau la altă construcție cu flăcări și flori de pucioasă, cine mai știe.
  Văd copii alergând, cu multe mingi, căzuți din nacela visării, priviți
  de gușterii din înălțimea stâncii, deveniți pontatori de roabe care tot 
  cară  morții căzuți în confruntări cu orbii și militarii de o zi, care găsesc 
  câte o pușcă sub patul copilăriei.Îi văd și mi-e frică de ce va urma, 
de ce este dincolo, dincolo de dincolo, dracul mai știe, deoarece am lipsit de la 
   cea mai importantă lecție a primejdiei. Sau cum scriam, 
poate un înger, fără mască, lunecând corect pe o plută și 
căutând imaginarul fluviu, negru,
  îmi va oferi mai multe chei, din care voi alege una pentru lacăt.

EFEMERIDE TERITORII NELOCUITE

  Lumina pătrunde în casa în care îmi spală trupul cu sunete din harfa
  ce stă suspendată, și mă doare privind cum sângele, ultimul preț
  al bătrânului suflet ce sălășluiește fără chirie, mă atrage magnet
  mai puternic în mine, mă transform într-un obiect invizibil pentru toți, 
  lăsat de izbeliște când pietrele cad rotunde și calde în jurul meu,
  iar eu, pe fiecare, pe rând, le ridic, mică fortăreață în jur, ajungând
  la înălțimea ferestrei, de unde îmi voi lua zborul, pasăre, pe jumătate
  pasăre, aripă, pe jumătate aripă, dar înțelept rătăcesc promisiunea
  că sunt lăsat să pot privi și să înnebunesc de atâta fericire...

  Efemeride teritorii nelocuite vreodată trec, și mă dor ochii de lumina
   lumânărilor aprinse în toată curtea, aprind bengale aducerile aminte
  ca niște cai în aerul ce vibrează, lovindu-mă viscol în față, și tot strig
   printre atâtea făclii, și mă zvârcolesc, parcă m-aș naște din nou
   din obiect ca o omidă spre drumul colorat de fluture și țip între lumânări, 
ridicându-mă, din mulțimea de pietre, cutremur obscur al ființei,
  cu singurătatea fluturând drapel cu sfânt parfum de veșnicie.

FELII DIN ACEEAȘI PÂINE 

  Septembrie își ridică barierile, cum deschid porțile și celelalte luni,
  anotimpuri ce vor urma, lăsând carnea și sângele meu la dispoziția lor
  până ce cu ușurința visării cad toate, se prăbușesc toate podurile,
  și orbecăim, Doamne, ca sobolii lăsați să fugă liber după ce au fost
  stropiți cu benzină, apoi în urale cretine cineva aprinde bricheta.

  Trecerea aceasta, plutirea pe valuri câteodată mă înspăimântă
și tac ridicând brațele după altă călătorie, vehicul straniu, ruginit,
  ce ne ucide și ne urcă, semănându-ne porumb pentru floricele
mestecate filozofic cum țipă broasca în gura unui șarpe.

  Ne amintim de noi, fiecare în parte, felii din aceeași pâine,
  ce-și strigă lanul de grâu, bobul și ploaia și pământul săracul,
  în care ne așezăm și se aruncă din umbră peste noi ulei și oțet,
  miros de tămâie și mult pământ, Doamne, prea mult pământ
peste nenorocitele noastre oase, învelite în piele, lipsite de sânge.
  De cine suntem ascunși cu prea mult pământ, Doamne, de cine?

UN HĂU DANTELAT CU PIETRE COLORATE

  Pana deschisă a cerului prin coasta lui Adam, apă vie, apă moartă, 
  giulgiu, descântec cu frunze umede și aplecare peste marginea
unui hău dantelat cu pietre colorate de primul pictor ce s-a desprins
  mai târziu din Adam, când se făcuse noapte în el și nu credea 
în valea ușor încăpătoare de suflet, primind apă vie, apă moartă,
  pe o melodie din merele și frunzele de măr alintate de vântul probabil
  al visului Evei, ce ne tăvălea în jarul din brațele focului fără lacrimi.

  Caut insula cu umbra unde singur Adam se învârtea în jurul a ceea ce
  nimeni nu-i spusese să știe că undeva se pregătea o clepsidră
  nu cu nisip, ci cu sumedenii de vise ca momente colorate de umbre.
Se va regăsi pe mărimea altui trup sau pământ cu alți pomi năpădiți
  de șerpi, cum era grădina cînd el pășea prin timp și peste timp,
și toți șerpii îi aduceau apa vie, apa moartă, rugându-l să aleagă
  înainte de trecerea târzie prin pierderea țărmului din valea cerului, 
  în prăbușirea lui, cu apă vie, cu apă moartă, o singură cruce ascunsă.

MĂ LUMINEAZĂ ADEVĂRUL ȘI MĂ URMEAZĂ

  Mă luminează adevărul, cu mereu torța aprinsă, și adevărul mă urmează
  slugă și stăpân, toți trei într-un biet cocoloș de pământ, povară de lut
  cărată pe tot traseul pictat cu scene dintr-un viitor film, refuzat acum,
  de la care nu ne vom abate, decât dacă Dumnezeu ne va lua mințile,
  într-un moment de neatenție vitală, alunecând în scorbura din stele.

  Alcătuirea mea este dintotdeauna răstignită pe adevăr și lumină, 
  noaptea împinge zidul și totul se prăbușește peste mine, peste noi, 
  căutăm și pipăim întunericul, el ne lovește de pereții din jur, de copaci, 
  de alte trupuri, și bietul de secundă lichid roșu trece în transfuzie 
  de durere prin toți, și spunem că trăim al dracului de bine.

  Te văd, ochi în bucată de noroi, din tine, mamă, și prelungesc în gând
  mersul meu pe un continent aflat în întuneric și puțină lumină,
  îmi este frig și foame, aș vrea să lași camera sufletului tău deschisă ca Ana 
  strivită de ziduri, pentru a privi cum fulgerul anilor țâșnește din jalea
  celui strivit de cărămizi și zidari, în jocul nepământesc de-a moartea.

MICUL IAD AL STÂRPIRII DE PIATRĂ

  Vrerea creatorului, vrerea lui Adam, rătăcind în primele secunde,
  ore, filozof al tuturor sistemelor, ore clocind în minte și durere,
  plângere de pământ viu, dorit și vis întrerurpt, animal înjunghiat
  pe când stelele se jucau cu apa în ochii săi, de inocent tulburat.

  Vrerea Creatorului, vrerea lui Adam, tatăl ceasului conectat
  la marele ceas, tatăl spațiului conectat la primul spațiu,
  pulverizând peste noi spațiul și timpul spre a crede în secundă și veșnicie, 
  apoi el însuși se va pierde, fără să știe, ca un nor ce și-a scuturat apa,
  salcâm în care nu te sui după flori decât o singură dată.

  Coboram  într-un lift pregătit pentru micul iad al stârpirii de piatră,
  așa cum a făcut tata deșirând ca firul din bluza năclăită cu dinamită
  în mina de la Altân-Tepe, de câteva ori am văzut miracolul pietrei,
  am văzut apa ce mă orbea cu flacăra sinistră de carbid, și tăceam
  pentru că îl vedeam pe Adam zgârâiat de rocă  multiplicat
  de cei ce împingeau vagonete, în care mă vedeam urcat deasupra
  pământului, așteptând secunda să fiu ridicat spre alt cer în oglindă,
  și să mă pierd neștiut nici de mine în frumusețea clipei de a fi.

Comedia 
numelor (142)

 Poeta Violeta Deminescu, nu d’ Eminescu.
x

 Dan Vatra, nume important, întrucât este nașul 
prestigioasei reviste Vatra.

x
 Ieremia Soldat, numai atât? 

x 
 Camil Cașcaval. 

x
 Sorina Noroc, din născare.

x
 Petra Dezmeticeanu.

x
 Emil Dăjghețatu.

x
 Nicu Sarcină. Dacă ar fi Nicoleta, alta ar putea fi, 
„mă-nțelegi”, situația.

x
 Plandemie, după cum s-a exprimat o moderatoare 
Tv., referindu-se la pandemie.

x 
 Kaka, fală a fotbalului brazilian.

Ștefan LAVU
   

MIHAI
PĂCURARU
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Un roman premiabil

Zenovie CÂRLUGEA
 Tg.-Jiu, 9-11 octombrie 2022

După cunoscutele (și premiatele de U.S.R. 
și Academia Română) lucrări de istorie literară 
Trădarea intelectualilor (1992) și Reeducare și 
prigoană (1993), urmate de seria investigativă 
a realismului socialist din perioada 1949-1960, 
Literatura în totalitarism (vol. I-VI, 1994-2000, 
reeditate în anii 2005-2014), urmate de alte lu-
crări de istorie și critică literară de un interes con-
stant în care reia și adâncește anumite aspecte 
ale perioadei amintite (Poezia românească de 
tranziție 1944-1948, 2007;  Adevăr și mistifi-
care în jurnale și memorii apărute după 1989, 
2011; Glasul patriei, un cimitir al elefanților în 

comunism, 2012; Literatură mare, literatură mică, 2017; Lucian Blaga, biogra-
fie și creație, 2020), universitara sibiană ANA SELEJAN (n. 19 octombrie 1946, 
Almașu-Sălaj)  și-a verificat disponibilitățile creatoare și în beletristică. Bogata 
experiență de viață, din care rezultă atât „blândețea” cât mai ales „vifornița” anilor 
prin care a trecut, nu putea rămâne în afara preocupărilor sale literare, astfel că în 
2021 autoarea publică o carte de poezii, Dincoace de Valea Zânelor („restituiri” 
lirice   din perioada de creație 1970-1983, cu o „Addenda” din 1990 „rătăcită 
printre hârtii”), dovadă că sensibilitatea lirică  era una preexistentă perioadei în 
care istoricul și criticul literar se apleca atât asupra incriminatului „realism socia-
list” cât și unor fenomene culturale patrimoniale din secolele XVI-XVIII („Carte 
rară și prețioasă”, vol. I și II, 1991, 1992; „Scut la Nordul Dunării. Istorie și bibli-
ofilie în cartea de patrimoniu”, 1996).

Perseverând în domeniul beletristicii, de data aceasta dna Ana Selejan abor-
dează, făcând dovada unor reale disponibilități narative și de construcție epică, 
romanul. 

„În blândețea și-n vifornița zilelor”  este o carte „de suflet” (cum ne preci-
zează într-o dedicație), căci, dincolo de cuplurile familiale și realitățile evocate, 
putem întrezări auto-biografeme de mai largă respirație, autoarea, evitând eviden-
țierea unui personaj anume care s-o exprime pe de-a-ntregul, transferă identități 
ale propriei vieți și relației de cuplu, reliefând astfel figuri umane înzestrate cu 
însușiri, atitudini, caracteristici, întâmplări ușor recognoscibile.

Plasându-și acțiunea prin anii ‚70-’80 ai secolului trecut, romanul debutează 
cu venirea ziaristei Olga Coțescu, lucrătoare la ziarul județean din Orașul Nou, la 
Sanatoriul din Zav, din același județ, pentru realizarea unui „reportaj extra” cu re-
numita echipă de medici cercetători în domeniul bolilor musculare, testând chiar 
un medicament pentru tratamentul cumplitelor boli neuro-musculare. În fruntea 
cercetării se afla tânăra familie de doctori Matei și Evelina Udrescu, colegi de 
facultate cu Alexandru Bogdan și Valeria Vulcănescu, tuspatru fiind repartizați, 
în urmă cu opt ani, la sanatoriul din Zav pentru a pune bazele unui Centru-pilot  
de cercetare a bolilor musculare degenerative, cercetări începute încă din studen-
ție. După un stagiu de doi ani la Centrul Internațional de Cercetare a Patologiilor 
Musculare de la Padova, soții Udrescu fuseseră însărcinați cu realizarea unui 
proiect de cercetare în domeniu (între timp li se naște Vlad-Emanuel, apoi, fetița 
Olivia-Maria). Medic „de excepție”, „tăcut, necomunicativ și sever”, totuși „un 
om îndrăgit”, retras din biroul său directorial într-o cameră-bârlog, pentru liniște 
și meditație (dar și pentru a o urmări de la gemulețul rotund pe soția sa Evelina, 
aflată pentru un timp în cărucior din pricina unei paralizii musculare, la locuința 
familiei din apropiere), Matei Udrescu („liderul și creierul”, „șeful absolut”, cu 
„anvergură de cercetător”) este preocupat de cercetările sale pentru miraculosul 
leac Miudral: „Vestea despre «profesorul» de la secția de patologie neuromuscu-
lară a Sanatoriului din Zav, devenită repede Centru de cercetare, a ajuns, firește, 
și la facultatea de medicină din București, unde a fost solicitat pentru conducerea 
unui curs facultativ.” (lexemele toponimice „Zav” și „Orașul Nou” sunt, desigur, 
aluzive).

Autoarea urmărește cu atenție viața din centrul de cercetare, cu specificul 
ei profesional, camaraderesc și evenimențial, dovedind cunoștințe medicale se-
rioase (faptul se vede și din imputările celor ce se făceau răspunzători de moar-
tea lui Matei, în urma unui al doilea infarct, dar și de moartea Mariei, sora Olgăi 
Brădean, a fratelui Evelinei, Cornel, profesor de matematică...).

Există, așadar, pe lângă romanul familiei dr. Evelina & Matei Udrescu, cu 
accent pe figura femeii (care în timpul bolii scrisese Jurnalul unui paralitic, dez-
voltând o pasiune pentru pictură) și un roman al Olgăi Brădean, născută Coțescu, 
într-o familie modestă din Alma-Sibiu, sora mai mare a Mariei (numită cu tâlc 
lecuitor „Moris” sau „Morisica”) și a Dorei, tustrele ajungând profesoare. În timp 
ce Olga, pe lângă diploma în filologie, mai avea o calificare în jurnalism și alta în 
bibliofilie... Transferând asupra personajului foarte multe date biografice (ambe-
le, Olga și Evelina sunt răsfățate de soți cu apelativul „Micule”!), dna Ana Selejan 
evocă, cu amănunte semnificative, fapte și întâmplări din copilăria în care avea 
oroare de culoarea „roșie”, nesuferind rochița ce va fi aruncată în găleata cu lături, 
precum și relațiile cu părinții, bunicii, întâmplări din anii de școală și de facultate 
etc. De remarcat contururile evocărilor, de un realism convingător estetic, dar și o 
culoare locală ardelenească specifică, prezentă în limbajul  familial (într-un singur 
capitol găsim: ocoșă, filigorie, coscă, bold, majli ș.a.), precum acele proverbe și 
ziceri populare pline de sens, ale Mamei, cu rol călăuzitor în viață: „Să lucri ca 
să meriți hodina!”, „Crăciunul sătulul, Paștele flămândele”, „Când dai de greu, 
știi că-i Dumnezeu” sau, în spiritul unei justițiarități ce animă/remontează sufletul 
fetiței: „Lasă, că vede Dumnezeu!”

Citind toate acestea, ne-am amintit de unele biografeme atât de transparente 
și în cartea de poezii, precedentă, „Dincoace de Valea Zânelor” (zonă în apropie-
rea Sanatoriului din Zav, afăm din roman), silueta fetiței cu comportament înțeles 
doar de Mama dezvoltând o reală undă de simpatie. După absolvirea liceului din 
Huedin (unde au urmat tustrele surorile), Olga îmbrățișează cariera filologică și 
se specializează, tot la București, în jurnalistică...

Destul de autentică se dovedește autoarea și în domeniul jurnalisticii, evo-
când atmosfera din redacția publicației județene din Orașul Nou (o simplă ficțio-
nalizare toponimică), figuri de oameni, întâmplări, relații aventuroase (pitorească 
relația lui Aurel R., universitar și poet căsătorit, cu colega de redacție a Olgăi, Silvia 
Petran, ajunsă profesoară pe la Petrila, în Valea Jiului, după căderea în dizgrație 
a unchiului său din București, fost diplomat în Grecia). Să observăm că, față de 
profesorul Lucian Dima din Brașov, un anume Varga Ioșca zis „Mustache” (nu-
mit și Vaida, p. 69!), secretar de redacție (și în același timp „de partid”), este de-a 
dreptul enervant profesional și dizgrațios, un individ „supraveghetor” al directivei 
politice („primejdios, securist, antipatic”), discreționar, gata s-o pună „în discuția 
organizației” pentru a fi „sancționată” și pe „to’arșa Olga”, așa cum procedase cu 
tânăra Silvia Petran (absolventă de istorie-geografie, dar urmând cursul de spe-
cializare în presă de trei ani, precum Olga Brădean)... Interesantă, figura Silviei 
Petran, colegă de redacție și rămasă, peste timp, bună prietenă cu Olga (pe care 

o numea, invidios, „Fortunata”!), inspiră la rândul ei un aer de compasiune, prin 
felul de viață și nereușitele sale (ratarea căsătoriei cu inginerul silvic Dan Crișan, 
înlăturarea din redacție sub pretext disciplinar, dar în fond pe alte temeiuri, anii de 
profesorat la Petrila începând din toamna lui 1971, înlăturarea ei din colectivul 
de elaborare a tratatului de istorie, dar, mai ales, curiozitatea ei, încă din studenție, 
de-a dreptul clinică, pentru viața Olgăi (cea care îl „fascina” atât de mult pe prie-
tenul ei Aurel R.), înscrierea la cursul de ziaristică de la Facultatea de Drept, apoi 
pretendentă la mâna lui Dinu care, acolo, în redacția din Orașul Nou, nu a ales-o 
pe ea, „fiind mult mai frumoasă”, ci pe Olga etc.)...

Figură aparte de intelectual rasat face profesorul și scriitorul Lucian Dima 
din Brașov, „bunul prieten” al Olgăi Brădean și colegul ei în redacție, ambii cu 
căsătorii aproape concomitente (de reținut în succesiunea de planuri și reveniri 
alternanța nominală: Dinu/ Dima), ținut la curent cu toate încercările editoriale ale 
acesteia la editurile „Cartea Românească” (cronici literare) și „Eminescu” (poe-
zii), lucrări mereu introduse și amânate la întocmirea planurilor editoriale anuale, 
ceea ce o determină pe autoare, revoltată de amânarea sine die, să-și ridice ma-
nuscrisele. Lucian Dima, carissimus Lucianus (fratele geamăn al unei colege de 
facultate, Luciana, apelat epistolar de Olga cu „dignissime professore ardinario 
ad Scholam Brasovensis”, în semn de afecțiune specială) o încurajează în fe-
lul lui amical, ambii considerându-se în glumă „doi pierduți pentru literatură”. 
După 19 ani de la începutul acțiunii epice (1969), cei doi se întâlnesc, cu totul 
întâmplător, la un simpozion de bibliofilie, la Zav, unde Olga va vorbi despre 
scrierea medievală a lui Trogus Pompeius, Historia Philippicae, care evocă în 44 
de capitole/ „cărți” faptele lui Filip al II-lea al Macedoniei și a cărei paternitate a 
fost restabilită abia în secolul al XIX-lea, autoritatea acestuia fiind uzurpată de un 
anumit Iustinus, alcătuitor de epitome (rezumate) la carte (în 1757 se tipărește la 
Leipzig, pe pagina de titlu figurând doar numele epitomatorului și nu al autorului 
de drept! – aceasta este ediția consultată). Cunoscută multă vreme doar prin rezu-
matele epitomatorului, Historia Philippicae ne amintește, cum se menționează și 
în text, de pasiunea autoarei pentru bibliofilie, îndeosebi de cartea Scut la Nordul 
Dunării, „în care adun o serie de autori străini, antici și medievali, care au scris și 
despre istoria noastră străbună”. Faptele împăratului Filip al II-lea al Macedoniei 
evocate în „Historia Philippicae”, scrie dna Ana Selejan, „sunt doar un pretext 
pentru relatări istorice despre Siria, Palestina, Sciția, Gallia, Egipt și alte teritorii și 
țări, printre care și Dacia. Sunt pomenite confruntările (înfrângerile) lui Darius al 
perșilor (541 î. Hs.) de către daco-geți, ale lui Zopyrion – generalul lui Alexandru 
Macedon -, ale lui Cirus, persul. Scut la nordul Dunării, în calea invadatorilor, au 
mai ținut, scrie Trogus Pompeius, și alți conducători daci: Dromihete, Lisimah, 
Oroles ș.a.”

Că Olga Brădean este însăși autoarea o vedem, de fapt, nu numai din acest 
episod, dar toate capitolele referitoare la copilărie, la familie, la iubita soră Maria/ 
„Morisica” moartă în spital, dar și la perioada ziaristicii din Orașul Nou, unde se 
bucurase de prețuirea și prietenia vizionarului Dinu Brădean, scriitor și conducă-
tor de ziar cu experiență, detașat pentru trei luni de la un cotidian, dar care „n-a 
mai plecat”. Fiind „mai mare decât mine cu 11 ani”, Dinu Brădean, adjunct la 
conducerea ziarului județean – pentru care Olga simte „ceva astral, inefabil”, el 
ridicând-o „pe un tron înalt, foarte înalt, tron de regină!” - este, în definitiv, Radu 
Selejan (n. 5 noiembrie 1935, Brad, județul Hunedoara – d. 7 iunie 2000, Sibiu), 
scriitor, poet și ziarist sibian, la ziarul „Tribuna”. Fostul soț al dnei Ana Selejan 
fusese ziarist la Petroșani (1969-2000), la Sfântul Gheorghe (1970-1978) și Sibiu 
(1978-2000). A debutat cu poezie în 1958, în revista Tribuna din Cluj-Napoca. 
Membru al Uniunii Scriitorilor din România încă din anul 1969, a fost premiat 
de Uniunea Scriitorilor - Filiala Brașov, în 1973. În ultimul lustru de viață a fost 
profesor asociat la secția de jurnalism a Facultății de Litere, Istorie și Jurnalistică 
a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, coleg așadar cu autoarea, devenită con-
ducătoare de doctorat în domeniul Filologiei, specializarea Literatura română.

„Radu Selejan - aflăm de pe Wikipedia - este un scriitor total, a scris poezie, 
proză, teatru, scenariu de film, cantate; câteva poeme au fost transpuse pe note 
muzicale, devenind cântece în interpretarea lui Florian Pittiș și Nicu Alifantis, pe 
un disc apărut in anul 1975. Activitatea literară a fost dublată în permanență de 
cea gazetărească, fiind un talentat și prodigios publicist. Ca ziarist la Tribuna din 
Sibiu din 1978, Radu Selejan „a trecut prin filtrul sensibilității și lucidității sale 
toate problemele importante ale urbei și județului. Cronica vieții sociale și politi-
ce, inclusiv problemele legate de învățământul sibian, acolo o găsim, în miile de 
articole scrise de editorialistul și reporterul Radu Selejan.”

Să amintim că o școală din Sibiu din 2004 poartă numele „Radu Selejan” și 
că în 2001, la „Cartea Românească”, a apărut, sub semnătura Anei Selejan, lucra-
rea „Retorica vulnerabilităţii. O monografie a poeziei lui Radu Selejan” (164 p.). 

De asemenea, nu este lipsită de semnificație dedicația romanului.: „Fiicei 
mele, Bianca-Andrada, și minunaților nepoți care m-au readus în lume: 
Anastasia-Celia și Radu-Costin” (s.n.).

Desigur, există o strategie a voalării epice, multe date sunt ușor mișcate (de 
exemplu diferența de vârstă dintre soți de 11 ani  ș.a.), evitându-se preluarea în-
tocmai a unor biografeme, dar această tehnică a ficționalizării lasă să se întrevadă 
clar oameni, întâmplări, aspecte, ceea ce dovedește, fără îndoială, o creativitate 
experimentală, chiar vocație beletristică, poetică și prozastică deopotrivă.

O mare parte din roman este dedicată cuplului, de prim-plan, dr. Matei & 
Evelina Udrescu, „primele personaje jurnalistice” ale Olgăi. Întâmplarea neferici-
tă face ca doctorul Matei să sufere un infarct (al doilea, după câțiva ani, neiertător), 
pagini în care iarăși întrevedem o parte din biografia autoarei, căci atât atmosfera 
și relațiile familiei cu doi copii, cât și evocarea amănunțită a bolii și spitalizării care 
i-a fost fatală (foarte bine prinsă precaritatea sistemului medical, lipsit de dotările 
specifice și populat de oameni „nemotivați”, ca să nu zicem mai mult!), dar mai 
ales plângerile / tânguirile după omul iubit sunt și ale Anei Selejan. Acest episod 
tragic din viața autoarei, cu toate obiceiurile pomenirii creștine de-a lungul anilor, 
în mod deosebit sufletul pustiit și răvășit, încercat și de remușcări, care-și caută 
alinare în rugăciuni și retragerea periodică la o mănăstire, „Sfânta Treime”, este 
impresionant. 

Evelina este, desigur, ca să vorbim în termenii naratologiei, un „reflector” al 
sufletului și psihologiei autoarei, un alter ego, personajul preia, de fapt, o dramă, 
pe care nu ar putea-o re-trăi, evocând-o, Olga, având în acest sens o narațiune 
romanescă în două planuri existențiale, reușind a oglindi, deopotrivă, atât „blân-
dețea” cât și „vifornița” anilor de viață. Coșmarul trăit de Evelina „a înfricoșat-o, 
de-a dreptul”, pe Olga... De unde insistența venită din partea acesteia, pe lângă 
prietenul și scriitorul Lucian de la Brașov, de a valorifica răscolitorul  Jurnal al 
Evelinei, un fel de evocare în oglindă a propriei drame... 

Evelina Udrescu este un personaj foarte bine realizat în economia întreagă a 
romanului și reliefat exponențial în cadrul strategiilor gândite de autoare. „Viața 
mea cu Matei – spune ea la un moment dat – a fost, până la un punct, o poveste; 
putea să fie un basm continuu, chiar și-n anii mei de paralizie, căci Matei era atât 

de cald și iubitor... dar cred că eu am stopat basmul. Eu sunt vinovată!” Astfel de 
„învinovățiri” și „reproșuri” survin uneori pe fondul unei dureri imense, trăite de 
femeie în deplină concordanță cu credința și canoanele vieții creștinești. Așa cum 
Olga Brădean își plânge sora iubită, pe Maria, răpusă în urma unui tratament me-
dical inadecvat, tot astfel Evelina își plânge soțul, care-i moare în brațe, pe patul 
de spital, cu copiii alături. Moartea acestuia (7 iunie 1982) survine la doar un an de 
la moartea fratelui, profesor de matematică la o școală din București, Cornelius-
Voicu (16 februarie 1981), „urmașul Brâncovenilor”, după ce-l pierduse și pe 
unchiul Ștefan, fratele Mamei, pe bunici... Calvarul Evelinei va fi trecut într-un 
Jurnal, pe care Olga îl trimite lui Lucian – „un jurnal al catastrofelor și suferințe-
lor”... Valorificat parțial, acest jurnal este, într-adevăr, cutremurător, consemnând 
devotamentul unei femei față de soțul pierdut „într-un blestemat salon de spi-
tal”, medic-coleg dovedit o somitate în domeniul cercetării, profesor universitar, 
membru corespondent al Academiei...

Impresionant este zbuciumul sufletesc al femeii care citește de zeci de ori, 
ca în transe mistice, atât Psaltirea cât și Acatistul pentru cei adormiți, ținând pa-
rastasele ani întregi, postind și rugându-se fierbinte și cu mătănii la icoana cea 
făcătoare de minuni a Sfintei Născătoare de la Prodrom, de la mănăstire, dar și la 
locul de veci de la Câmpulung M. Imaginea omului iubit (care „a luat cu el iubire, 
normalitate, pace, bucurie, siguranță și viitor”) devine de-a dreptul obsesie terori-
zantă pentru sufletul Evelinei, care-și rememorează viața, consemnând în jurna-
lul ei anii petrecuți împreună, venirea pe lume a celor doi copii, Vlad-Emanuel 
și Olivia-Maria, întâmplări aievea, visele avute, gândurile sale despre moarte 
și viața de apoi, deseori implorând cu „Doamne, Domnul meu și Mântuitorul 
meu... (...) Ajută-mă să mă înțelepțesc cumva și să nu mă mai doară atât de cum-
plit absența omului drag, pe care tot Tu mi l-ai dat și mi l-ai așezat de-a stânga 
mea, și ne-ai dat drumul în lume, în viață împreună, atunci în acel norocos și 
sfânt an pentru noi.” (1955). Sau același laitmotiv de litanie, care amprentează 
profund pagini întregi de jurnal, o impresionantă intrare în rezonanță cu ideația 
soteriologică a textelor sfinte: „Ține-i împreună în armonia Ta, Iisuse; satură-i cu 
bunătățile și frumusețile cele neștiute de mintea omenească și fă-i părtași cunoș-
tințelor Tale. Așază-i în lumina cea nestricăcioasă și neînserată, de-a dreapta Ta, 
încât vederea feței Tale să-i bucure necontenit! Înscrie, Doamne, numele lor în 
Cartea Vieții și lasă-le nestinsă mirarea că ești și că ei sunt vrednici de vederea 
Ta./ Și nu trece cu vederea, Mântuitorule, rugăciunile, rugămințile, milosteniile 
noastre pentru îndumnezeirea sufletelor lor! Ia-le în seamă, Doamne, ca adăugire 
la faptele lor bune. Vezi durerea mea și osteneala mea și nu le trece cu vederea. 
Așijderea nici lucrarea necurmată a Bisericii, pentru ei.../ Și dacă poți, și Tu poți 
toate câte le voiești, ridică-mă din necaz, învață-mă cum să fiu mai bine-plăcută 
vederii Tale, ca să mă auzi și să împlinești cererile mele cele de folos. (...)” (Partea 
a treia, Cap. IX, 2).

„Nu se poate – scrie femeia îndoliată, convinsă că „Tatăl cel ceresc mi-a dat 
luciditatea, loialitatea, fidelitatea”, ea însăși renunțând la cercetare și rămânând 
doar cu norma universitară – ca toată această știință, iubire, dăruire, credință, abți-
neri, pasiuni, pătimiri, nădejdi și iarăși iubire să se risipească precum fumul în vânt 
și ca totul să se rezume la grămăjoara de oase din mormânt!” (p.203)

În amintirea vrednicului de amintire medic cercetător Matei Udrescu, dar 
și a creatorului de beletristică (s-au găsit între manuscrise versuri cu premoniții 
crude!), prietenii organizează, cu prilejul zilei sale de naștere (5 noiembrie, un 
simpozion comemorativ, editându-i o parte din lucrări (conferințe, articole, publi-
cate în țară și străinătate).

Ultimele consemnări din Jurnalul Evelinei („o scriitură a nefericirii”, cum 
spune) datează din 1988, în rândurile din urmă femeia acceptându-și soarta: 
„Și voi accepta iubirea Lui, chiar dacă e bici usturător; o accept creștinește, cu 
smerenie și umilință; dar o accept și cu plâns și durere – ceea ce e cam în afara 
scenariului creștin; mă rog, însă, într-una, Tatălui ceresc să mă ierte pentru aceste 
greșeli, că numai El și eu știm ce-am pierdut în viața aceasta. Ce om, ce lume 
minunată era Matei!”

Și astfel „Finis coronat Opus Luciani Dimaensis, Historiae Udrescticarum, 
qui apud Evelinae Diarium – paullo longioribus, breve corpusculum facerat, 
ad usum amicae Olga” / „Sfârșitul încoronează opera lui Lucian Dima, Istoria 
Udreștilor, care, după Jurnalul Evelinei – foarte lung -, a făcut un rezumat, spre 
folosința prietenei sale, Olga.” 

Este finalul Capitolului al zecelea din Partea a treia (p.237), prin care fostul 
coleg de redacție al Olgăi, de la Brașov, scriitorul latinist Lucian Dima, în  semn 
de joculară afecțiune și prețuire, se achită de sarcina încredințată (valorificarea 
Jurnalului trimis de aceasta). Însemnarea finală amintește de conferința susținută 
de Olga Brădean, la Zav, despre „Historia Philippicae” a lui Trogus Pompeius, 
cunoscută veacuri de-a rândul nu prin textul propriu-zis, ci prin rezumatele/ epi-
tome la cele 44 de „cărți” făcute de epitomatorul Iustinus, care, la 1757, ajunsese 
să fie trecut pe coperta istoriei universale respective, uzurpând astfel renumele 
auctorial. 

„În blândețea și-n vifornița zilelor” este un roman dens, cu planuri și acțiuni 
discontinue, dezvăluind atât viața unor familii cât și relațiile dintre acestea. Avem, 
în principal, familiile (cuplurile) bine reliefate Olga-Dinu, Matei-Evelina, Lucian 
Dima-Geta, Silvia-Aurel R./Dan Crișan, la care se pot adăuga alte personaje, epi-
sodice, povești de viață, descrieri de medii sociale (universitar, jurnalistic, scriito-
ricesc, medical etc.). Romanul este, însă, în fibra lui profundă, atât un roman de 
familie, cât și un roman al durerii, al pierderii omului drag, de unde dimensiunea 
creștină, puternica rezonanță litanică, sensul salvării mântuitoare, năzuința de in-
flexibilă tărie morală și iluminarea redemptivă.

Desigur, este peste tot în țesătura epică a cărții și un prilej de a scruta din punct 
de vedere psihologic această scriere, care, alcătuită în mare din registre memoria-
listice (mărturisiri, confesiuni, jurnale etc.), se folosește de varii strategii narative și 
compoziționale (planuri narative, reveniri în timp, transferuri de biografeme etc.) 
pentru a da scrierii o interesantă formă de actualitate și modernitate, deși faptele de 
viață se petrec în anii ‚70 și ‚80 ai secolului trecut. În acest context trebuie amintită 
și lucrarea de doctorat a autoarei, din 1992, susținută  la Universitatea Bucureşti,  
Dezbateri literare în presa românească între 1944 1948...

Este un roman trăit, „de suflet” (scris cu propriu-i sânge și o sensibilitate la 
limită), cum mărturisește autoarea, dovedindu-se, iată, o prozatoare sagace, de 
observație socială, morală, caracterologică, psihologică, ridicând meditația în re-
gistrul ideaticii creștine, cu acuratețe, autenticitate și ficționalizări credibile, deși 
„felia de viață” are drept de cetate...

  
                                             

Ana Selejan, „În blândețea și-n vifornița zilelor”, Editura Școala Ardeleană, 
Cluj-Napoca, 2022, 284 p.) 
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După victoriile serene ale sensului, Poezia...
Suportul talentului, dinco-

lo de frustrările obișnuite și de hime-
rele eului scriptor, ajută (au spus-o cu 
mai multă înțelepciune alții înaintea 
nostră) această secvențialitate de op-
țiuni  auctoriale ca și cum desfrâul 
imaginarului nu ține seamă de lumi-
nă sau culoare ci numai de formele 
disipărilor ființei în scrisul care – nu-i 
așa? –, vindecă. Dar și în lumea poe-
ziei performanța prin talent, voință și 

efort onest e un lucru valabil în orice modă a bilanțurilor axiologice. Pe-
regrinul (Timișoara, Editura Eubeea, 2022, 90 p., cu prefața Mariei Nițu) 
lui Iacob Roman vine, cu siguranță, de la minee-le anilor 90, și spun asta 
pentru că în volumul de-acum intuim o de-solemnizare a comunicării 
sufletului cu destinul ființial, ofensiva din metafizic are loc pe ruinele de 
necontestat ale melancoliei dar încă nonconformismul, întâlnit și în an-
terioarele cărți ale poetului nostru, supralicitează proiecțiile eului scindat 
între pedepsirea sinelui și coexistența contrariilor. 

Cu denunțarea jocului de oglinzi (spiritul și cuvântul, sufletul 
istoriei și vacuitatea senzitivului), poetul acesta a ajuns, de la o carte la 
altă carte, la forma clasicismului, socratică, aceea, aș spune, antiutopică, 
a bietului om sub vremi. Numai că, în noua carte, se observă imediat, 
poetul nu mai este supus actului scrisului, el a devenit mai degrabă robul 
existențialismului cumva difuz, nu mai este Don Quijote dar este părta-
șul codului de luptă („Toate acestea se aud din stradă,/îmi țiuie urechile 
de vești/că nu mai știi de ce să te ferești./Fă, Doamne, ca poemul să se 
vadă!/Duceți-vă copiii mei, duceți-vă/pe aspre căi, foșnet de rouă/adieri 
de crin. Cât despre mine/singur să rămân./De la o vreme-mi ascund cu-
vintele,/mă uit la ele cu inimă-ndoită/poftim, ia-le și vinde-le!/în ispită 
nu mai vreau să caz/înjosit de cei fără obraz.”) prin care se exercită mai 
ales retorica eufemizării. E adevărat, mimarea simbolisticii unor inco-
erentizări face parte din instrumentarul țăranului convențional, spațiul 
vest-geografic intrinsec marchează o apropiere a cruzimii burlescului 
introvertit de lutul și cerul insolitării aceluiași sine plivindu-și la un mod 
ciudat „manierist” candorile. Manipulante, în acest caz, sunt căile an-
ti-utopiei, însă ele ne arată calea de a evita stihialul obiectual într-o lume 
a hienelor social-ideologice. Nu s-ar zice că eul lucrează din plin în capri-
ciu dar instanța cuvintelor va fi mereu producătoarea unui și mai ciudat, 
până la un punct, cine-verité, viziunea fiind marcată de elementar. Or, 
crizismul ființial se manifestă în plin ritual liric. O astfel de ceremonie, 
segmentată în cicluri ale unui eu în ipostaza histrionului sublim, are un 
prolog și un epilog, dar nu poate să nu mai aibă și patru cânturi (Orașul 
cu poeți, Arca, Pandemia, Pomelnicul) fragilizând, dintr-o comuniune 
orfică îndeosebi, disoluția feericului generatoare, într-un fel, a verticali-
zării mitului omului. În prolog întruparea unei/unor referențialități e un 
act extraneu și  ține de o gestualitate cuminte cum, spre exemplu, silogis-
mul este pentru filosof regulă deductivă. Explorat din interior, citadinul e 
mai întâi de-sacralizat, cumva repudiat în profan și din astfel de epifanice 
defazări se iscă un construct nou, noua teofanie: „Zvon de furtună, ceață, 
promoroacă/nu e de glumă, nu ne e de joacă./Cititorii, în masă se ridică 
și fug către/casă. La început urcăm greu pe coastă,/corul de câini rămâne 
în urma noastră/Mușchiul de stâncă se aruncă-n fântână/tăcere adâncă, 
vreme bătrână! Cititor fidel,/nu te teme vei colinda singur o vreme prin 
pustiita/țară. Fii treaz, fii atent, un turn, o punte, o scară/oriunde, oricând 
pot și vor să apară!/Mai adaug în fiertura poemului o seamă/de cuvinte 
cât să-ți ajute ținerea de minte/„Când n-oi mai fi, când n-om mai fi/va 
burnița, va fulgui?” Este toamna târzie,/porumbeii sunt grași, ciorile gra-
se să mă las/de patimi?, să se lase! Vai de mine, de eu./Dar ce am făcut, 
Doamne, ce am? Ploaia-mi/desenează pe geam o fiară cu coamă/de leu. 
Deschide, Mărite, nu mă ține la ușă,/din copilărie n-a mai rămas/decât un 
pumn de cenușă!” (Furtuna, p. 21).

Nefiind poetul nostru un sentimental, eul dă foc oricăror gân-
duri nebunești, „prizonieratul” se consumă deja într-un imaginar gata 
dizolvat în vreme ce morbidețea și lumea coșmarescului indică o țară a 
nimănui, poate doar a eului auctorial, cu decorul manipulat metaforic, cu 
încununarea fascinației prin surâsul tenace, printre rânduri, al poemului. 
Etern-anostele grile de „lectură” consacrând o (supra)veghere a realului 
în primul cânt („Clopotele se zbat în grădina bisericii/vestind înălțarea 
ca niște lilieci buimăciți/de lumină. Copiii culeg cu folos/sunetele căzu-
te pe jos, cele mari, cele mici,/cântarea de clerici a ajuns pân-aici./Noi, 
pe o bancă, putrezim împreună,/fructe răscoapte de o vară nebună./Nu 
mai vreau să mă uit la ce știu,/dacă vrea ceva nou o să-ți scriu/Doamne, 
încă sunt viu!”) sunt și ele demonstrația estetică,  notând noi că textele 
cărții, bune în majoritatea lor, vor să recupereze în panelul cromatofag 
al toamnei tuturor nesfârșirilor solicitudinea liniștii. Resurecția iraționa-
lului „polytropos” e un semn, și aici, că miturile se degradează. Numai 
că al doilea cânt are aspectul unei hierofanii iar  disimulările duc sere-
nitatea discursului într-o zonă tragic-uraniană: „Departe m-ai aruncat, 
Doamne-n abis,/Am visat că dorm, că dormeam ca un miel/Că am dat, 
că dădeam un examen la care/nu prea știam. Nu-mi stătea mintea la el!/
Am obosit de atâta nescris, mi s-a stricat/laptopul, am greșit drumul că-
lare. E o seară verde/de april mi-am făcut un gard viu de jur-împrejur/
din petice de umbră și azur/Nu mai pot crea nici un șoarec umil/Țânțarii 
și bâzâitoarele muște/se pregătesc să mă muște,/ca să nu ruginesc, să nu 
rătăcesc/vorbesc singur/și mă urăsc.” (Nesomnul, p. 44).

Așadar, ne îmbarcăm laolaltă cu poemele, în al treilea cânt, ca 
să navigăm de-a lungul marelui defileu, de-o parte cuvintele hirsutului 
homerid, de cealaltă parte discursul hrănind energizant „peizajul” înal-
turilor (poetul „rămâne un protestatar temperat”, zice Maria Nițu), con-
trariul relicvariilor, instantaneul minunilor de pe esplanadele paradisului 
provizoriu. Suntem pe un platou de filmare, totul e gata pregătit pentru 
asaltul ideilor („Se-adună cărările ca apele râurilor/și se varsă-n șoseaua 
ce duce spre casă/ca spre un lac părăsit din care și urma/de pește-a fugit. 
Prezentul e plin de trecut,/e umplut cu istorii, calendarul lăsat de/părinți 
e arhiplin, e-ndesat de roi și de sfinți./Avem sărbători cu duiumul, le res-

pectăm/apucați numai că drumul dintre noi/s-a surpat. Să-l repar n-am 
putere/și fiecare pre limba sa piere!/Viitoru-i incert și timpu-i târziu/Așa 
am citit, așa scriu! La vecini și la neamuri/pe celălalt mal nu se poate 
deosebi/boul de cal. Am obosit, aș vrea să mă las/Celălalt mal mai face 
un pas.”), un viajeros dulce este eul fantasmatic, dubletul său, eul scriptor 
exersând în continuare superbia unor devoțiuni de seri magice.

Glasvandul imaginarului bine temperat filtrează realul, spiri-
tul pernicios deschide ochii doar în marele vis, asta fiindcă experiența 
fragilizării oricăror circumscrieri, în cazul liricii interogativ-solemne, pe 
jumătate jucată, nu se încheie 
niciodată. Aici, sarcasmul defor-
mărilor grotești, dincolo, mirajul 
stăruie, vocile sunt captate, apoi 
luate în captivitate, mai altfel 
spus, într-un creuzet sincretic 
de revărsări ale memoriei, me-
morabilului, dar și invazii ale 
numirii lucrurilor: „De data asta, 
să fie 13 iulie 21, stau pe o ban-
că/E vorba de banca de lemn din 
spatele Catedralei/la scuteală 
de soare când a trecut cititorul./
În fapt o cititoare roșcată căreia 
îi este rușine/că nu mai știe să 
zboare, că nu vede prea bine./
Cât despre mine se spune, se 
presupune că am pălărie/că aș fi 
galben la față și slab, mă aplec, 
mă reazem de gard/strămoșii 
se-nghesuie-n mine, nu mai au 
loc, nu-i de bine,/presimt roiul 
de stele, fluturi galbeni cu alb cum 
se prelinge/pe sub gulerul hainei 
și-aleargă în grabă la deal, o iau la 
joc,/o dansează, o decorează ehei, ce mai aureolă de jale,/ce mai corolă 
de foc în jurul părului domniei sale”/M-am uitat după ei până au dispărut 
în avlia bisericii,/când dintrodată tăcerea rece ca gheața e spartă-n bucăți/
inegale și numai cântarea măiastră de clerici poate reface,/poate repune 
icoanele-n loc.” (De data asta, p. 58).

În învelișul de piatră al poemelor peregrinului, esențele sunt 
învălătucite între lumini și umbre, în cântul al patrulea avalanșa memori-
ei, însă, arhivează, arhivează, straturile suprapun, vers peste vers,  povești 
și amintiri, edificiul discursului liric se iscă din rădăcinile și rizomii teri-
toriului unic, destinul ființei. Corpul ființial e o imensă imagine a arheo-
logiei anatomice a spiritului în derivă. Dar totul naște excepția, versantul 
sinuos are și el etapele lui, popasurile lui, zăbava onorificei juvenilități. 
Eul deplânge eroarea „întemeierilor”, temele rigurosului produc exclu-
deri din binom („Numai zilele noastre, intrate la apă, nopțile noastre de 
zgură/trec fără s-audă și fără să vadă la deal și la vale pe lângă/noi ca niște 
soldați la paradă-n cetatea de scaun”), viața e fandarea mesageriilor în 
contraponderea fenomenalului (fenomenologia nu e rodul disputei, aici, 
e rezultatul radicalismului sterp, nimicitor), moartea e doar o dezagre-
gare de corpusuri după victoriile serene ale sensului. Omul e mesagerul 
paulinic al acestui in signum pavlician, dacă nu e dragoste, nu este nimic. 
Sub atari coordonate, condiționările poemului pot fi și altfel înțelese. Po-
emul e un simbol social? Atunci conștiința hermeneutică dejoacă obsesia 
limitei/limitelor: „Noaptea de Sân Andrei a venit și s-a dus/Pisica s-a re-
tras mai repede-n camera ei/E dreptul ei, ea e bine dotată, are șira spină-
rii/puternică, are gheare și dinți ascuțiți/și-i îndeajuns de nemernică./Ste-
lele-n cer, acolo pe sus își văd de treburile lor/așișderi planetele care cresc 
și se-nvață/cu miezul de fier, cu miezul de gheață/se nasc și sporesc își 
încearcă norocul/pe căile lor, lumea e veche și nouă, plouă/cu diamante, 
izvorăsc metalele rare,/altele, mai nebune-și fac atmosferă și mor împre-
ună,/se dedau cu tot ce s-a lucrat, ca paorii sub dună. Citat!/Numai zilele, 
noastre, intrate la apă, nopțile noastre de zgură/trec fără s-audă și fără să 
vadă la deal și la vale pe lângă/noi ca niște soldați la paradă-n cetatea de 
scaun/sau cum ar spune profetul ca niște păsări rănite de zbor/cu pliscul 
căscat să-și umple gâtlejul cu amara tristețe. Cu/răutatea noastră, a celor 
din hol. Bine ai revenit cititorule,/poți să latri la lună, poți spune ce vrei 
cât ești în  tribună,/pe urmă îndură-se Domnul de tine,/mai ales că astăzi 
e joi, ziua când vine/circul de pe alte planete la noi. E de bine,/îndură-se 
Domnul de tine!” (Noaptea de Sfântul Andrei,  p. 67)

Determinarea ontologică, aproape apofatică, e un colector al 
conchiderilor. Iar idealul, vrea să sugereze poetul, nu numai în aceste 
poeme ci în mai toate cărțile sale, aparține doar sufletului pătimitor. Po-
ezia are, deci, sufletul ei dedicat, logosul ei impunând până și asimetriei 
senzorialitate – transcendență, un mod de dependență, o terapie instru-
mentalizată. În fapt, poemul ca expresie plurală poate însemna, susține 
viziunea poetului, sacrul camuflat în profan, Înălțarea prin scris ori para-
disul jocului care e, care ar fi, o paranteză post-scriptum. În culise, poarta 
luminoasă deschide trecerea spre un ritual de înseninare, într-un epilog 
al suprapunerii tuturor vârstelor („Voi alege cu grijă din cele zece mii de 
cuvinte/fără de vină pe cele ce le poți ține minte, le poți/lăsa la copii și 
nepoți să-i învețe profetul pe toți/să meargă nainte pe câmpia lumii-nflo-
rită/numai acolo unde poți călări, fără să cazi în ispită./Hai noroc, bine-ai 
revenit, să ne fie de bine,/istoria noastră, partea ei bună, să fie cu tine!”) 
și nimeni alta decât sinceritatea, întâi mult prea cuminte apoi deodată de-
bordantă, inspiră, deschide evantaiul de nuanțe. Pe o punte-spirală sere-
nitatea în clișeu întreține, oarecum, iluzia mântuirii, dubla lectură a vieții 
(redevin chemări ale absolutului subiectele recurente cultivând ambiva-
lența în anterioarele volume) improvizează, la modul insolit, vacanțele 
„albului” dintre cuvinte: „Doamne, poate că sunt nedemn!/A trecut un an 
de când aștept semn de la tine/mi-am luat câine și cal, acum sunt bătrâni/
au trecut roiuri de stele, cu planetele lor/printre spini, peste deal, după 
ele,/cărările toate s-au urcat în slavă/cea pe care-o încerc șerpuie bolnavă/
și se face cerc, o fi ceva greșit în rugăciunile mele/și nu sunt vrednic să Ionel BOTA

CAFENEAUA 
LITERARĂ 

LA ÎMPLINIREA A 20 DE ANI
DE APARIȚIE NEÎNTRERUPTĂ

ȘI ACORDAREA PREMIILOR LITERARE 
ANUALE

Revista Cafeneaua literară a sărbătorit joi, 27 
octombrie, împlinirea a (aproape) 20 de ani de apariție 
neîntreruptă și a acordat premiile literare anuale scriitorilor 
care au publicat în paginile ei și au contribuit prin textele lor 
la calitatea ridicată a revistei. Au fost premiați: 

IULIAN CHIVU (critic literar, Roșiorii de Vede) – 
Premiul Cafeneaua literară pentru Critică literară; 

AURELIU GOCI (critic literar, București) – Premiul 
Cafeneaua literară pentru Critică literară; 

RADU ULMEANU (poet, prozator, publicist, drector 
„Acolada”, Satu Mare) – Premiul Cafeneaua literară pentru 
Proză; 

ION COCORA (poet, critic teatral, director Editura 
„Palimpsest”, București) – Premiul Cafeneaua literară pentru 
Poezie; 

ZENOVIE CÂRLUGEA (critic și istoric literar, 
director revista „Portal-Măiastra”, Târgu-Jiu) – Premiul Opera 
Omnia pentru Critică și Istorie literară.

Revista Cafeneaua literară este editată de Centrul 
Cultural Pitești și apare sub egida Consiliului Local Pitești și a 
Primăriei municipiului Pitești. Evenimentul a fost coordonat 
de Virgil Diaconu și Denisa Popescu.

Mihai Nicolae, director al INSTITUTULUI FRAȚII 
GOLESCU PENTRU RELAȚII CU ROMÂNII DIN 
STRĂINĂTATE, a acordat Cafenelei literare diploma pentru 
originalitate și creativitate.  

vin mai aproape/alerg ca un hamster pe roata de lemn/și nu zăresc nici 
unde corabia./Am venit să-ți predau scutul și sabia!” (Spirala, p. 87)

Autorul rămâne să reprezinte o voce importantă în lirica post-
belică din Banat dar anvergura axiologică a poemului său depășește cu 
mult laurii provinciei natale. Poetul Iacob Roman trebuie re-citit cu în-
credere.

Virgil Diaconu , Denisa Popescu și premiații: Zenovie Cârlugea, Aureliu Goci,
Ion Cocora, Radu Ulmeanu, Iulian Chivu



Acolada nr. 11 noiembrie 2022
8

        Volumul Postări pe cord deschis 
de Maria Nicolai caută surpriza din 
mai multe unghiuri şi cu diverse mij-
loace. E cartea de poezie de plan supe-
rior a autoarei, după câteva scrieri cu 
mai mici rezonanţe. Pe bună dreptate, 
o putem socoti adevăratul ei debut po-
etic. Prima surpriză stă în maturitatea 
discursului, poate alcătuit cu un efort 
evident în această privinţă, care impri-
mă o dificultate a cursivităţii lirice, sau 
cum spune prefaţatorul (Christian Cră-
ciun), „obscuritate” ludică, „deforma-
rea manieristă a perspectivelor”, pen-

tru eludarea hermetismului. Obscurul sugerează iluzionist realul, 
cu contururi fluide prin contrastul de umbre şi lumini. N. Hartmann 
spunea că nimic nu este mai obscur, mai misterios decât arta, altfel 
spus: accesul la imagini multisenzoriale. Paradoxal, pentru Heraclit 
din Efes, numit şi „Obscurul”, lumina este substanţa primordială a 
lumii. Maria Nicolai intuieşte clar-obscurul lumină-umbră care îi 
colorează poemele ca un  fel de puzzle, îi rup ritmul şi-i înnorează 
metaforele. În esenţă, imaginarul vehiculează între cer şi pământ, 
între suav şi macabru. Se ştie, obscurul are o tradiţie mai veche 
decât modernismul: Maurice Scève, Góngora, Giambattista Mari-
no. Chiar Diderot îndemna patetic: „poeţi, fiţi obscuri”, din con-
vingerea că prea marea claritate „dăunează” poeziei. Obscuritatea 
malarméeană e o consecinţă a teoriei despre magia limbajului poe-
tic, despre ambiguitatea lui. Baudelaire, Arthur Rimbaud, Arghezi 
ajung la ceea ce, mai nou, se numeşte estetica urâtului.
            Obscurul la Maria Nicolai are, bineînţeles, trăsături proprii în 
crearea atmosferei poetice, prin faptul că incoerenţa şi spiritul ne-
gativ sunt minime, cu uşoare ecouri de anxietate şi nevroze, cu ni-
mic din ceea ce s-a numit latura negativă a frumosului. Ea oscilează 
între cele două tipuri de estetic, diminuând şi claritatea clişeizată şi 
defavorabilul exacerbat.

         Lexicul poeziei din Postări pe cord deschis este acaparat de 
termenii „cuvinte”, „inimă”, „timpul”, „lumina”, „umbra”, toate cu 
un sens ambivalent. Vocabula „cuvinte” capătă multiple conotaţii 
şi se adună într-o complicată poveste. La început, cuvintelor li se 
cer piruete „din ce în ce mai bine legate” pentru execuţia unui zbor 
potrivit cu orizontul de aşteptare; pentru aceasta, „îngrijitorul” cu-
vintelor „le albeşte trunchiurile cu var stins”. Pelerinajul din cuvânt 
a început de timpuriu şi gesturile lui o traversează  an de an: „Di-
mineaţa are gust de simfonie fantastică/ Berlioz ne toarnă-n ceşti 
zaţul de vară./ Tu, în ce toamnă mă sorbi cu ce cuvinte-mi tricotezi 
sângele?”; „Cuvintele, zahăr pudră/ pe miezul fără coajă al/ sufle-
tului / şi făina ce leagă cu îmbrăţişări/ aluatul reţetei” (Drojdie). Nu 
se poate vorbi de un cult al cuvântului (ca la Arghezi, ca la mulţi 
alţi poeţi), ca impuls genetic al textului liric, pentru a evita artele 
poetice egocentrice, dar puterile lui „aduc cu sistemul solar”, care 
implică legătura şi mărturiile între fiinţele umane¸ inclusiv ca mod 
al poeziei. „Metale grele, cuvintele” pot fi pătrunse cu ochiul, până 
când „migrenele” lor „devin pietre de moară”, dar şi ariergardă în 
faţa asaltului în viaţă şi  pentru  a asigura „pacea poemului”: „În 
cuvinte am împrejmuit distanţa/ şi astfel te-ai eliberat/ dezertor de 
poveste” (Solie). Într-o Recenzie, cărţile ingurgitează cuvintele, 
„coperţile lor au devenit căi ferate pe/ care scriitorii fac manevre./ 
Nişte marfare au devenit/ cuvintele fără accize...” În Latenţă „cu-
vintele coboară în bernă/ peste un teatru de război”, iar în Silenţios 
„picăturile de cuvinte se fac/ cheag” când tăcerea e o artă uitată „pe 
crucea poeziei”.

           Ludicul provoacă amintirile, întâi cu vremea copilăriei, prilej 
de invocare a părinţilor şi de implicare a inimii, fără sentimenta-
lism, ea vesteşte doar aflarea aproapelui: „Din stinghii de inimă/ Se 
desprind broboane de lemn/ Care întunecă veşmintele/ iar mânecile 
nu mai pot înveli/ trupul de duh” (Golgota). Inima indică  prezenţa 
cotidianului, a liniştii, a tăcerii şi ceva din „loialitatea zăpezii”: „ţi-a 
mai spus cineva/ că-n inimă avem aur negru?” Prezenţa parteneru-
lui e tivită la „betelia inimii”, totuşi Maria Nicolai evită să dezvolte 
o poezie a iubirii, inima semnalează mai mult afacerile gospodă-
reşti („gurmande inimi fără saţ”, „inima, clinchet de tacâmuri”) şi e 
înainte de toate cord; „Focul inimii nu mai are cărbuni”, cuvintele 
stinse nici o inimă nu mai aprind. Râşniţa inimii macină mărunt 
maternitatea ratată: „Sunt un zid ce supurează cuvinte/ Dintr-o ini-
mă trează” (Calcar). Ş.a.m.d.
         Fără patetism dar cu conştiinţa temei, poeta scrie despre 
viaţă şi moarte, între semne de întrebare şi semne de mirare („viaţa 
gâlgâie-n năvod”) „Viaţa-mi apare ca o uşă scoasă din ţâţâni/ De 
moarte unsă cu vaselină”; pe de altă parte, preferă lucrurile second 
hand, cum ar fi oraşul ca „un şifonier cu molii”, întunericul, mătă-
niile îngheţate, trupul „tâlhar fără altar”, hibernare, teamă, naivitate, 
eşafod, tăcere şi ea cu dublă semnificaţie, pozitivă şi negativă, frig, 
uitări, regrete etc. Opusul este timpul, lipsit de greutatea ştiută a me-
ditaţiei şi cu înţelesuri adverse şi complementare: „timpul încreţit”, 
galerie invizibilă prin inimă,, „flacăra de la capătul timpului”, tim-
pul „mângâiere săracă”. Şi lumina e, fireşte, antinomică impactului 
negativ al lumii, nu însă în accepţia eutopiei (utopiei pozitive) – a 
ineditului frapant al acestei autoare.

            Deschizând o paranteză, construcţiile nu slujesc totdeauna 
poeticul, prin neologismele şi construcţiile vizibil căutate:  Adam, 
Infernul, Învierea, Golgota, Scripturi, Irod,  Judecata de Apoi, Tar-
tar, Perseidă,  Penelopa, Hesiod, Berlioz, Apagar (Virginia, 1909-
1974), „dealul Căpăţânii”; ,„eu diortosesc versetele”, „talaşul spo-
vedaniei”, „carnea răzgândirii”, „tâmplarul sângelui”; „broboane 
de lemn”, „zumzet olog”, „defenestrate gânduri”, „placenta de 
dor”, „şamota tăcerii”, „şolduri de hârtie”, „betelia inimii”, „baveţi-
ca transparentă”, „cuticulele nopţii”, „Vorbe cu beregata colora-
tă-nadins”, „nejupuita apă din oase”, „dragostea argăsită”, „spionii 
răbdării”, ”zgura liniştii”, „dinamita iertării”...
         Ritmul e totdeauna bine articulat, rimele mereu în suferinţă. Ca 
exemplu, iată numai dintr-un singur text: „Amintiri aruncate pre-
cum nişte oase la câini/ Oaste muşcată de marşul prin spini, Privi-
rea-înecăcioasă ca o gutuie/ aşezată la o fereastră târzie./ Atingerea 
ta/ cea mai frumoasă ladă de zestre / Mă încuie timid în poveste/ 
Când vei veni, cuvinte în ariergardă/ Te vor devora ca pe o pradă” 
(Manevră). Poeta iubeşte rima, şi cele interioare, şi monorima (Pri-
matus), dar n-o slujesc după dorinţă. Maturitatea de care vorbeam 
nu ţine de la un capăt la altul din cauza acestei lipsei de adâncire a 
armoniei.
           Despre poezie, Maria Nicolai nu insistă, din acelaşi motiv 
al distanţării faţă de artele poetice grave. Însăşi tăcerea, miezul po-
emului,  „e uitată artă/ pe crucea poeziei”: „Tăcerea sângerează”, 
„îngenunchează” cu rotule negre şi albastre,/ pe firimituri de silabe 
golaşe”. Distanţa prinde bine pentru „pacea poemului” şi pentru a 
acoperi „scrisul lăptos”, zborul a încărunţit prea devreme. Noaptea 
e cel mai bun caligraf, îşi exersează pe ea hieroglifele zilei până la 
epitaf. De căinţă nu-şi mai poate lua zborul, căci, totuşi, poezia nu e 
numai absenţă, ci şi înălţare, castitatea gândului se umple de aurore 
splendide şi inutile. Refrenul e modul poeziei de a prevesti îmbătrâ-
nirea: „Când trânteşti uşa,  sfidător, buchete de poezii ies din ţâţâni./ 
Le  transcriu cu mâinile veline/ Pe vitraliile nisipului./ Vor înflori 
în mare/ cu petalele nude/ aduse la ţărm” (Curenţi). O Recenzie e 
întocmită în acelaşi stil atins de parodie şi ironie. „Cărţile au buze/ 
bine conturate”; de la o vreme cărţile au devenit „căi ferate/ pe care 
scriitorii fac manevre”; „cuvintele fără accize”  au devenit marfare 
care tot aleargă până când Dumnezeu, plictisit, a pus punct.

Constantin TRANDAFIR

 Scriitori și teme 

Încununarea 
dimineţilor de hârtie

Îndepărtate gânduri despre noi
Migdale dulci-amare 

Azi, ZZ.ZZ.ZZZZ am pornit cu un gând tainic spre 
camera-bibliotecă în care Bobiță este cantonat, nu sin-
gur ci împreună cu Bella. M-am trezit de dimineață 
sub comanda unui gând. Să caut o carte pe raftul 
doi, din corpul doi al bibliotecii. Nu orice carte, ci 
a doua carte din al doilea rând al raftului. În ca-
mera în care Bobiță și-a instalat jucăriile nu pot să 
fac ceea ce vreau, când vreau și în ce colț vreau. 
Nu m-am dus din prima la corpul doi din motive 
bobițiene. Domnul pomenit, când mă vede plină 
de energie și mustind de inspirație, mă atacă la 
picior cu o minge cu țepi, așa înțelege el că trebuie 
să se desfășoare o invitație la joacă, directă și pe viu. 
Încerc să scap de el, dar nu este chiar atât de simplu. 
Între timp Bella se întoarce cu burta în sus, propunerea ei 
pentru o mângâiere matinală. Scap de ea, apare Bobiță cu un os 
mare de plastic roșu pe care îl ține strâns în gură, privindu-mă 
insistent. Cunosc mesajul privirii. Trebuie să îl ating cu piciorul 
ca să scoată sunetele așteptate de Bobiță. Între timp sună cineva 
la poartă, mă grăbesc să ies afară, Bobiță mă împiedică cu puiul 
negru de data asta, pe care îl plângocește asurzitor.

 – Du-te liniștită și deschide musafirul, ce poate fi poșta-
șul, omul care citește gazul, cel care citește curentul ori omul 
cu laptele. Ținem minte, noi, Mintenoși Apați Otrivarew Klor-
tynci, șirul a ceea ce dorești să faci. Deci recapitulăm: corpul 
doi, raftul doi, rândul doi, cartea 
a doua, 2-2-2-2. O joacă pentru 
noi, cei pe care Bobiță și calcu-
lele sale precise cum ar trebui să 
se poarte un stăpân responsabil 
cu animalele sale de companie, 
nu ne impresionează.  De unde a 
căzut pe capul tău pacostea cău-
tarii unei cărți anume? Nu avem 
de unde ști. Dar, dacă ți-ai pune 
biblioteca pe calculator, progra-
mul nu îți este străin, atunci ai 
putea căuta cartea din vârful de-
getelor, fără a suporta capriciile 
unui cățelandru urât, obraznic, 
vipic și alintăturile unei pufoase 
Shar Pei.

V-am suportat multe, pen-
tru că sunt bine crescută dar până aici. Pe Bobiță doar eu am 
dreptul să îl epitetelizez. Umanoidul Bobiță, vorba vine, are so-
cotelile lui, bine ordonate în mintea sa. De multă vreme m-am 

convins că este trimisul altor forme de viață, de pe alte pla-
nete, și ca atare îl tratez ca pe un musafir de seamă. Cu 

plicul primit în mână refac drumul spre bibliotecă, în-
cerc să scap de Bobiță ce mă atacă la picior din nou, 
de data aceasta cu puiul galben ce scoate aceleași 
țipete ascuțite ca cel negru. Țipetele vin dintr-o 
fliscoae, aflată   în gâtul puilor, ce având ciocul 
deschis permit aerului să producă acele zgomote 
asurzitoare. Până la urmă scap de Bobiță, o mân-
gâi pe Bella din nou pe burtică mă spăl pe mână, 
a  suta oară pentru începutul de zi și mă îndrept 

neînfricată spre corpul doi. Calc pe o altă jucărie de 
a lui Bobiță, ce cântă și ea disperată. Bobiță vine să 

vadă ce s-a întâmplat. Îl suspectez de speranțe deșarte, 
adică crede  că jucăriile sunt puii săi, ca atare își ia în 

serios rolul de părinte singur. 
Când Bobiță se supără pr mine, se urcă în pat cu fața spre 

perete și studiază intens cuvertura pe care am adus-o din zestrea 
mea făcută de mama. Este vorba, de una dintre  țesăturile țesute 
de ea în războiul propriu. Este bumbac urzit cu lână, maro cu bej, 
exact bună pentru cei doi căței. Nu a fost nouă, nu aș fi îndrăznit 
să o pun pe patul Copiilor Domnului, dacă ar fi fost nouă. Sunt 
sigură, de acolo de sus, mama își dorește respectul pentru munca 
sa.

 – Doamne, Doamne mult zic Doamne!, ni se potrivește 
și nouă această zicere. Noroc că 
Darius A.B.C.&C.K. și TudorS 
sunt în vacanță, la țară cum zi-
cem noi, Ocbituir Halmici Cros-
tititis Alsinti, din obișnuiță dar 
nu mai există termenul de țară 
în sensul de sat. Dacă, trenule-
țul tudordariusian  ar fi fost pre-
zent ți-ar fi pus zeci de întrebări 
despre Bobiță, noi ar fi trebuit 
să ascultăm, zeci de răspunsuri 
abc-diste, ce ne-ar fi făcut părul 
măciucă. Haide, te rugăm noi 
frumos, confirmă-ne, ai ajuns 
cu bine la corpul doi fără să fi 
strivit vreo jucărie ori să-l calci 
pe coadă pe Bobiță. Spune-ne 
că ai reușit să ajungi la raftul doi 

numărând de sus în jos, ridicându-te pe vărful degetelor. Fără să 
fii nevoită să mergi în garaj după scărița pentru rafturi. Dacă se 
întâmpla trăznaia, atunci iarăși ai fi călcat pe vreo jucărie de a 
lui Bobiță, ar fi trebuit să o mângâi pe burtică pe Bella. Din nou 
ar fi trebuit să joci fotbal cu creatura obraznică, de data asta cu 
mingea albastră cu țepi albi, ca apoi să te apleci să scoți mingea 
roșie cu țepi roșii de sub mobila de bucătărie, pe motivul că min-
gea este prea mică și intră din păcate sub mobilă. Motiv pentru 
care următoarele mingi le-ai cumpărat cu diametrul mai mare, 
dar nu mai mare ca diametrul Ecuatorului, nici mai mic ca circ-
umferința unei mingi de tenis. Mingile de această mărime sunt 
mai subțiri în pereți, fabricantul poate să dea mai multe detalii. 
Fiind mai subțire în pereți domnul Bobiță a stricat una dint-o 
suflare, după ce a reușit să o capseze cu dinții. Stricăciunea are 
și o explicație, mingile cu diametrul mai mic ca Ecuatorul nu au 
culori pe placul tânărului fotbalist. Așadar, sperăm că ești în fața 
corpului doi, la raftul doi, fără să ai nevoie de scară, că nu am 
suporta să ne înșiri povestea pe care noi înșine am înșirat-o mai 
sus. Presupunem amenințători, ai găsit și rândul doi și tocmai pui 
mâna pe cartea a doua, așa cum ți-ai propus să o faci, în urma 
visului avut în noaptea dintre prima și a doua zi a lunii. Mai mult 
ca sigur luna de pe cer era plină, atunci lunaticii au vise ciudate 
și imperative.

Slavă Domnului sunt în fața corpului doi și tocmai extrag 
a doua carte. Surpriză, cartea nu era chiar o carte propriu zisă ci 
o revistă. Prilej de alte subcomentarii. Ce să caute o revistă prin-
tre cărți, când locul revistelor este pe biblioteca de pe peretele 
opus, acolo unde Bobiță nu prea poposește cu privirea parcă, 
căutând ceva de citit. Desigur pe mine supusa sa, gestul său nu 
mă mai miră, după cum v-am spus sunt sigură că el este o fiin-
ță nezburătoare, afirmația este reală ca și parchetul din stejar, 
nezburătoare dar extraterestră.  Pot să vă spun așa ca un mic 
cadou de despărțire că revista de cultură poetică se numește, 
așa cum nici nu vă trece prin minte, Poezia, este un număr din 
primăvara anului 2006. Titlul acestui număr primăvarătic este 
„Poezia și vinul”. Acum nu știu dacă Bobiță era pe lume în 2006. 
La mine în custodie este din anul 2018. 

Apropo de presupunerea noastră că Bobiță îți amestecă 
volumele cu revistele. Se prea poate că în acel an revuistic el 
să fi fost în nava spațială care  l-a adus, ori poate avea înfățișare 
umană și tocmai se infiltra în cine știe ce comunitate. Problemă, 
nu putem spune mai multe că ni se taie pagina. Te deplângem, iar 
vei rămâne cu titlul în aer, iar noi, Domnitisi Nuestraserv Oaste-
rivi Vastre va trebui să suportăm  o continuare în numărul viitor.  
Oameni buni anulăm titlul promis, în locul lui a se citi: Când 
provizoratul dispune.

Pamflet de Florica Bud
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– „Cubul negru” are corespondent 
în cîteva rînduri din amintita variantă a 
„Cântecului târziu”, cele în care autorul 
vorbește de „voluptalul decadent al altor 
vremuri” (ib., p. 629). „Voluptalul” (cuvînt 
format de Bacovia) e seria de mișcări las-
cive, de contorsiuni care degajă voluptate: 
[La petrecerea cu discuții «despre artă, 
printre pahare de vin și gustări», organizată 
de o tînără amatoare de lux și de pompă], 
„mai lipsea o dansatoare care fu în curînd 
angajată pentru cîteva jocuri, după armo-
nia unui gramofon cu cîntece moderne ce 
le amintea totuși de voluptalul decadent al 
altor vremuri” (ib.). Nu pot să nu constat 
că, la Bacovia, fascinația față de „voluptalul 

decadent” se învecinează cu preocuparea față de „socialism”. „Prietenele” lui 
Sensitif se preocupă fie de traiul estetic, fie de „probleme sociale”. Una din 
acestea, „inteligentă autodidactă”, „îi spunea că singura ei mîngîiere o găsise în 
socialism” (ib., p. 630), un socialism cu multe libertăți. La fel fata „expansivă” 
din schița „Un visător”, „nesuferita burgheză” înfierbîntată de ideea „socialistă” 
a „amorului liber”, asaltează pe cel ce i-o insinuase, un tînăr stoler, poreclit „po-
etul socialist”, declarînd că „vrea să fie și ea socialistă”, ba chiar că e „numai și 
numai socialistă”… (v. Opere, pp. 371-372).

– O mică încurcătură onomastică mi-a mîncat cîteva zile, și încă nu sînt 
satisfăcut de rezultat. Traian Chelariu notează în jurnalul său că, vizitîndu-l pe 
Bacovia, l-a întîlnit în casa lui pe „bătrînul poet Bontaș”, originar din Bacău. La 
începutul secolului trecut, aci, Bontașii erau numeroși, ca și Vasilii. Care din ei 
a fost cel amintit mai sus? În Enciclopedia lui Lucian Predescu figurează un 
N.I. Bontaș, născut în 1899, autor a trei volume de versuri, ultimul numit Imag-
ini muzicale. Dacă această dată de naștere este corectă, Traian Chelariu n-ar 
prea fi avut motiv să spună „bătrînul”, căci era de 57 de ani, iar el de 50. Însă 
Bontaș din Enciclopedie nici nu era Bontaș, ci pseudonimul lui N. Ionescu, 
funcționar la Poștă. În al doilea interviu dat lui Valerian, vorbind despre „viața 
de la Iași”, cînd era student acolo, Bacovia spune: „Aveam pe atunci un pri-
eten, unul Bontaș, care scria versuri bune”, dar care ulterior „s-a cumințit” (v. 
Opere, p. 434). Lipsește prenumele. Întrucît în paragraful precedent el vorbește 
de colaborarea la Versuri și proză, am considerat că la mijloc e un lapsus și că 
se referă la Mihail Bantaș. Bontaș întîlnit de Chelariu a studiat, după Război, 
Literele și Filozofia la București. Dintr-odată, în loc să mă lămurească, lucrurile 
îmi provoacă îndoieli. În Orizonturi noi și în Răsăritul, am dat însă peste un 
D.I. Bontăș cu versuri despre care se poate zice că sînt „bune”, precum cele 
din exemplul următor: „Și-a lăsat și casă, și-a lăsat și plug,/ Juncii lui, plăvanii, 
i-au mugit pe urmă…/ Focul cel de jale ca pe el îl scurmă, –/ Părăsit în tindă 
doarme dus un jug…// Și-a luat sarmanul drumul peste sat:/ Unde îl va duce? 
Parcă mai socoate…/ Dorul, veșnic dorul, cînd din minți te scoate/ Pleci, așa-n 
neștire, trist și nemîncat!...// Țipă cucuvaia cu glas de mormînt,/ Întinzînd aripa-i 
cu o umbră tristă/ Peste locul unde azi nu mai există/ Decît țarcul singur căzut la 
pămînt!...” („Părăsire”, în Răsăritul, 1, nr. 10, februarie 1906, p. 191). Bacovia 
s-a mutat de la Facultatea de Drept din București la cea din Iași în 1907.

– După unii, atitudinea intelectualilor băcăuani contemporani cu Ba-
covia față de el n-ar trebui să mă intereseze. Între ei nu era nici un critic de 
oarecare anvergură. Însă puțina critică jurnalistică, alcătuită din rare recenzii ale 
unor cărți, defavorabilă din principiu „poeziei noi”, și, mai ales, „critica orală”, 
foarte răspîndită în lumea cancanieră din provincie, alcătuiau un „climat”: unul 
care – dacă avem imaginația timpului și a locului – era inhibitor; dacă – adaug – 
înțelegem amărăciunea din constatarea de a nu avea puncte comune cu ceilalți, 
enunțată de Bacovia în finalul poemului în proză „Undeva”: „eu am plecat 
[de pe platoul straniu] printre oameni, dar oamenii erau foarte ocupați…” (v. 
Opere, p. 368). Dezinteresul lor îndurera. Pînă să ajungă la indiferență față de 
opinia locală, poetul a trebuit să sufere. 

– „La epoca aceea [a studiilor universitare] eram în stare să potențez in-
dividualismul pînă la concepția lui Max Stirner, iar între tiranie și anarhie n-aș 
fi ezitat o clipă să aleg pe cea din urmă” (Alexandru Mironescu, Floarea de 
foc, p. 153). N-a trecut niciodată însă de la idee la gest. Împins de același resort 
teoretic, Bacovia va continua să aibă impulsuri anarhiste și dincolo de vîrsta 
tinereții. Paradoxală, una din caracteristicile sale e alternanța blazare-anarhie.

– Un poem de Constantin Ciopraga se intitulează „Fior” și începe astfel: 
„Mă întrebi ce-i acela fior. Cum să-ți spun?” (v. Ecran interior, Ed. Junimea, 
1975, p. 11). Ezitarea de moment se explică prin faptul că fiorul e mai mult 
decît poate încăpea într-o definiție. E inefabil și sensibil; vedere și vorbă; natură 
și gen uman; sugestie ori șoc. Răspunsul profesorului-poet (citez doar prima 
parte din el) enumeră cîteva elemente care-l pot provoca sau în care poate fi 
descoperit: „O respirație de vînt prin arbori,/ O fugă de corbi în amurg,/ O stea 
legănîndu-se-n munte,/ O fată surîzînd la marginea mării./ Apoi o-nmormân-
tare cu valsuri din veacul trecut,/ Apoi surîsul angelic din leagăn”. Bucurii sim-
ple, mirări, contraste. La Bacovia, în poezie, fior e un cuvînt cu puține ocurențe 
(șase numai, niciuna legată de moarte), dar memorabil. În „Matinală”, el evocă 
o emanație a frumuseții: „Venus, plină de fiori” și „Venus, pală de fiori”. „Pală”, 
adică suflare. În „Fanfară” și în „Crize”, fiorul provine din incidența cu ceva 
copleșitor („orașul luminat electric”) sau terific (vîntul care clatină copacul). În 
ambele situații, o emoție puternică bulversează, declanșează „fiori de nebunie”. 
Apoi, în „Romanță”, fiorul e regret („Adio, pustiu, și fior”), iar în „Dialog de 
iarnă” – stare meteorologică, frig pătrunzător („Orașul e un ghețar de fum, de 
clopoței,/ Și de fior…”). Celor de atunci, fior le spunea mai mult decît ne spune 
nouă. Pentru ei reverbera mai lung și era încărcat de mister.

– Aseară a plouat și ziua ajunsă acum către amiază e încă mohorîtă. 
Așezat la „masa de lucru”, privesc fără nici o curiozitate spre corcodușul cres-
cut lîngă geam și stau mai mult cu mîinile încrucișate decît cu pixul între de-
gete. Prezent de numai două ori în poezia lui Bacovia, mohorît era pentru cei 
vechi, care știau ce-i mohorul, o culoare distinctă: „Podoabă sfîntă, cu aur și cu 
vînăt și cu mohorît” [i-a dat Dumnezeu lui Aaron] (v. „Înțelepciunea lui Iisus 
Sirah” XLV, 12, în Biblia de la București, p. 687). Cuvîntul era folosit și în sfera 
morală. Într-un „Cuvînt de învățătură la Dumineca Floriilor”, Antim Ivireanul 
citează din Isaia această promisiune divină: „Spălați-vă și vă curățiț, scoateț vi-
cleșugurile din sufletele voastre înaintea ochilor miei și veniț să ne întrebăm, 
zice Domnul și de vor fi păcatele noastre ca mohorîciunea, ca zăpada le voiu 
albi, iar de vor fi ca rușala, ca lîna le voiu albi” (v. Didahii, Ed. Minerva, 1983, 
p. 75). Temă vastă – culorile în literatură!... Nu am un răspuns, mă întreb doar, și 

nu-i prima dată cînd o fac: cele dominante în pictura unei epoci sînt dominante 
și în poezia și proza ei? Paralela Grigorescu-Alecsandri s-a făcut de către mulți. 
Și cea între Andreescu și Bacovia. Cînd încerci să înțelegi sensul pe care îl dau 
unii și alții culorilor, descoperi că ești în plin arbitrar. Aceeași culoare înseamnă 
lucruri diferite la doi scriitori (bineînțeles, și la doi pictori). În „Groza”, Alecsan-
dri are versul „Fără nici o grijă de negrul păcat”, iar Hasdeu, în „Așteptînd”: 
„Sînt ceasuri mai senine/ în negrul meu amar”. Macedonski are și el negrul 
pe paletă, însă îl combină, ca în „Nebunul din Golia”, astfel: „Și părul, în inele 
căzîndu-i pe grumaz,/ Punea negreți albastre pe straniul obraz”. O frază de-a 
lui Cezanne despre cenușiu, găsită în monografia lui John Rewald, mă deter-
mină să mă întreb, apoi, cîtă culoare „adevărată” și cîtă culoare artificială avem 
în descrieri și în tablouri: „Numai el – afirma pictorul francez – domnește în 
natură, dar e înspăimîntător de greu să-l prinzi pe pînză”. La Bacovia, cenușiul 
e prezent o singură dată și destul de tîrziu.

– Cînd eram student, profesorul Ciopraga (care era și un avizat critic de 
artă) ne spunea la curs, citînd „Decor”, că alăturarea dintre alb și negru creează 
impresia de gri. Ani de-a rîndul mi-am amintit vorbele sale, ba și acum, și ori de 
cîte ori trec prin parc, iarna, încerc să le verific. „Copacii albi, copacii negri” sînt, 
fiecare, albi pe o parte, cum a suflat vîntul zăpada, și negri pe cealaltă. Cercetați 
unul cîte unul, mie nu-mi produc senzația de gri. În parc, griul îl percep, în zilele 
înnorate, ca atmosferă generală, iar în zilele însorite, undeva departe, în fundal.

– Întrebat de Valerian: „– Ce vezi, de exemplu, în plumb?”, Bacovia 
răspunde: „– În plumb văd culoarea galbenă” (v. „Cântec târziu”, în Opere, p. 
432). Am pus aceeași întrebare unor tipografi și unor pictori, dar n-am primit 
același răspuns. Impresiile lor nu se potriveau deloc cu concluzia poetului că 
„plumbul este părintele aurului și al argintului” (ib., p. 433).

– În interviul amintit, descifrînd „glasul culorilor” din poezia sa, Bacovia 
afirmă cu o siguranță puțin obișnuită la el: „Fiecărui sentiment îi corespunde o 
culoare. Acum, în urmă [adică în volumul din 1926], m-a obsedat galbenul, cu-
loarea deznădejdii” (ib., p. 431). La fel o fi însemnînd ea și pentru alții?, m-am 
întrebat. Pentru mine, nu-i așa. Cu decenii în urmă, cînd citeam Spoutnik, o 
lectură înviorătoare pentru acele vremuri, am găsit, în numărul din aprilie 1989, 
o pagină despre efectele culorilor, pe care am marcat-o pro memoria. Ce se 
spune acolo despre galben? „Le jaune met de bonnne humeur; crée une sen-
sation de chaleur, de légèreté, d’espace; active la circulation du sang, stimule 
le fonctionnement du cerveau, mais peut aussi provoquer de réactions agres-
sives” (loc. cit., p. 119). Mie îmi plac lalelele galbene, freziile galbene, cîmpuri-
le cu floarea soarelui, soarele neacoperit de nori etc. Nu uit însă că, în vorbirea 
curentă și în literatură, se întîlnesc și exemple în care galbenul e asociat cu bo-
ala și cu moartea. Mort, Groza lui Alecsandri zace „galbîn ca făclia de galbînă 
ceară”. Iar în „Carnetul unui dezertor” de Macedonski se află această descriere: 
„Într-una [din căruțele în care erau adunați răniții] zărim, lungit, un băiat de 22 
de ani. E galben ca moartea, și are două decorații pe piept” (v. Opere, 6, Ed. 
Minerva, 1973, p. 57). Ca și frunzele, înainte de a muri, oamenii se îngălben-
esc. Frunzele – din lipsa sevei; oamenii din lipsa sîngelui [anemie]. Cine a stat 
lîngă un catafalc, nu se poate să nu fi observat îngălbenirea defunctului. Sem-
nificații înrudite cu aceasta din urmă dă galbenului și un poet contemporan: 
„Ceremonie de galben, culoare/ a spaimei cînd îți bate moartea/ în toiul nopții 
să-i deschizi,/ arpegiu de graur sub bolțile nucilor,/ măști de Atrizi” (v. Vasile 
Nicolescu, „Obsesia de galben”, în Clopotul nins, Ed. Eminescu, 1971, p. 11).

– „În poezie – declară iarăși Bacovia – m-a obsedat totdeauna un subiect 
de culoare. Pictura cuvintelor, sau audiție colorată, cum vrei s-o iei” (Opere, 
p. 431). După „faimosul sonet al vocalelor” („Sonnet des Voyelles”), despre 
care unii comentatori recenți spun că e „simplu exercițiu de alchimie verbală” 
(v. A.M. Schmidt, La littérature symboliste, PUF, 1969, p. 18), s-au întreprins 
numeroase căutări în această direcție. Subiectul „audiției colorate” a fost abor-
dat inclusiv în cenaclurile de la noi. Uneori seriozitatea era dublată de farsă. 
„Paradoxalul sonet stîrni discuții vii [la o serată literară] – spun D. Anghel și Șt. 
O. Iosif – și avu darul să aprindă pînă la cel mai înalt grad curiozitatea întregului 
auditor, și mai cu seamă al lui Gruber. La cîteva zile, Neculai Beldiceanu, pe 
cînd poetul Artur Stavri citea frumoasa poezie: «Rînd pe rînd și-ncet în tristul 
țintirim bătrîn și sfînt/ Lin se scutur liliacii clătinați de-al nopții vînt…» deodată 
întrerupe pe autor, obiectînd că poezia i se pare extrem de… albastră! De aci, 
cercetări asupra vocalei predominante, și iată un prim punct de «audiție color-
ată», stabilit în uimirea tuturor: i albăstrise, după Beldiceanu, versurile poetului 
din seara aceea” (v. „Eduard Gruber”, în Portrete, pp. 24-25). Discuția l-a fasci-
nat pe Gruber, care, ignorînd „surîsul șiret al lui Neculai Beldiceanu”, și-a axat 
întreg restul vieții pe demonstrarea existenței acestui lucru. A părăsit – spun cei 
doi – postul de profesor de geografie și s-a dus la Lipsca „să urmeze celebrele 
lecții de psichologie experimentală ale lui Wundt” (ib., p. 25). A ajuns doctor în 
filozofie și, „prin anii 1892”, a ținut o comunicare la un congres internațional, 
bazată pe o „anchetă vastă”, în care stabilea „nu numai o serie variată de cu-
lori imaginare, corespunzătoare vocalelor, silabelor, numerelor, temperaturei 
etc. dar și o regularitate matematică între relațiile dintre aceste spațiuri colorate 
imaginativ” (ib., p. 26), comunicare primită cu „mari elogii”, venite de la „sa-
vanți internaționali”, intrată în bibliografia despre sinestezii, alături de cele ale 
lui Galton, Mendoza, Flournoy. În „pictura cuvintelor”, temă de epocă, Baco-
via nu are meritul de a fi inițiator, ci pe acela de a fi consecvent.

– O fișă: „Culorile în poezia lui Bacovia sînt schelete pentru idei”. „Cu-
lorile sînt pretexte de reverie” (Monica Gorovei, vernisaj, Bacău, 15 aprilie 
1986).

– Însemnare dintr-o conferință ținută de Al. Piru la Liceul „Bacovia”: 
„Bacovia e un poet fin de siècle, un crepuscularist (după numele curentului 
literar italian din acea vreme)”. „Violetul simbolizează sfîrșitul, fiind ultima cu-
loare a spectrului”. Simplu și ferm! Cînd poetul spune – adaug spre confirmare 
– „Orașul tot e violet” (v. „Amurg violet”), în ciuda vălmășagului din interiorul 
lui – impresia e de fantomatic. Spre a sugera ideea de sfîrșit, în ultima strofă din 
„Poemă în oglindă”, el operează această juxtapunere: „Agonia violetă,/ Cata-
falcul,/ Și grădina cangrenată”.

– O dovadă în plus cît de arbitrare sînt valorile date culorilor, la Voicules-
cu violetul e culoare a avîntului: „Și rare ceasuri aurii, de pace, –s învrîstate/ Cu 
și mai rare ceasuri violete de avînt” („Spectrul vieții).

– La Eminescu nu există violet, în schimb există vioriu, care la Bacovia 
e prezent doar o dată.

– Fenomenul „audiției colorate” („asociație a două senzații, dintre 
care una primară și reală, anume cea auditivă, și alta secundară sau indusă, 
cea colorată”) a constituit, de asemenea, obiectul unei cercetări a doctorului 
Gheorghe Marinescu, Studii asupra audițiunii colorate, difuzată ca extras din 
Analele Academiei Române și recenzată pe larg de O[ctav] B[otez] în Viața 
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Romînească, 7, vol. 24, 1912, pp. 144-147. Deși explicat, modul în care se 
produce depășește înțelegerea mea de profan. Am reținut însă opinia unui 
profesor (Steinbrügge) relativă la cei ce-l simt, pe care și criticul ieșean o con-
sideră „mai aproape de adevăr”: „Socotesc că persoanele prezentînd audiția 
colorată nu trebuie considerate ca degenerați morbizi în înțelesul obicinuit al 
cuvîntului, dar nu consider această stare nici ca normală, deși acele persoane 
pot fi dealtmintrelea foarte sănătoase și intelectualmente foarte distinse. Marea 
majoritate a oamenilor normali nu știu nimic de senzațiuni duble […] Într-o 
senzație senzorială normală trebuie ca excitațiunea senzorială odată ajunsă la 
centrul cerebral în chestiune și unde a excitat una sau mai multe celule gangli-
onare, senzațiunea să înceteze în această regiune. Trece excitațiunea dincolo de 
această țintă, e semn că ceva nu e în ordine, fie că e vorba de lipsuri de sisteme 
de inhibiție, fie de o excitabilitate exagerată a anumitor părți ale crierului, a căror 
ființă și cauză nu o știm, care totuși în unele cazuri trebuie să fie în legătură cu o 
influență ereditară poate îndepărtată” (loc. cit., p. 146). Doctorul Gh. Marinescu 
a luat distanță față de ipotezele existente la acea dată, apreciindu-le ca „inexacte 
sau unilaterale”. După credința sa – relevă Octav Botez – „sinesteziile […] sînt 
de domeniul psihologiei individuale”, nu colective. „Predispoziții individuale 
destul de comune, ele diferă în grad și în calitate de la un individ la altul, în 
legătură cu o impresionabilitate mai mare a centrelor audiției vorbelor și a vi-
ziunii mentale” (ib., p. 147). Cert, Bacovia e pe lista celor ce le aveau.

– Muncind într-o redacție, am fost martorul cîtorva modificări spectac-
ulare în receptarea scrierilor unora dintre tovarășii mei. Exemplu frapant: Io-
anid Romanescu, ale cărui poeme de început au constituit obiect de deriziune, 
iar creația sa de mai tîrziu a primit laude din numeroase părți. Cazul său și al 
altora are ca precedent pe Bacovia, care – arăta I.M. Rașcu (v. Îndreptar, 1, 
nr. 11, noiembrie 1930, p. 9)  –, neînțeles la vremea primelor apariții în reviste, 
fu întîmpinat cu calificativul „trăsnit”, iar apoi ajunge un poet imitat, succe-
sul schimbîndu-i „porecla în renume”. Cînd se întîmplă așa ceva, cauți să 
vezi care-i secretul unei atari propulsări. Poet el însuși și intelectual de o mare 
calitate, I.M. Rașcu (menționat într-un interviu de Bacovia pentru faptul că i-a 
publicat poezii în Versuri și proză și pentru povestea că i l-a înlocuit pe gri din 
versul „Ninge gri” cu gris, motivîndu-i, profesoral, că e un franțuzism) a fă-
cut-o. Recenzia sa la Cu voi… pune degetul pe cîteva din procedeele prin care 
Bacovia „a prins”. Nu prin „grija de a face «artă», de a cizela și a trezi efecte de 
suprafață”, pentru care nu avea „energia” necesară, ci prin „materialul” oferit: 
„E o poezie de senzații extrem de subiective și adesea excepționale. Rebel la 
redarea frumuseței ușor vizibile, poetul «surprinde» inspirațiile, așa cum ai 
surprinde, din vertiginoase trenuri, aurorile alergînd pe cîmp… E o poezie de 
fulgerări și sclipiri grăbite. B. are fobia expresiilor bine spuse și a versului tras 
răbdător la rindea. Expresia comună, plată chiar, nu-l înspăimîntă, neconcepînd 
deghizarea ad hoc a gîndirei: «Și simți [corect: simt] fiori de nebunie» spune 
poetul, neîntortochiat și direct, în cursul unei poezii cu alte notații mult mai 
rare [„Crize”]. Expresiile nu sînt pentru autor plate sau alese – ele sînt numai 
spontane și misiunea lor e de a descifra stări caracteristice de suflet sub formele 
pe care întîmplător le încheagă resursele treze”. Spontaneitatea ar scuza unele 
„barbarisme sforăitoare”, „macabrul demodat” sau „un romantism teatral” (cel 
din „Baladă”). Spontaneitatea înseamnă sinceritate, cuvînt pe care, nu știu de 
ce, I.M. Rașcu îl ocolește. Sînt însă întru totul de acord cu el cînd face observația 
că, neprelucrată, „inspirația devine […] obscură uneori, nu din cauza unor idei 
absconse [după mine, sînt și din acestea], ci din pricina unor sugerări, de o par-
cimonioasă relatare a stărilor de suflet, pe care dacă nu le-ai trăit cîndva (măcar 
în «vieți anterioare») în zadar vei căuta să le analizezi după stereotipa formulă: 
«ce-a vrut poetul să ne spună aici?». Despre cetitorii [numească-se ei și critici, 
adaug], care nu sînt în stare să ofere poetului cetit elementele de întregire a in-
spirației sale, e locul să li se strige: «vae victis»”. Cele ce spune recenzentul de-
spre Cu voi… sînt valabile pentru întreaga poezie a lui Bacovia, în care, adesea, 
versurile reprezintă „un registru de însemnări din viața senzațiilor”.

– Nu o dată, la Bacovia, spontan și elaborat sînt totuna.
– Profesor, I.M. Rașcu era, în 1920, președintele Societății Literare „Gr. 

Alexandrescu” a elevilor din Liceul „Unirea” Focșani. În această calitate a edi-
tat Anuarul privitor la activitatea din 1919-1920. În textul prin care îl prefațează 
(„Cîteva lămuriri”), pe lîngă alte măsuri organizatorice, el specifică: „Am îm-
bunătățit totodată și activitatea Societății, completînd-o. Pentru acest an s-a cău-
tat, între altele, ca membrii să fie ținuți în curent cu manifestările culturale con-
temporane, de la noi și din streinătate. În ceasurile de clasă se găsește mai puțin 
răgaz […] ca să se insiste îndeajuns asupra unor astfel de lucruri. S-a introdus 
la ședințele Societății obiceiul de a se ceti din cînd în cînd informații literare 
de actualitate, pagini din unii autori moderni, dări de seamă și recenzii asupra 
publicațiilor nouă care prezintă un interes oarecare, așa încît cei ce frecventează 
ședințele, cînd nu-și pot procura reviste scumpe, să fie ținuți în curent cu tot ce 
ar putea atrage atenția unui tînăr doritor de a-și cultiva mintea”. A „riscat” I.M. 
Rașcu să propună spre lectură și pagini din Bacovia? Sau îl pierduse din ve-
dere, întrucît în 1919-1920, acesta n-a publicat decît poemul „Vînt”, în Cartea 
vremii, fostă Cronica Moldovei de la Bîrlad? Întrebările – îmi dau seama – sînt 
retorice; răspunsul e: n-a făcut-o. N-ar fi fost potrivit nici cu programa școlară, 
nici cu starea de spirit postbelică. Procesele-verbale ale ședințelor consemnează 
ca „lecturi din literatura română” poeme de Vlahuță, Coșbuc, Alecsandri, 
Duiliu Zamfirescu, Haralambie Lecca, Elena Văcărescu („poetă cunoscută și 
apreciată mai mult în Franța”), Alexei Mateevici (din care se „recitează” „Lim-
ba românească”), întremătoare și mobilizatoare. Din proză, se citesc fragmente 
de Calistrat Hogaș, D. Teleor, Al. Cazaban. Sînt recenzați autori de succes: Vic-
tor Eftimiu, cu tragedia Prometeu și G. Topîrceanu, cu Balade vesele și triste. 
Ora lui Bacovia încă nu sosise. Mai notez trei lucruri. Rașcu a intrat înaintea 
lui Bacovia în Vieața nouă (v. „Imagini triste”, în nr. 3, 15 martie 1911, pp. 
52-53) și, de asemenea, a debutat în volum (Sub cupole de vis, 1913) cu trei ani 
înaintea lui. Deși nu-i simpatiza pe simboliști, Topîrceanu s-a arătat binevoitor 
față de el, considerîndu-l a fi, „afară de d. Minulescu, singurul poet sincer și mai 
de talent, dintre «simboliștii» noștri” (v. Viața Romînească, 8, vol. XXIX, nr. 2, 
1913, p. 131). Al treilea lucru e – trebuie menționat – că la realizarea activităților 
Societății „Gr. Alexandrescu”, alături de I.M. Rașcu, cel mai mult (a prezentat 
„dizertații” și „a asistat la toate ședințele, afară de două”) a fost profesorul de 
franceză M.I. Bantaș, fostul său coleg de la Versuri și proză, care a contribuit 
– se spune într-o notă – la alcătuirea statutului Societății, regulamentului biblio-
tecii și programelor pentru ședințele săptămînale. Anuarul merită citit și pentru 
a vedea ce profesori de liceu am avut noi odinioară.
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Cum se desenează astăzi, 
pe un ecran imaginar, anii șco-
larității?

Atunci, nu-mi dădeam sea-
ma ce a însemnat școala pentru 
mine (deși în Șchei se înfiin-
țase prima școală românească 
din spațiul național). Acum, 
pot afirma răspicat că am avut 
noroc de dascăli de categorică 
probitate. Profesională și mo-
rală. Ce-ar mai fi de adăugat, 
de pildă, despre preaiubitul Ion 

Dumitrescu, învățătorul care – eu fiind în clasa a III-a – mi-a 
dat Premiul I, iar fiului său, Dan, coleg de clasă și prieten, 
Premiul II? Cine mai concepe azi așa ceva? Apoi, descoperin-
du-mă ca stihuitor naiv, mi-a devenit blând îndrumător și m-a 
introdus în imensa-i bibliotecă. În ansamblu, însă, școala mi-a 
fortificat sentimentul că iubirea are accepțiuni diferite. Noi, 
școlerii, într-un fel îl îndrăgeam pe învățătorul Dumitrescu și 
în alt chip îl agrea regimul. Încât, de atâta iubire duioasă, ono-
rabila Securitate l-a arestat: avea educație „burgheză”, deci 
era „reacționar”! Peste câteva luni, le-a venit rândul altor doi 
dascăli de aceeași extracție „retrogradă și cosmopolită”: celui 
de matematică, Octavian Cismaru, și celui de geografie, Victor 
Ghiculescu. Pe ultimul, agenții Securității nu s-au mai ostenit 
să-l înhațe de-acasă, în toiul nopții: l-au săltat chiar din timpul 
orei, ziua, ca să vedem cu ochii noștri cine sunt și cum arată 
odioșii „dușmani ai poporului”. 

 Liceul ți s-a părut că avea, în acele vremuri, un aspect 
de „cimitir”, după expresia unui poet „decadent”? Care era 
atmosfera?

 Nici vorbă! Trei licee constituiau fala urbei: „Șaguna”, 
„Unirea”, „Meșotă”, ordinea e aleatorie. Eu am urmat cursu-
rile Liceului „Unirea”, fost „Principesa Elena”, azi Colegiu 
Național. Și aici, din pleiada de dascăli onești, doi mi-au mar-
cat efectiv destinul. În primul rând, foarte îndrăgita de mine 
profesoară de română, Suzana Maior, mădular de Școală Arde-
leană; în al doilea rând, profesorul de matematică și dirigintele 
Constantin Ionescu. Datorită lor mă întorceam uneori cu pre-
mii de la olimpiadele de profil, când participam. Însă, cea mai 
chibzuită sugestie inoculată conștiinței mele pe băncile acestui 
liceu a fost ideea că nu poți face nimic serios în viață dacă nu 
te iei singur în serios. În privința bacalaureatului (”maturitate” 
era poreclit atunci), aș aminti un episod, oarecum amuzant. Ob-
servând că sunt clasat primul (elevul de pe locul următor se afla 
la o diferență de două puncte și mai bine de jumătate), preșe-
dintele Comisiei, profesorul Gruia de la Politehnica locală, îmi 
face neașteptata invitație de a mă înscrie la una din facultățile 
acestei universități: „Intri fără să dai examene”- aproape că 
m-a somat în fața asistenței uimite. Uluit și eu, dar mobilizat de 
privilegiul bolund al vârstei imberbe, am declinat pe loc oferta. 
Visam atunci cai verzi pe pereți – Literele...

 Și ai lăsat Politehnica brașoveană, unde aveai loc garan-
tat, fără probleme, pentru Filologia clujeană, unde trebuia să 
intri în competiție la examene, totuși, cu numeroși concurenți? 
Știu din propria experiență de la Literele bucureștene: erau 
mulți candidați pe un loc...

 Opțiunea a fost rezemată pe un conglomerat de factori con-
știenți și, deopotrivă, inconștienți. Că am ales inspirat Literele 
a dovedit-o împrejurarea că perioada studenției a fost cel mai 
fast episod al existenței mele. Cu unele excepții. Grave. De-
ocamdată, socoteam un privilegiu să-i ascult – în uriașa sală 
29 (sala 30 era botezată cafeneaua de lângă intrarea în faculta-
te din str. Horea 31, unde anumiți dascăli hâtri trimteau după 
câte un student absent la curs ori seminar) – pe unii atractivi, 
docți și prețuiți profesori, precum: Ion Vlad, „fiara”, captat 
profesionist la modernitate (estetică și teorie literară), Romulus 
Todoran și Dimitrie Macrea (limbă română și lingvistică ge-
nerală – de altfel, lingviștii clujeni din „școala Pușcariu” erau 
mai mereu în dispută cu cei din „școala Philippide” de la Iași 
și cu cei din „școala Rosetti-Iordan-Graur” de la București), 
Gavril Scridon (literatură română clasică ), Iosif Pervain (lite-
ratură română veche, cel mai avizat știutor – până la exasperare 
– al Școlii Ardelene, la acea vreme: îl admiram cei puțini din 
jurul său, dar dacă, la examen, te întreabă la ce oră a luat bir-
ja George Barițiu spre Viana, ce te faci? Nu anul, nu luna, nu 
ziua, ci ora?), Liviu Rusu (estetică)... Alți dascăli ne instruiau, 
pe grupe de specialitate, în cabinete: Mihail Bogdan, născut 
în America, și mister Augeron, visiting professor din Lumea 
Nouă (engleză), Lucita García din Asturias, acompaniindu-se 
la chitară (spaniolă), Tiberiu Weiss (latină), Henri Jacquier 
(franceză, filologie romanică), Maria Zdrenghea (slavă veche, 
cu incomodul „aorist”)... 

 Și, totuși, dintre atâtea paliere ale studiilor universitare, 
pentru ce ai optat?

 M-au atras cu precădere prelegerile profesorilor Gavril 
Scridon și Romulus Todoran. Surprins am fost, astfel, când 
acești doi iubiți dascăli au dorit să mă oprească la catedră. 
Eram în anul II și, la seminarul de lingvistică, prezentasem un 

referat despre dialectele limbii române. Profesorul l-a apreciat 
și a sperat să facă din mine un viitor lingvist și asistent. La un 
seminar de literatură, am ținut o comunicare despre Coșbuc și 
literatura spaniolă, subiect inedit. Traducând din volumul Las 
Rimas,1870, al lui Gustavo Adolfo Bécquer, am descoperit o 
filiație a autorului Firelor de tort cu lirica hispanicului. Profe-
sorul n-avea știre, deși cercetase relațiile poetului din Hordou 
cu literaturile lumii...

 Dar, dincolo de studiul propriu-zis, poezia nu ți-a mai dat 
ghes? Ai abandonat-o cumva, în noile condiții estudiantine?

 Nici vorbă. Acum, simțeam că am ars niște etape. În con-
secință, debutez concomitent cu poezie în Luceafărul și Stea-
ua, după ce Geo Dumitrescu, în Gazeta literară, apreciase că 
„talentul se vede cu ușurință, perspectivele fiind foarte bune”. 
Critică, dar și poezie, încep a publica în Tribuna, după ce, în 
presa brașoveană, mă ilustrasem în publicistică. Revista Lucea-
fărul mă somase că „tipărirea acestor poeme reprezintă ultimul 
popas înaintea lecturii la Cenaclul Nicolae Labiș”. Numele în-
cepe să-mi apară și în Astra, Viața sudențească și Caiete de 
literatură, publicație la a cărei apariție, la Brașov, am contribuit 
împreună cu M.N. Rusu, Radu Theodoru, George Boitor, Darie 
Magheru și alți câțiva. Vreme în care, la Cluj, frecventez cena-
clurile literare, îndeosebi pe cel mai consistent de la Tribuna, 
de vineri; apoi pe cele de la Filologie, de la Casa Universitari-
lor, de pe la unele cluburi. Ori iau parte la recitaluri sau consfă-
tuiri studențești: Cluj, Sinaia, Brașov, Izvorul Mureșului, Baia 
Mare, Costinești, Oradea...

 Ai afirmat că perioada studenției o consideri intervalul de 
lux al existenței, cu unele excepții severe...

 Calvarul s-a declanșat o dată cu anchetarea mea în subso-
lurile sediului Securității clujene din str. Traian. În postdecem-
brism, am aflat, consultând dosarele de la CNSAS, că „am fost 
semnalat cu manifestări și atitudini ostile regimului comunist 
încă din timpul studenției clujene”. Remarcă întărită și de ge-
neralul (atunci, colonel) Nicolae Pleșiță, într-o Notă-sinteză: 
„Și ca student, și ca cetățean, elementul a avut și are o atitu-
dine și o poziție dușmănoase orânduirii socialiste”. Cel care 
mă vârâse între fălcile Terorii Roșii fusese duplicitarul Virgil 
Bulat, student tot la Filologie, „agentul Crainic” în scriptele 
Secu, constipatul condeier de mai târziu. Pe urmele mele, în 
orașul lui Blaga, se aflau, zeloși, doi maiori (Teodor Matei și D. 
Dumitrescu) și un căpitan (Liviu Călin). Coșmar în tot anul IV, 
prelungit agresiv până în ’90. Dar azi – în minunata lume nouă 
(Huxley) – cine mă are în custodie? Mai am vreun Big Brother 
grijuliu (Orwell)? Atunci, deja mă avertizaseră că voi fi elimi-
nat din toate facultățile din țară. Adio, deci, proiectată catedră 
universitară! Și-mi fluturau prospera perspectivă de a fi vârât 
cu drag după gratii. Pentru asta, în urma anchetelor și confrun-
tărilor, mai era nevoie doar de avizul rectorului Universității, 
Constantin Daicoviciu. Și iată-mă dus de comandoul securist 
în fața noului Pontius Pilatus. Personalitate incontestabilă a zi-
lei, autoritate profesională (arheolog și istoric), dar și politică 
(membru în Consiliul de Stat etc.), Daicoviciu s-a dezlănțuit, 
aruncând asupra mea fulgerele mâniei, spre satisfacția copoilor 
securiști. Dar, când invectivele „împăratului Ardealului”, cum 
era numit de studenți, au purces a se îneca în citate latinești, 
cu o vagă adresă benefică la situația mea, am ciulit deodată 
urechile și am dedus că ar exista un licăr de speranță. Și nu 
mă înșelam. În final, însă, rectorul s-a repliat diplomat și acu-
zator, derutând auditoriul roșu, aruncându-mi direct (agenții, 
impotenți cultural, își închipuiau că e vorba de o afurisenie): 
„Macte anima!”. Spusă care m-a înviat pe loc („Curaj!”) , în-
trucât atâta latină mai pricepeam și eu de la lecțiile doamnei 
Finkelstein. Dar completată virulent pentru aceeași asistență: 
„Marș afară!”. Clipă în care am înțeles că mă aflu în fața unui 
magnific actor. Amintirea tinereții sale contradictorii, probabil, 
l-a persecutat, l-a călăuzit și m-a scos din năpastă, spre uluiala 
absolută a securiștilor prezenți...

 Să navigăm acum printre titlurile cărților tale. Te recunoști 
în ecourile celor ce au scris despre tine?

 Reacția criticii m-a surprins, în bună măsură, prin dia-
gnosticul destul de concordant cu substanța ideilor lirice ale 
autorului. De pildă, despre scot cavaleria: „Un poet realmente 
autentic, în stare să înregistreze în poezie curenții instinctivi ai 
lumii de azi spre cea de mâine” (Cristian Livescu); „Un poet 
de o originalitate puternică, de primul raft” (Ștefan Ioanid); 
despre dolor: „Volum cu vestimentația originală a unui neoex-
presionism propriu” (Gabriela Gheorghișor); despre ubi sunt...
lamento: „Poeta doctus, cu un lamento înfiorat, un adevărat 
manual alternativ de istorie” (Titus Vîjeu); despre Telegarii de 
poștă: „Scrisă cu vervă stilistică, afirmând puncte de vedere de 
eclatantă originalitate, deschizând perspective nu doar inedite, 
ci uneori de-a dreptul șocante” (Ion Papuc) und so weiter...

 Cum va fi ziua de mâine? Ce îi așteaptă pe poeți?
Nebuloasă. Mai incertă ca niciodată, de sterilitate metafizi-

că. Fără transcendență... Iar pe poeți îi așteaptă ceea ce i-a pân-
dit dintotdeauna: consacrarea sau ratarea. Tertium non datur... 

Interviu de Lucia NEGOIŢĂ

INTERVIUL ACOLADEI. 
VLADIMIR UDRESCU (II)

    Oricît de mult ar mai încerca astăzi 
firile nostalgice și sensibilitățile 
pastorale să păstreze arta și artistul 
în spații aseptice și în universuri 
prin care circulă doar acei curenți 
de aer care se nasc din bătaia de 
aripă a îngerilor, lumea se mișcă 
incredibil de repede, iar formele 
simbolice și comportamentul 
artistic se primenesc odată cu ea. 

Artistul, indiferent de limbajul în care s-a specializat – în măsura 
în care această specializare mai există –, se afirmă printr-o 
gesticulație multiplă, se implică direct în cotidian, se eliberează 
de atemporalitatea glacială și trăiește, în priză directă și pe 
spații mici, întreaga învolburare a istoriei. El scrutează timpul 
și se mișcă în spațiu, stabilește contacte, participă la dezbateri, 
conferențiază, se implică în problemele sociale fierbinți, scrie, 
vorbește, protestează, admonestează ș.a.m.d. Într-un cuvînt, 
își pune probleme mult mai largi decît cele legate strict de 
tehnică și de construcția formei și se transformă, cu sau fără 
voia lui, într-un activist moral și într-un fel de „agent sanitar” 
al umanității. Și asta indiferent dacă rămîne fidel limbajelor 
consacrate sau experimentează expresii alternative și coduri 
noi de comunicare. În această categorie a artistului polimorf, 
situat la încrucișarea drumurilor estetice greu de conciliat, a 
mentalităților diferite, a somațiilor morale contradictorii, a 
oțiunilor imposibile și, finalmente, chiar a unor lumi diferite, 
se așază personalitatea și opera lui Bata Marianov. Stabilit de 
aproape două decenii în Germania, după ce își identificase 
un loc propriu în sculptura contemporană românească, el n-a 
mai revenit în România decît după 1990. În toată această 
perioadă sculptorul a lucrat și a meditat, într-un anumit fel, 
pe fronturi diferite: pe de o parte, și-a conservat și a adîncit 
experiențele inițiale din țară, iar, pe de altă parte, a încercat 
o adaptare, cu cît mai puține pierderi, la spațiul dinamic, 
determinat economic și necruțător cu cei indeciși, al pieței de 
artă occidentale. Într-un anumit fel, Marianov a trăit simultan 
în două realități: într-una Răsăriteană, puternic motivată istoric 
și conjunctural, a păstrării coerenței interioare și a specificității 
umane prin proiecția simbolică și prin aspirația spirituală 
și într-una Apuseană, marcată de postindustrialism, în care 
valorile statice, de factură muzeistică și glosele hedoniste și-au 
pierdut grav autoritatea. În locul acestora promovîndu-se, prin 
mecanisme economice specifice, preocupări neconvenționale 
și nenumărate experiențe legate nemijlocit de noile materiale și 
tehnologii. Într-un asemenea mediu, a cărui ostilitate profundă, 
simbolică, este indiscutabilă, Bata Marianov și-a căutat, în 
mod insistent și conștient, argumente solide pentru propriu-i 
demers. Refuzînd să-și reconsidere, dacă nu cumva chiar 
să-și trădeze, idealul estetic și moral pe care și l-a format în 
timp, dar supus unei tot mai puternice presiuni a contextului, 
artistul a găsit soluția angajării într-o dezbatere directă, lipsită 
de orice ipocrizie și, de cele mai multe ori, publică. În cadrul 
unor expoziții, simpozioane, convorbiri sau chiar monologuri, 
el a căutat să argumenteze, cu o credință autentică și cu o 
enormă energie morală, necesitatea unei Arte înalte, pornită 
din infinitul originar și limitată, dacă se poate spune așa, de 
infinitul năzuinței spirituale. Acest tip de proiecție artistică 
protejează, în continuare, statutul romantic și demiurgic al 
artistului și asigură o viguroasă consecvență în gîndirea formei, 
în opoziție vădită și declarată cu statutul artificial pe care artistul 
l-a dobîndit în Occident și cu efemeritatea, inconsecvența și 
derizoriul expresiei coborîte în stradă. Revenit în tară după 
1990, printre altele chiar pentru a organiza unul dintre cele 
mai importante simpozioane de sculptură în lemn, Simpozionul 
de la Gărâna, Bata Marianov s-a reconectat la spațiul 
originar al artei sale, dar a regăsit și practicile institutțonale și 
comportamentele individuale contradictorii de care fusese rupt 
aproape douăzeci de ani. În fața superficialității, a incurabilei 
gîndiri colectiviste, a aroganței birocratice și a dezinteresului 
cronicizat față de omul concret și de efortul acestuia de a se 
face util, sculptorul se revoltă, identifică viciul și îl sancționează 
drastic din perspectiva experienței sale occidentale și, la urma 
urmelor, a bunului simț civic. Aceste reacții, uneori calme și 
ironice, cîteodată temperamentale și pline de nerv pamfletar, 
iar, alteori, de-a dreptul necruțătoare, s-au stocat într-un corpus 
epic pasional, polemic, incisiv si, nu de puține ori, plin de 
amărăciune. Portretul artistului, așa cum se desprinde el din 
textele teoretice și din scrisorile lui Bata Marianov, este unul 
inconsecvent și paradoxal la suprafață, dar dramatic și de o 
incontestabilă autenticitate în profunzime. Denunțînd vehement 
mercantilismul și disoluția ideilor mari din arta apuseană de 
astăzi, sculptorul se autodefinește implicit ca un artist din Est, 
după cum stupoarea și revolta în fata neseriozității, a 
gregarismului și a indiferenței levantino-semidocto-
comuniste din țară îl definesc prompt ca cetățean al 

Paradoxurile lui 
Bata Marianov

Itinerarii plastice
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Magda URSACHE Pavel ȘUȘARĂ

Bonjour, Diodor!
Easy reading? Noua 

formulă care se impune nu 
mă cuprinde, o refuz, deși 
garantează că astfel devii 
autor de succes. Ce trebuie 
să faci? Să fii lesne de citit! 
Propoziții simple, comu-
nicare directă, fără cuvinte 
complicate. Scrie scurt, nici-
odată mai mult de 200 de pa-
gini de roman. Nu ce-i mare 
contează. Repede, narează 
pe repede, lasă coaja (stilul), 

mergi direct la miez. Dă afară digresiunile.
Ba nu, răspund. Votez cu schița-cristal a lui Cehov, cu 

Hemingway al prozei scurte, cu momentele lui Caragiale. Știți 
un titlu mai scurt decât Țal? Sună ca un gong magic.Votez cu 
prozele cât măslinele ale lui Alexandru Vlad, cu „timbrele” lui 
Vasile Gogea, cu fiolele de tărie ale lui Dumitru Augustin Do-
man, cu proza scurtă și gravă a lui Cornel Nistea, din Iar nimic 
în cutia poștală și din Vedenia, Editura Școala Ardeleană, 2019 
și respectiv, 2020, cu proza scurtă și jucăușă a lui Remus-Vale-
riu Giorgioni, din Arlechinul și Colombina, Marineasa, 2013, 
unde presară „ceva sare artistică și piper intelectual”, dar eu nu 
pot, în ruptul capului, pretinde că am scris scurt, dimpotrivă. 

Lipsa mea de răbdare, manifestă în viața cea de toate zilele 
(n-am răbdare să explic pe larg ceva ce cred că-i știut de toată 
lumea), se răzbună în scris. Îmi plac frazele ample, ador paran-
tezele explicative (ah, draga mea paranteză!). Poate că multe 
aluzii culturale rămân neînțelese, dar nu-i bai, mă adresez citi-
torului avizat. Nu spunea Henry James că „autorul își creează 
cititorii la fel cum își creează personajele”? 

 „Magda U. LTD”, mă ironizează Gabriel Mardare, alt în-
tortocheat al scrisului, ca și mine, amátor (nu amatór) de cuvin-
te-portmanteau, de cuvinte-valiză. Cine le înțelege le primește. 
Fie primite! Pentru Virgil Rațiu, spațiul larg al romanului (de la 
Alfonz la Cărțile cu Alfonz, Paralela 45, 2011) e și un spațiu al 
jocului de cuvinte. Ai zice că principiul acela cu cuvinte puține 
pentru efect maxim funcționează. Nu și la Rațiu, care deține 
prea multe cuvinte chiar. Proza sa e un fel de miriapod, numă-
rul vocabulelor magnetice crescând și crescând... alfonzian. An 
de an an și carte de carte, au apărut o mulțime de imagini cu 
Alfonzel, cu Alfonz, tot mai mare și mai mare, însă Pișcoțica 
apare episodic și n-o mai uiți.

Am avut și eu ceea ce numește N. Breban „o întârziere de 
destin”. Din pricina eliminării din presă (13 ani lungi), nu fac 
parte din nicio generație literară: a trebuit să redebutez cot la 
cot cu nouăzeciștii. Am avut de luptat cu necazul ăsta, al șoma-
jului. Însă, cu o condițională contrafactuală, dacă n-aș fi fost 
scoasă din presă, n-aș fi ajuns la roman. Începusem cu eseuri 
despre poezie, A patra dimensiune, publicate în 1973, la Juni-
mea. Mi-ar fi plăcut să scriu ca Breban, ca Buzura, ca Paler. 
Dar pentru asta îți trebuia Dasein-ul, faptul de a fi în lume, de 
față, prezent, cu formula heideggeriană: in-der-Welt-sein. Or 
eu, cu semnătură blocată, n-aveam cum fi.

 Mă refugiasem, ca să mă feresc de pressingul ideologic, să 
scap de el, în poezia înaltă. Lia Alexianu, din Astă vară n-a fost 
vară..., voia să schimbe secolul: să se întoarcă la 1900, retrăind 
întâmplări de de mult (anamnezis controlat), dar socialismul 
tot o ajunge din urmă. În Universitatea care ucide, n-am mai 
făcut o distincție atât de netă între roman și eseu (cum susțin și 
Al. Paleologu, și N. Steinhardt), între pagini literare și „ne-lite-
rare”, între fiction și non-fiction. Tudor Țopa, în Punte, găsește 
sintagma „text nedefinit” pentru proză eseistică, transgresând 
genurile. Eseul și-a reintrat în drepturi, cum zic meteorologii 
despre iarnă. Mă număr printre cititorii de proză eseistică, ti-
par Livius Ciocârlie sau Ioana Pârvulescu, dar parcurg empatic 

proza lui Cătălin Mihuleac, Radu Părpăuță, Călin Ciobotari...
Poți scrie roman în fel de fel de feluri. Numai pe repede nu. 
Scriind pe repede, ne uniformizăm. 

Universitatea care ucide e docu-roman. Lângă documen-
tul istoric poți obține câte efecte de text (oximoronic) vrei. În 
Strigă acum..., am folosit pseudo-jurnalul ca să fug de structu-
ră? Poate da, poate nu. La teoria romanului în roman subscriu 
total, ca și la teoria personajului în personaj, practicată întâi în 
Rău de România, apoi în Bursa de iluzii. 

Cum scriu la persoana întâi, sunt confundată cu personaje-
le feminine. Plictisită să-mi fie puse-n cârcă biografemele alto-
ra, am inventat-o pe Magda U., personaj de control. Am nevoie 
de ironia ei, de luciditatea ei, când „vocile” o iau razna spre 
lirism, spre adaos de metaforă, spre verbozitate și alte nevoințe. 
Or fi toate permise în dragoste și-n război, nu și-n literatură. 
Așadar, Magda U. mă trage de mânecă: Nu dilata fluxul na-
rativ! Nu dilua! Nu face burți! Nu lăbărța! Hai, mai cu talent!

Ca să scape de directivele plenarelor, postmoderniștii se 
salvau prin 7 feluri de ambiguitate. Mircea Nedelciu, Gheorghe 
Crăciun, Ștefan Agopian, Bedros Horasangian, Ioan Lăcustă, 
Daniel Vighi, Constantin Stan, Cristian Teodorescu) erau ex-
trem de abili în a scrie peste, sub, printre rânduri, iar cititorii 
căutau cu sârg înțelesuri subversive. Am încercat și eu varianta 
asta, dar pe mentori i-am luat, în anii optzeci, din Școala de 

la Târgoviște. Pentru mine, roman stilat înseamnă stilizat. Știu 
cum se poate pendula între realitate și ficție, ca Mircea Horia 
Simionescu. 

Când am ales pentru o copertă fraza: „Mai mult decât inu-
til înseamnă tragic”, Petru m-a întrebat: „Cine ți-a spus asta?” 
I-am zâmbit: Nu mie, hârtiei i-a spus. Mi-a înțeles necazul că 
Lălăiță mă tot amâna de la un an la altul. În loc să mă refuze 
decis, nu, îmi tot lăuda dactilogramele – trei – depuse la Cartea 
Românească. Cât am așteptat un telefon de la Magdalena Be-
drosian! Petru mă privea cu ochii inimii, cum spune Sf. Cassian 
Romanul. Și cum mă încuraja! „N-ai nevoie de un castel de 
nisip, ai cărțile și sunt bune, ce mai vrei? Strălucești ca o for-
sythia înflorită pe zăpadă.” 

 Cu Radu Mareș (acum intrat în fantomateca mea, cuvânt 
împrumutat de la Prelipceanu) am discutat de multe ori despre 
importanța amănuntului. Și eu cred, ca père Stendhal, că trebu-
ie date cât mai multe amănunte. „Hemingway te învață multe, 
chiar să știi și cum dă colțul o pisică”, spunea Gabriel Garcia 
Márquez, într-o convorbire cu Plinio Apuleyo Mendoza. Unii 
nu vor să-și sufoce cititorii cu amănunte, numai că personajele 
ies măști de carton și-i greu să prindă carne. „Când citim, nota 
Nabokov, trebuie să observăm detaliile cu tandrețe.” Iar M. H. 
Simionescu, în Amintirile nasc pui vii (revista „Acolada” din 
noiembrie, 2007), susținea că „detaliile fac diferența”. Invidiez 
dozajul milimetric al amănuntului la Radu Mareș, dar și deta-
liul semnificativ la Viorica Răduță.

Cu Luca Pițu am căzut de acord că n-aș vrea să scriu un 
roman ecranizabil. Nu știu vreo capodoperă literară care a pu-
tut fi excelent ecranizată. Roșu și negru, Război și pace, Emma 
Bovary au rezistat deopotrivă regizorilor de film care se cred 
dumnezei. Asta pentru că stilul, blamat în narativele ignoranței, 
scapă aparatului de filmat. Și ce idee, să-l distribui pe Omar 
Sharif în Doctor Jivago! Da, scenariștii specializați în re-wri-
ting de romane celebre au cam eșuat. Sunt și excepții. Puține.

Bucuria cuvântului bine găsit seamănă, cumva, cu bucuria 
postului, mi-a spus Petru Ursache. Acum, după 50 de ani îm-
preună, cred că pot de una singură să găsesc (ne)cuvântul po-
trivit. Și-l aud iarăși pe Petru, de pe celălalt mal: „ Pentru mine 
ai și reușit.” N-am reușit Petru, iartă-mă. „Te înșeli, Magda. 
Dacă ai reușit sau nu, doar cititorul, cel semblable, frère, poate 

Europei Occidentale. Pe jumătate răsăritean (jumătatea 
simbolică și spirituală) pe jumătate apusean (jumătatea civică 
și morală), Bata Marianov este exact ceea ce el observă cu 
multă îngrijorare în jurul lui: un artist coborît în istorie, angajat 
în salubrizarea ei, în căutarea celor mai eficiente forme de 
supravețuire. Numai că, spre deosebire de modelul incriminat, 
el nu și-a pierdut nici credința în resursele supramundane ale 
limbajului artistic și nici speranța că Arta poartă încă în sine 
energii purificatoare. 
    Fără să-și propună și, evident, fără să-și pună acestă 
problemă, sculptorul trăiește una dintre cele mai autentice 
experiențe postmoderne, chiar dacă, aparent, opțiunea lui este 
pentru modernitate: anume unirea contrariilor, sentimentul acut 
al orizontalei, simultaneitatea sinoptică. Nostalgia originilor, 
sursa arhetipală și un oarecare ambalaj magic rezervat formei 
artistice îmbogățesc și ele complicatul inventar al acestor 
experiențe de tip alexandrin la care istoria ne racordează astăzi, 
chiar și în afara consimțămîntului nostru. 

hotărî, nu tu.”
N-am crezut niciodată în sfârșitul romanului. Literatura se 

tot sfârșește, romanul la fel, se tot sfârșește ciclic. Însă nu-i 
așa, nu se duce, rezistă timpului, nu se demodează în felul unui 
Trabant. N-au reușit să-l distrugă nici teoreticienii realismului 
jdanovo-crohmălnicean, după model sovietic. Părea să se în-
tâmple prin Bărăgan, Mitrea Cocor, Pâine albă, Brazdă fără 
haturi și câte altele. Nu s-a întâmplat. Până la urmă, ca și Paul 
Georgescu, și Crohmălniceanu s-a săturat de mesajul ideolo-
gic. Croh îl scosese din literatură pe Blaga, dar i-a încurajat 
pe desanții ‘83, venind ca o formațiune de șoc. A putut face și 
una, și alta, cu voie de sus. Pe desanți, i-a împins spre „medii 
profesionale mărunte”. De ce n-ar trece și „manicuristele” prin 
drame omenești autentice? Explorați-le! De acord, dar nu mă 
tentează să aflu cum cineva își face o omletă de diminecioară 
până-n seară pe 50 de pagini, freacă nessul pe alte 50, pârlește 
porcul pe alte zeci...Bun, scapi de tema impusă (Croh nu agrea 
romanul obsedantului deceniu, nu-i voia pe desanți „împot-
moliți” în obsedantul deceniu, ca Preda), mergi pe ludic, dar 
miza-i mică, spațiul de hârtie e cam neîncăpător, minor. Am 
practicat și eu re-scrierea ironică, dar e joacă, nu scriere. Mul-
tora le-a intrat în cap (din ce au înțeles de la Jean Ricardou) că 
romanul nu-i musai să fie „formă de creație”, ci un haos al coti-
dianului. Iar cititorul, nu autorul, ar trebui să organizeze opera. 
Ce-i drept, a fost provocare tentantă. Experimentul i-a atras pe 
cititorii „perverși sau numai pervertiți la literatură”, cum zice 
Codrin Șerban Denk, apoi s-au rărit, s-au rărit... 

Acum, romanului i s-a mai pus o piedică: fast/easy rea-
ding. Bucătarul ajuns Masterchef vrea să fie și chef d’ oeuvre, 
iar „pu” a ajuns termen tehnicus pentru proza fierbinte. Exaspe-
rat de grafomani, Millan Kundera propunea leacul: scriitorii 
– prin lege – să se ascundă sub pseudonim, să n-aibă voie să 
uzeze de identitate reală. Pe cale de consecință, ar scădea agre-
sivitatea interconfrați; nu s-ar mai scrie biografii; nu s-ar mai 
interpreta viața, ci numai opera. Nabokov îi mustra pe cei pre-
ocupați de viața lui privată, iar Italo Calvino îi avertiza pe bio-
grafi că n-a spus nimic adevărat despre viața proprie. Flaubert 
și Faulkner nu voiau să rămână de pe urma lor nimic altceva 
decât opera. Nimic biografic. Nici mie nu-mi plac interviurile 
care mă iscodesc. Multe trebuie să rămână nespuse.Totuși, de 
ce n-aș vorbi și eu, autoarea, despre mine însămi? Nu numai 
scriu, mă și scriu.

Incalculabila și de neînțeles pandemie Covid m-a împins 
spre un roman de dragoste: Ars expectandi. De vindecat prin 
„tratament fabulatoriu” (îi mulțumesc lui Mircea Nedelciu!). 
Eficient și sigur ca vaccinul. Și nu mi-a fost teamă nici de ne-
verosimil, nici de fuziunea vis-real. Aveam nevoie de o litera-
tură – spre a spune ca prozatorul Nicolae Iliescu, în decupajul 
lui DAD –, bucurie, o literatură lumină; cea care „se face din 
țăndări de lună și se citește la soare, este ca un fel de predică 
voioasă, zâmbitoare, se face și se consumă, adică se citește, cu 
sufletul plin.” Ca să uit de izoletă.

Pe El l-am făcut premeditat misterios. N-are monolog, n-a-
re trecut. Ea s-a predat lui, lăsându-se cuprinsă de amețeală, 
leșin. În fond, vertijul Caterinei a fost abandon. I s-a abando-
nat, iar persanul și-a găsit acasa în brațele ei, la Iași. Asta nu 
înseamnă că aș îmbrățișa tendința la modă. Biruit-au sexul? Nu 
cred. Nu mă up-datez, rămân pe contrasens. Un prozator bun 
n-are nevoie de proptea porno/scato. Și când mă gândesc că 
Ilenei Mălăncioiu cenzura i-a respins Ursul, pe motiv că ar fi 
avut „conotații sexuale”. Cu cine? Cu ursul sovietic?

În ce mă privește, mă rugam, când îmi tot schimbam diop-
triile: Lasă-mi, Doamne, scris-cititul! Luxul scris-cititului e 
singurul lux care mă bucură. Și nu cred că trebuie să ard în 
mine toate cărțile pe care le-am parcurs empatic și p’ormă să-
mi scriu proza.

Am pornit acum o narațiune à clef. Că veni vorba de cheie. 
Petrini e Caraion și nu numai, e și Traian Chelariu. Malvolio 
e leit Leonte Răutu. Dar cine mai știe cine-i moimița lui Can-
temir? Cu alte cuvinte: dar ce cheie nu se pierde? Iar Codrin 
Șerban Denk mă întreabă ironic dacă Goma, Foarță, Pițu, Gellu 
Dorian sunt personajele mele. Da, îi răspund. Mai mult încă, 
amestec persoane reale cu fictive (mi s-a reproșat). Eu nu fac 
istorie, nu relatez ca un istoric ce s-a întâmplat ; mai precis, nu 
s-a întâmplat asta, dar ar fi fost posibil să se întâmple. Mureș 
Mihăilescu, din Conversație pe Titanic, e un personaj-valiză: 
e și Radu Gyr, și Mircea Vulcănescu, și Arșavir Acterian, și...

Nu, nu-i de joacă să scrii proză. Arghezi, în Scrisoare cu 
tibișirul, din 1924, nota: „Un cuvânt cântărește un miligram și 
alt cuvânt poate cântări greutatea muntelui răsturnat din teme-
lia lui și înecat în patru silabe.” Și, în Talentul meu, din 1946: 
„Nimic nu-i pentru mine lesnicios. Sunt blestemat să stărui 
acolo unde altul fluieră și trece. (...) Cuvântul îmi vine greu 
în condei. Îl șterg de zece ori și tot nu l-am găsit. Mă sângeră 
fraza, mă doare.” 

Și acum: când s-a deschis o ușă, a intrat Onur. Când se 
deschide altă ușă, sper să intre Diodor. 

Bonjour, Diodor! Ești tot un inadaptat la viața după Cortina 
de Fier.Te invit în salonul meu literar numărul nouă, chiar dacă 
Vasile Gogea, în felul său subtil persiflant, ar spune că nouă e 
deja ocupat. Și nu-i salonul refuzaților de mine, dimpotrivă.

Diodor va fi un roman... interdisciplinar.
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Mircea Vulcănescu despre epica spiritualităţii la Mircea Eliade

Povestea Kallistos Ware 
(1934 aug. 2022), episcop 
al Patriarhiei Ecumenice 
din Constantinopol, de un 
duhovnic avut în tinerețe, 
care, de câte ori auzea la 
spovedanie ispitele prin care 
trecuse, spunea ca și automat: 
„It’s the devil!”. Odată, en-
glezului anglican, convertit la 
ortodoxie, i-a trecut prin minte 
să-și intrebe duhovnicul, dacă 
n-ar fi bine să se roage și pent-
ru Vrășmaș. Răspunsul a venit 
pe cât de iute, pe atât de tăios: 
„Mind your business!”, adică 
„Vezi-ți de ale tale!”

Fanteziile „drăcești”, istorisite ca în semi-trezie de Mircea 
Eliade în primul său roman, nu trebuiau atribuite Dușmanului de ci-
neva din afară. Sudiosul religiilor le știa proveniența pe care nu s-a 
sfiit s-o treacă chiar în titlu: Isabel și apele diavolului. De unde se 
vede că, spre deosebire de preoții pentru care diavolul ar fi fost doar 
un concept simbolic (1), eruditul Eliade a înțeles de foarte tânăr ce 
n-au priceput chiar și unii exorciști francezi din ziua de azi: departe 
de a fi un concept simbolizând răul, diavolul există ca entitate spir-
ituală. Scăpat cu viață din temnița politică, Alexandru Paleologu se 
declarase – într-un interviu – perfect convins de existența diavolu-
lui ca entitate spirinuală.

Conform părerii lui Mircea Vulcănescu, singurul neajuns al 
primului roman eliadesc ar fi lipsa de echilibru interior. Dar și acest 
unic neajuns ar fi din plin compensat de «suflul» care «țâșnește 
dintre rânduri către cetitor, ca o tentativă de agresiune» (M.V.). Pe 
la 23 de ani – pe când se afla la studii post-universitare la Paris 
–, Mircea Vulcănescu fusese cuprins de entuziasm la citirea 
«Itinerariului spiritual» publicat de studentul Mircea Eliade în 12 
numere din «Cuvântul», între 6 septembrie și 16 noiembrie 1927. 
Întrucât n-ajunsese să aibă toate numerele, el s-a adresat autorului 
într-o scrisoare, să-l roage a-i trimite numerele de ziar cuprinzând 
seria acestor studii (Mircea Vulcănescu, Paris, 8 noiembrie 1927). 
Aflând din scrisoarea de răspuns a tânărului autor – mai tânăr 
cu 3 ani decât el –, că „Itinerariul” ar fi plictisit pe unii cititori ai 
„Cuvântului”, Mircea Vulcănescu îi scrie de marele succes avut 
printre românii aflați la studii la Paris, care și-au „smuls aproape 
numerele unii de la alții” (vezi Mircea Eliade, Corespondență, vol. 
5, Ed. Criterion Publishing, 2007, pp.102-104).  

Nichifor Crainic, ajuns profesor la Facultatea de Teologie din 
Chișinău prin recomandarea lui Ion Petrovici (https://www.you-
tube.com/watch?v=ZDbZ1-GWJZg), fusese și el impresionat, re-
cunoscând în foiletoanele lui Mircea Eliade preocupările religioase 
ale tinerei generații de după Războiul pentru întregimea neamului. 
În calitatea sa de consilier la Fundația Culturală Regală, care dirija 
Editura Cultura Națională, Nichifor Crainic îi propune studentului 
la Filosofie să-i publice Itinerariul spiritual. Căci treptele drumu-
lui spiritual propus de studentul preferat al metafizicianului Nae 
Ionescu tindeau crescendo spre experiența mistică a cărei căutare 
este încununată de găsirea lui Dumnezeu. Ca urmare, slujitorii lui 
Dumnezeu l-au socotit pe Mircea Eliade unul „de-al lor”, obser-
vase cu justețe Mircea Vulcănescu. În revista „Gândirea” publicase 
și Crainic în toamna anului 1928 un manifest al tinerei generații, 
scris în comun de Sorin Pavel (1903-1957), devenit asistent al 
profesorului Petru Andrei (2), împreună cu Petre Pandrea (1904-
1968) și viitorul istoric Ion Nestor (1905-1974). „Când am pub-
licat Manifestul Crinului Alb, profesorul Nae Ionescu a comentat 
problema generației tinere și ne-a aliniat profetic: pe Mircea Eliade, 
Mircea Vulcănescu, Constantin Floru, Emil Cioran, Sorin Pavel și 
pe mine, ca pe corifeii de mâine ai culturii românești”, își amintea 
Petre Pandrea în Călugărul alb (2003, Ed. Vremea, p. 230).

Prin 1933-1934, în perioada conferințelor de mare succes orga-
nizate de Asociația «Criterion», Mircea Vulcănescu schițează pro-
filul spiritual al generației sale, într-un studiu rămas, în mare parte, 
în manuscris. Aici el creionează câteva figuri care-i păreau mai 
proeminente: Mircea Eliade, Sandu Tudor, Paul Sterian, Stelian 
Mateescu, Paul Costin Deleanu, Acterienii, Petru Comarnescu, 
Dan Botta, Emil Cioran, Traian Herseni și Constantin Noica. Cu 
acest prilej, despre primele două romane ale lui Mircea Eliade el 
revine la impresia avută când le-a recenzat în „Cuvântul”, și anune 
că ele ar fi «adevărate jurnale spirituale».

Pentru volumul de eseuri Itinerariul Spiritual propus de 
Nichifor Crainic să intre în colecția «Cartea vremii» pe care o 
conducea, Mircea Eliade l-a rugat pe Mircea Vulcănescu să-i scrie 
prefața. După aceea însă s-a întâmplat să plece în India cu bilet-
ul de drum oferit de generosul Mircea Vulcănescu și proiectul a 
căzut cumva de la sine. Astfel că, abia după ieșirea din uz a ateis-
mului, agresiv promovat de ideologia totalitarismului comunist, a 
fost posibilă publicarea Itinerariului spiritual între coperțile unor 
volume (3). 

Dacă nu s-a întâmplat să fie prefațatorul primului volum sem-
nat de eseistul Mircea Eliade, în schimb Mircea Vulcănescu va pu-
blica în «Cuvântul» din 1930 și 1931 ample recenzii la primele 
două opere literare scrise de romancierul de mare succes care avea 
să devină Mircea Eliade. Tot în „Cuvântul” apăruse și un scurt 
fragment din cel dintâi roman publicat de Eliade. Scris în India 
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imediat după ce părăsise mânăstirea din Himalaya, romanul Isabel 
și apele diavolului va fi urmat de Lumina ce se stinge, ambele 
prezentate nu doar de Mircea Vulcănescu în publicația condusă de 
faimosul profesor care-i obținuse lui Mircea Eliade bursa pentru 
studiile la Calcutta și care-i mai trimitea în India leafa de redactor la 
„Cuvântul”. Concepută sub formă de scrisoare deschisă, recenzia 
romanului apărut în mai 1930 a fost făcută de asistentul de etică al 
lui Gusti din perspectiva ideilor conținute în Itinerariul spiritual. 
În primul rând Mircea Vulcănescu evidențiază autenticitatea ex-
periențelor religioase din romanul fantastic al lui Mircea Eliade. 
Pe drumul metafizicii subiectiviste deschis de Fericitul Augustin, 
Mircea Vulcănescu mai amintește de intuiția originară a existenței, 
și de acea „mreajă a aristotelicei distincții” în care se zbate gândirea 
actualistă din Apus. Tânărul asistent de etică  consideră existența 
spirituală ca avînd virtutea de a uni „ontologic” existența cu esența. 
Departe de a fi completă doar în „act”, în „acțiune”, pentru Mircea 
Vulcănescu, ca și pentru Nae Ionescu (4), existența ca prezență 
nu este „un plus” față de existența ca esență (5). De aici conchide 
posibilitatea unei „epici a spiritualității”. Într-o atare epică, virtualul 
va reprezenta un plus de existență, și nu o scădere, față de actual: 
„Rămânem credincioși adevărați ai Răsăritului, pentru care Spiritul 
este, în primul rând, virtualitate infinită, libertate desăvârșită, viață. 
Atunci poate să existe și o epică pur spirituală, și o dramă cosmică, 
teologală”, scrie  Vulcănescu în cea de-a treia Carte pentru Isabel 
(p. 129).

În „simulacrul de decor indian” Mircea Eliade ar fi fost prepon-
derent preocupat de epica spiritualității generației tinere. De aceea, 
acțiunea din Isabel și apele diavolului, roman „care îi farmecă și 
pe cei care nu îi pricep sensul” (M.V), îi apare lipsită de impor-
tanță filosofului Mircea Vulcănescu. Doar pentru inculții de ieri 
și de azi rămâne acțiunea, ea singură, de repovestit pe ton neutru 
sau scandalizat. Roman de aventuri spirituale „pentru cetitori pe 
care zările metafizice nu-i sperie”, planul epic al scrierii ar prezen-
ta „indiscutabil” o anume conexiune de întâmplări care presupun 
„conflict” și „dramă” (M. Vulcănescu). Conflictele însă nu există 
decât în măsura în care „nasc virtualități de atitudine”, țesîndu-și 
înțelesurile pe acel plan simbolic semnalat de autor prin iscusite 
titluri de capitole: „Tinerețe fără bătrânețe” (cap.I), „Unul din zece 
mii” (cap.II), „Parabola fiului rătăcitor” (cap.VI), „Visul unei nopți 
de vară” (cap.VIII), „Îți dăruiește cineva o lampă” (cap.IX), „Zâna 
și încătușatul” (cap.X), „Soldatul 11871” (cap.XI) și „Viața fără de 
moarte” (cap.XII). Referitor la cel de-al cincilea capitol,  intitulat 
„Oglinda cu păcate”, filosoful Mircea Vulcănescu observă că aici 
„apele diavolului”, ar fi «prematur înghițite de revelația din urmă”, 
de acea bucurie izvorâtă din sentimentul de biruință al celui ce se 
închipuie pe sine „început”. Mutând centrul de greutate de pe plan-
ul de amănunt și de culoare pe idealul desăvârșirii spirituale, recen-
zentul intrase în dialog cu „bătrânul” Nichifor Crainic, scandalizat 
la culme de roman, pentru simplul motiv că a considerat greșit că 
planul în care se petrec întâmplările din Isabel și apele diavolului ar 
fi planul faptului concret, planul actualului (M.V.). 

Suita de întâmplări din roman îi apare lui Mircea Vulcănescu 
drept basmul cuiva pornit spre acea mare aventură spirituală care 
este întâlnirea cu Altul. Într-un mod de-a dreptul genial, gânditorul 
religios urmând a fi martirizat în temnița Aiudului la numai 48 de 
ani, sesizează o trăsătură de bază a beletristicii eliadești. Anume că 
trecerea – fără o aparentă discontinuitate –, dintre realitate și vis 
este chiar faptul esențial care poate oferi cheia întâiului roman eli-
adesc.

În Gândirism și ortodoxie, text scris după recenzarea romanu-
lui aspru criticat de cei care nu l-au înțeles, Mircea Vulcănescu pre-
cizează că nu există o „generație culturală” a „Gândirii” care să cu-
prindă generația tânără laolaltă cu Nichifor Crainic. În Revizuirea 
de conștiință scrisese că o generație s-ar deosebi de alta fiindcă are 
maeștrii deosebiți: „Bătrânii noștri nu vor putea niciodată înțelege 
că „a zis Nae” e, pentru noi, același lucru care era altădată, pent-
ru dânșii, magica expresie „Zice Maiorescu” (6). La cei 26 de ani 
câți avea pe când recenza primul roman eliadesc din  perspectivă 
metafizică, Mircea Vulcănescu a subliniat un lucru pe care alți re-
cenzenți îl trecuseră cu vederea: Isabel și apele diavolului nu este 
un roman de moravuri. Este un „roman teologic”, un roman de-
spre desăvârșirea spirituală. Neajunsul romanului ar fi că el nu se 
sfârșește cu o întâlnire adevărată, ci cu „viața fără de moarte dobân-
dită în ficțiune” (Mircea Vulcănescu). Fapt care-l face pe recenzent 
să privească „soluția» întâiului roman eliadesc drept o simplă „ip-
oteză” între altele. Ceea ce i-ar răpi caracterul de soluție. În finalul 
„Cărții pentru Isabel”, Mircea Vulcănescu notează că așteaptă de la 
prietenul său din India și alte romane despre desăvârșirea spirituală. 
Iar așteptarea nu i-a fost de lungă durată. Așteptarea Luminii ce se 
stinge a fost atât de scurtă, încât s-a întâmplat să apară însemnările 
în marginea romanului pe care îl citise în manuscris, chiar înainte 
de publicarea celui de-al doilea roman eliadesc. În mod semnifica-
tiv, noile însemnări ale filosofului – metamorfozat în critic literar 
după ce a parcurs noianul de platitudini ivite din lipsa de orizont 
filosofic a cronicarilor literari –, au debutat cu fraza următoare: 
„Fiecare din romanele lui Mircea Eliade stă într-o legătură tainică 
cu câte o treaptă a Itinerariului spiritual” (p. 132). După Mircea 
Vulcănescu, Lumina ce se stinge  dă falsa impresie a unei întoarceri 
la treapta a patra a Itinerariului, cea care indică pericolul căderii în 
scientism. Laboratorul ar fi locul unde riscul închistării orizontului 
spiritual este sporit, mai ales pentru tinerii ce se lasă impresion-
ați de obișnuita exaltare a cuceririlor științei și tehnicii omenești. 

Întoarcerea la cea de-a patra treaptă ar fi însă rodul unei false impre-
sii, pentru că la o privire mai atentă s-ar putea decela perfecta suc-
cesiune a primelor două romane: Al doilea roman ar începe acolo 
unde spiritualicește ne lăsase Isabel” (M.V.). Lumina „s-ar aprinde” 
din bucuria demonică a făptuirii, din încercarea unui început abso-
lut (Mircea Vulcănescu). 

Spre a înțelege cum se cuvine aceste precizări făcute de Mircea 
Vulcănescu, transcriem un fragment din cea de-a XI-a treaptă a 
Itinerariului spiritual intitulată Ortodoxia. Aici Mircea Eliade scrie 
cu fervoarea celor douăzeci de ani ai săi că „luminarea din urmă la 
unii se va rosti: Cred într-unul Dumnezeu. Iar la alții va transfigura 
viața, făcând-o rodnică, adâncind-o, lărgind-o și exaltând-o până la 
proporții de vis. Iar la alții, luminarea va aduce hotărârea renunțării 
la viață. Renunțare eroică, pe care toți trebuie s-o jinduim, și către 
care nu se înalță decât personalitățile autentice și crunt încercate în 
lume” (7).

Încheiat cu o soluție voit creștină, finalul romanului Isabel și 
apele diavolului ar fi fost singurul lucru creștinesc dintr-o ficțiune 
drăcească „fără duh autobiografic” dar foarte probabil influențată 
de aventura cu Jenny avută în ashram. După Mircea Vulcănescu, 
acțiunea romanului ar începe în real, s-ar continua (de la un anume 
capitol) în vis pentru a reintra din nou în real, „fără ca totuși planul 
inițial al romanului să se schimbe, și fără ca cetitorul măcar să-și 
dea seama de aceasta” (M.V.). 

În cele scrise de Mircea Vulcănescu și tipărite de Nae Ionescu 
în „Cuvântul” se recunosc fără dificultate cele câteva idei care vor 
circula pe seama literaturii fantastice a lui Mircea Eliade până la 
interzicerea ei de către proletcultiștii care s-au grăbit s-o treacă pe 
nesfârșitele liste de titluri prin care au îngropat aproape jumătate de 
veac înfloritoarea cultură înterbelică. După Vulcănescu, în planul 
„glacial, transparent, al spiritului” nu există deosebire între vis și 
veghe, întrucât „o atitudine spirituală valorează ca atare, chiar dacă 
a fost luată față de întâmplări din vis, tot așa cum valorează dacă e 
luată față de obicete ideale” (Carte pentru Isabel). Și cum orice altă 
aventură spirituală pălește în fața marii aventuri care este întâlnirea 
cu Altul, rândurile tânărului filosof creștin se colorează poetic în 
descrierea acestei unice aventuri care ar fi fost ratată de tânărul ro-
mancier: „Cine este acest alt și pe ce căi ajungi până la el? Peste ce 
ape? Treci lin, tăindu-ți zborul ca o pasăre în văzduh? Sau zăbovești 
prin smârcuri, și prin cotituri de ape? Zbori drept, dacă ești sfânt, 
dacă ai făcut odată întâlnirea și ceea ce te conduce este dorul de 
celălalt. Dar când ești «mag», când ești obsedat de tine însuți, când 
în zadar te apleci spre alții, doar ca să-i amăgești, ca să te simți în 
ei pe tine, celălalt îți scapă printre mâini, și rămâi singur, biruitor și 
nedumerit, și-ncepi să simți crescând un Altul chiar în tine; dar nu 
pe celălalt care e într-adevăr celălalt, cu care te dorești unit, ci doar 
pe un altul care este socotit altul în tine” (8).

Primele două romane eliadești, prezentate de un subtil filosof 
ca „adevărate jurnale spirituale”, ne apar astăzi asemenea unor con-
strucții labirintice alcătuite din idei filosofice și din idei religioase. 
Să pătrunzi într-un asemenea spațiu mirabil, iată o aventură din 
care orice temerar iese îmbogățit.

NOTE
 
1.vezi înregistrarea, https://www.youtube.com/watch?v=qqCx0De-
gzuM, Père Jean Christophe Thibaut, Le diable et ses manifesta-
tions, quel discernement?
2.„Prietenul meu Sorin Pavel – nota Petre Pandrea prin 1952 –, a 
debutat strălucit în viaţă. Asistent universitar al lui Petre Andrei, 
a trecut capacitatea de profesor secundar primul, în specialitatea 
filosofie. A fost trimis la Berlin să facă sociologie. A abandonat-o 
urgent pentru metafizică. (...) Azi este fierar famelic...şi filosof lep-
ros” (vezi P. Pandrea, Jurnal. 1952-1958, Ed. Vremea, 2002, p.199. 
3.vezi Mircea Eliade, Profetism românesc, vol.I, Ed. Roza vân-
turilor,  1990, p.19-62 și Mircea Eliade, Lucrurile de taină, Ed. 
Eminescu, 1995, p.23- 82.
4.Isabela Vasiliu-Scraba, Cenzurarea cripto-comunistă a monogra-
fiei lui Mircea Vulcănescu despre Nae Ionescu scrisă în 1941-1944 
și publicată în 1992, fragmentar pe hârtie în rev. „Acoalda”, Satu 
Mare, anul XIV, nr. 10 (155), octombrie 2020, p.13, https://isabe-
lavs2.wordpress.com/mircea-vulcanescu/contra-factum-non-va-
let-argumentum/ .
5.vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Contemplația înțelegătoare a filo-
sofului Nae Ionescu, https://isabelavs2.wordpress.com/nae-io-
nescu/isabelavs-vulcannae10-mantuirea/ ; fragmentar sub titlul, 
Isabela Vasiliu-Scraba, Mântuirea prin trecerea în «virtual», în 
rev. «Asachi», Piatra Neamţ, iunie 2001, p.6-7. A se vedea și vol.: 
Isabela Vasiliu-Scraba, Despre existență, ființă și esență, 1996.
6.vezi Mircea Vulcănescu, Revizuirea de conștiință. Cuvinte pentru 
o generație, 1928. A se vedea și Isabela Vasiliu-Scraba, Radu Gyr 
despre falsificarea istoriei literare la „acrobatul” G. Călinescu, 
https://isabelavs2.wordpress.com/articole/isabelavs-crainicgandi-
rea/ .
7.Mircea Eliade, Itinerariu spiritual, în volumul: Lucrurile de taină, 
îngrijit de Emil Manu, Ed. Eminescu, 1995, p.76.
8.vezi «Carte pentru Isabel», în vol. II, Mircea Vulcănescu, Chipuri 
spirituale, Ed. Eminescu, 1996, p. 123-131.

Motto:„O experiență nu se poate comunica decât celor inițiați, după cum partitura unei simfonii nu se transformă în sunete decât sub ochii unui muzician” (Mircea 
Eliade, Sensul „Itinerariului spiritual”, 9 iunie 1928).
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Glanţul lui Şerban Cioculescu
Cunoscut generaţiilor de uma-

nişti de astăzi mai mult probabil 
datorită studiilor, Vieţii… şi Bibli-
ografiei Caragiale (dar, sigur, vor fi 
încă destui care preţuiesc pe merit 
şi culegerile de articole şi cercetări 
Eminesciana şi Argheziana – cu ex-
celenta Introducere în poezia lui Tu-
dor Arghezi), la 120 ani de la naştere, 
împliniţi anul acesta la 7 septembrie, 
pare de necrezut dar efervescentul, 
briantul şi longevivul Şerban Cioc-

ulescu (cu peste 60 de ani de travaliu curent în domeniul cronicii literare) 
încă nu beneficiază de o binemeritată monografie ştiinţifică. Dacă-l ex-
cludem pe G. Călinescu, preferatul protipendadei comuniste, care-l făcuse 
la un moment dat până şi deputat de Răcari, cu excepţia unor încercări, lăud-
abile până la urmă, însă destul de timide, privindu-l mai ales pe Tudor Vianu 
sau Vladimir Streinu, trebuie spus că niciunul dintre reprezentanţii celei de a 
treia generaţii postmaioresciene (după formularea fericită a lui E. Lovines-
cu din lucrarea Titu Maiorescu şi posteritatea lui critică) nu a inspirat încă 
o asemenea lucrare. Responsabilă cu judecăţile de valoare şi configurarea 
poziţiilor în ierarhiile valorice, într-o cultură relativ tânără ca a noastră, în 
genere, magistratura criticii literare şi cu atât mai puţin slujitorii ei nu au fost 
şi nu sunt priviţi tocmai cu ochi buni. Când se întâmplă să fii, pe deasupra, şi 
un spirit contondent şi mai abitir polemic, precum „Şerban cel rău”, atunci 
situaţia devine şi mai explicabilă. Las la o parte amănuntul, oricât ar părea 
de pardoxal, că, deşi a fost o vreme la Iaşi, la Craiova şi la Bucureşti un 
profesor universitar plin de vervă şi în aparenţă iubit de studenţi, Şerban 
Cioculescu nu a avut, în realitate, pe cât se pare, discipoli adevăraţi. Prea era 
domnia sa „un vestigiu preţios din vremea criticii normale”, cum spunea 
pe bună dreptate vărul lui Shakespeare, pentru a fi întrutotul pe gustul per-
vertitelor hoarde de ciraci (din cuvântul turcesc çirak = om de casă) ale 
stăpânirii din epoca de tristă amintire. Mai mult decât atât, deşi într-o altă 
ordine a raţionamentelor – să nu uităm amănuntul –, la presiunea constantă 
a organelor, bătrânul autor al Breviarului din „România literară” s-a văzut 
nu o dată nevoit să lase la o parte fascinanta lume a criticii şi istoriei literare, 
târât în troaca de porci a comuniştilor – preluând încă o vorbă dragă lui So-
rescu – pentru a se afla în treabă… Or, o asemenea poziţie, pentru oricine 
altcineva decât pentru troglodiţii soldaţi ai regimului trecut, nu putea decât 
să deruteze. Am lăsat special la coadă în operaţia de citire a situaţiei de fapt 
enunţate mai înainte, de care nu poate fi dezlipit nici jocul pur al hazardului, 
cauza cauzelor, ca să spun aşa, după părerea mea. Ea pare să fie, îmi place 
să cred, pentru oricine cunoaşte cât de cât configuraţia criticii lui Şerban Ci-
oculescu, mai întâi, neobişnuita-i anvergură ştiinţifică şi umanistă. Başca, 
miile de pagini tipărite! O percep până şi neiniţiaţii: critica lui Şerban Cioc-
ulescu este o critică temeinică şi matură, de evidentă altitudine, îndrăgostită 
inconturnabil de propriu-i glanţ. Or, toate astea, dacă nu eşti un estet precum 
pasionatul lor făuritor, sperie, cu siguranţă, înainte de a seduce! Apoi, fap-
tul că, preponderent nutrit din plăcerea de a cerceta, a explica şi a instrui, 
demersul critic cioculescian se consolidează în permanenţă, adâncindu-se 
şi reînnoindu-se, atât ca metodă, cât şi ca rezultantă creatoare, dintr-un exer-
ciţiu perpetuu deschis, poate fi în egală măsură un factor inhibant. „Consid-
erată ca vârstă a experienţei literare, critica e lotul maturităţii, care şi-a făcut 
o pasiune din căutarea frumosului, scria undeva Şerban Cioculescu (…); 
criticul devine pe măsură ce cuprinde în raza sa vizuală topografia literară 
a ţării sale”. E cu atât mai greu, de bună seamă, să pantografiezi fizionomia 
unei asemenea critici cu cât autorul ei, chasse-croise, manifesta nu numai 
o curiozitate avidă, dar şi o atitudine uneori obsecvioasă pentru unele guri 
sparte (vezi, de exemplu, cazul Adrian Păunescu, dar şi altele, nu insist aici). 
În plus, criticul, se ştie foarte bine, se mişca la fel de lejer (şi cu infinite folo-
ase pentru noi) nu numai în topografia literară a ţării sale. Sora ei mai mare, 
cea galică, pe care o certcetase în tinereţe la Sorbona, îi era tot atât de dragă. 

Nu pot ridica aici pretenţia, nici nu mi-am propus dealtminteri, de a 
inventaria cauzele unui subiect nu numai extrem de delicat, dar şi plin de 
meandre, cu capcane şi răspunsuri la întrebări cărora poate încă nu le-a ve-
nit vremea pentru a fi formulate pe de-a-ntregul. Ceea ce îmi propun cu 
adevărat este doar o scurtă ochire asupra unei constante a criticii lui Şerban 
Cioculescu, şi anume asupra apetenţei ei deosebite pentru orizonturile fi-
lologiei, cercetării etimologice şi erudiţiei implicite. Încă un aspect care, fie 
prin propria greutate specifică şi densitatea reţelei trimiterilor asociative ale 
unui spirit eminamente liber şi însetat de adevăr, fie prin originalitatea expli-
caţiilor şi „speculaţiilor” unui causseur rasat, permanent controlat şi re-adus 
în matcă de exactitatea severului canon al muncii de cercetare istoriografică, 
poate îmbogăţi şi el spectrul cauzelor ce fac o asemenea paradigmă critică 
greu de abordat.

De certă amprentă clasicistă, iubind strălucirea actului estetic şi 
reacţionând polemic faţă de tot ceea ce, alterându-l şi ecranându-l, îl mac-
ulează, critica lui Şerban Cioculescu împrumută, până la un punct, nu nu-
mai morga magistraturii polemice a unui Maiorescu, maestru recunoscut, 
dar şi ceva din intransigenţa morală şi atitudinea ironică a unui Arghezi sau 
Caragiale, autori cărora criticul le-a închinat, se ştie prea bine, cele mai im-
portante abordări exegetice ale sale. Originalitatea unui asemenea demers, 
câtimea stilistică „marca Cioculescu”, dacă vrem, constă nu mai puţin, 
dincolo de frumuseţea în sine pe care o exhibă jocul ideilor şi întemeierea 
raţională a reflecţiei critice, în spectacolul efervescent şi calin al înnodării 
unui limbaj alimentat din cele mai alese şi neaşteptate surse ale erudiţiei cla-
sice cu o dispoziţie umorală, ironică şi satirică, continuu… cu capsa pusă. 
Dau un exemplu. Plecând de la un distinguo pe care îl face într-un studiu 
foarte serios, şi anume că limbajul criticii nu este, precum acela al ştiinţelor 
pozitive, unul de strictă specialitate (vezi Limbajul criticii literare, în Itinerar 
critic II, 1976), Şerban Cioculescu observă, desenând o volută neaşteptată, 
că într-o asemenea situaţie se găsesc toate ştiinţele umane, cu excepţia med-
icinei… Prin urmare, scrie domnia sa, „Ca să numească, de pildă, iertaţi 
exemplul, diareea, cuvântul muzical, care acoperă însă un umilitor fenomen 

fiziologic, din fericire uşor curabil, medicii pun ermetica diagnoză în sintag-
mă de tren de marfă de patru cuvinte (s.n.), dintre care trei legate între ele: 
gastro-entero-colită acută”. După care, cu seninătate, criticul ţinteşte obiec-
tivul şi aruncă şi a doua grenadă! „Numai filosofia existenţialistă germană 
–scrie domnia sa –, şi îndeosebi cea a lui Heidegger, nelipsită de ecou nici 
în patria lui Descartes, care i-a dat dubletul stlistic prin Sartre, numai exis-
tenţialismul, aşadar, complică noţiunile şi conceptele gândirii speculative cu 
asemenea nomenclaturi pe cât de rebarbative, pe atât de prestigioase, ale 
căror manevrări fără greş sînt din capul locului menite a face din preoţii 
noului cult al «angoasei» iniţiaţii unei bisericuţe ezoterice”. Diversiunea 
odată realizată şi atins obiectivul, criticul revine la subiectul numai în apa-
renţă abandonat, nelipsit indiscutabil nici el – vom vedea – de un skepsis şi 
un mesaj pro domo sua anume. „Fără a fi posesoarea unui lexic de ameţi-
toare ştiinţă conjecturală, ca medicina, hamletică înaintea obligaţiei de a da 
diagnoze juste, nici de aspect inelat vermicular al existenţialismului, critica 
literară a moştenit de la vechea retorică, miliardară în sectorul tropilor, doar 
un modest mănunchi de termeni particulari, care i-ar permite să se adreseze 
publicului iubitor de beletristică într-un limbaj dintre cele mai accesibile. Şi 
totuşi realitatea, aiurea şi la noi, este alta”. 

Pentru Şerban Cioculescu critica modernă ar afecta un stil al preţiozităţii, 
„cu subtilităţi rămase neelucidate chiar de către propriii emiţători, cu pre-
tenţia de a proiecta clarobscurul asupra zonelor tulburi ale subconştientului 
şi inconştientului, care au devenit, de când cu moda freudismului şi a psi-
hanalizei, domeniul predilect al poeziei şi prozei. Din acest clarobscur al 
expresiei critice, dominanta stilistică rămâne obscurul, iar claritatea apare 
în judecata celor iniţiaţi un semn de paupertate spirituală, un stigmat, o 
infirmitate a inteligenţei (s.n.)”. Riscând să fie catalogat de către aşa-zişii 
modernişti, psihologişti, freudieni, impresionişti etc., etc. drept un desuet ur-
maş al celebrului apărător al principiilor clasicismului, pentru care concizia, 
claritatea şi acurateţea exprimării judecăţii critice însemnau principalele cal-
ităţi ale disciplinei, Şerban Cioculescu este, poate mai mult decât oricare alt 
critic român, cel care, de pe poziţiile unui raţionalism în pas cu vremea sa, a 
subliniat şi pus în valoare preponderent componenta deopotrivă explicativă, 
interpretativă şi axiologic-valorizatoare a criticii ca fenomen istorico-literar. 
Coborând în paleontologia disciplinei, în bună măsură, practica exerciţiului 
critic cioculescian acoperă exact sfera de interes a vechilor gramaticieni (an-
tecesorii primilor filologi, potrivit lui Francesco della Corte). După Cicero 
(vezi De Oratore), aceştia se ocupau cu poetarum pertractatio (explicarea 
poeţilor), historiarum cognitio (cunoaşterea istoriei), verborum interpreta-
tio (interpretarea [semnificaţiei] cuvintelor) şi pronuntiandi quidam sonus 
(pronunţarea sunetelor). Direct dependente devin în vechime (servitute ce 
n-a fost abolită nicicând) studiile lexicologice şi cercetările etimologice, 
interesul pentru cuvintele vechi şi tehnica descifrării sensurilor unor opere 
istorico-literare. Vechile şcoli şi facultăţi de litere (englezii le-au numit până 
la începutul secolului XX, dacă nu şi mai târziu, şcoli de gramatică ! – iar 
pentru francezi „gramaticienii” nu sunt decât nişte „litteraturs”), oare ce 
pregăteau? Nu pe filologi (din gr. philos = prieten + logos = cuvânt) şi pe 
viitorii literatori ? Adică nu pe cei care vor să se dedice studiului literaturii? 
Nu pe cei care doresc să înveţe literatura şi pe alţii? Nu pe cei care, în fond, 
sunt cu atât mai mult capabili să creeze literatură? Format la buna şcoală 
românească din interbelic a filologiei clasice greceşti şi latine, prerfecţionată 
riguros la Sorbona, dincolo de grupări, programe ideologice sau campanii 
de conjunctură, critica literară practicată de Şerban Cioculescu rămâne 
profund ataşată unei apetenţe şi unui fundament filologic şi umanist care o 
vertebrează în mod fericit şi o face inconfundabilă. Practic, cred că nu există 
abordare critică, oricât de „insignifiantă”, care, pe lângă bogatele daruri ale 
intuiţiei sau caratele spiritului speculativ, să nu trădeze deopotrivă acribia 
rafinatului erudit, compentenţa lingvistului şi largul orizont umanist al filo-
logului. Eşantion din „lotul maturităţii”, articolul cioculescian citat de noi 
mai sus, deşi după titlu ar părea (şi este în bună măsură) mai curând unul de 
încercuire şi definire a unei probleme teoretice, pe alocuri, trimiţând direct 
la „terminiologia” critică a unui Lovinescu, Perpessicius sau G. Călinescu, 
el capătă caracterul unei frapante investigaţii filologice. „Abilitat profesor de 
latină în învăţământul secundar, scrie exegetul lui Caragiale, Lovinescu a in-
trodus în terminologia criticii noastre literare un mare număr de neologisme 
de origine latină, direct sau prin intermediul limbii franceze. Unul dintre 
motivele care l-au determinat pe acest stilist de şcoală tacitiană, folosindu-se 
în sintaxă de multe propoziţii participiale, cu eliminarea conjuncţiilor, a 
fost nevoia de concentrare, de conciziune. Ca să exprime nevoia de vers 
curgător şi armonios, el spunea într-un singur cuvânt: melifluu (s.a.). Lovi-
nescu mai este acela care a revendicat pentru critică, pe lângă demnitatea 
unui stil definitoriu, dens şi concis, şi pe aceea a frumuseţii artistice. El scria 
răspicat în 1925: «[…] reclamăm pentru critică, întocmai ca şi pentru orice 
expresie a simţirii omeneşti, dreptul şi datoria de a fi o artă, adică de a se re-
aliza în forma cea mai desăvârşită». Aruncând mai apoi o privire în grădina 
lui Aristarc, Şerban Cioculescu notează: „Se ştie că G. Călinescu, care şi-a 
făcut un fructuos stagiu la Roma, îşi trădează preferinţa pentru epitete de cu-
rioasă factură italienizantă, ca acel indimenticabil pentru neuitat, ca invernal 
pentru iernatic, sau cu sintagme precum «cleric vagant», cu înţelesul de in-
telectual fără domiciliu fix (care se ascunde de neoportuni!). Şi Perpessicius, 
ca şi Călinescu, afectează a scrie uneori inumerabil, în loc de nenumărat”.

Iertându-i impresionismul de început de carieră, pentru Şerban Cioc-
ulescu, cu 9 ani mai în vârstă ca domnia sa, savantul şi voluptosul preţuitor 
al cuvântului expresiv – l-am numit pe Perpessicius – („emerit filolog, cu 
rădăcini în humusul nutritiv al clasicismului, al «umanioarelor», cum erau 
numite nobilele discipline, mai acum o sută şi treizeci și ceva de ani, în Şco-
ala de la Sfântu Sava”) reprezintă bosa (din fr. bosse = înălţime; aptitudine) 
spiritului istoric-literar, efigia şi modelul criticii literare par excellence. „Lec-
tura unei pagini iscălite Perpessicius, scrie el, mă încântă şi mă instruieşte, ca 
pe un mai modest învăţăcel, la aceleaşi izvoare”. Analizând la nivelul lexic-
ului Menţiunile acestuia (vezi Alte menţiuni de istoriografie literară şi fol-
clor, 1957-1960, E.P.L.,1961, în Variaţiuni critice, E.P.L. 1966), criticul nu 
se poate abţine a observa în context (prilej pentru noi de a-i degusta încă o 
dată calitatea ethosului filologic, dar şi fascinanta mobilitate de spirit şi mil- Ștefan Ion GHILIMESCU

itantismul cărturăresc) „tendinţa mereu mai accentuată la fraza lui Perpes-
sicius către perioadă (s.n.)”. Bazat pe numeroase exemple de arabescuri şi 
extensii ale stilului acestui nepreţuit confrate, criticul nostru este încredinţat 
că „un duh al armoniei şi al echilibrului, smuls clasicismului (s.n.), a insu-
flat autorului talentul de a-şi duce firul măiestrit la capăt, printre meandrele 
unui aparent labirint, ca mitologica Ariadna. Nu este, repet, un stil oral, deşi 
Perpessicius se recunoaşte undeva un spirit peripatetic. Pentru că acest cu-
vânt lipseşte în noul dicţionar academic (!!!), cel puţin cu înţelesul extensiv, 
voi preciza că este peripatetician nu numai eventualul discipol modern al 
lui Aristotel, dar oricare intelectual căruia îi place să discute, plimbându-se, 
aşa cum făceau mai acum douăzeci şi trei de veacuri, în gangurile Lykeio-
nului (liceului) din Atena, ciracii marelui logician”. Inventarul de vocabule 
preţioase cules din Menţiunile lui Perpessicius, denumit cu duioşie undeva 
Pentapolin, este inaugurat de critic cu o adevărată creaţie a acestuia, respec-
tiv cuvântul lunologi („noi, lunologi înveteraţi, crescuţi la şcoala lui Jules 
Laforque…”). Şi comentariul îndrăgostit, evident, debordând de o facondă 
ironică, din care nu lipsesc parcă nici accentele satirice: „Este deci vorba de 
liricii sentimentali şi lucizi, iubitori ai lunii, ca să nu spun lunatici. Desinenţa 
– log înclină însă înţelesul cuvântului către o nouă disciplină de cunoaştere, 
rezervată poeţilor, înainte ca explorarea lunii să fie un fapt experimental, 
aşa cum ne aşteptăm cu toţii după strălucitele biruinţe ale tehnicei moderne 
revoluţionare. Nu-l voi contrazice pe acad. Perpessicius, mulţumindu-mă, 
ca amator al lunii, vai! nepoet, să mă socot niţelus «lunatic», fără să mă în-
cumet a mă crede lunolog”. După ce extrage din aceleaşi Menţiuni, discută 
şi lămureşte, cu aceeaşi uşurinţă filologică, sensurile unor cuvinte precum 
altitudinar, a-şi apropia versus a-şi apropria, lacrimară/ lacrimală („după 
Perpessicius, [lacrimală] este numai literatura cea bună, cu emoţii puter-
nice, zguduitoare până la lacrimi, iar nu dulcege, lâncede, lacrimogene”); 
Şerban Cioculescu laudă, de exemplu, un „compus” ca stihurgie, creaţie 
după dramatugie şi care nu ar desemna alt nimic decât versificaţia învăţată 
de Tudor Vianu în atelierul lui Ovid Densusianu! Mai puţin e de acord sau 
înţelege criticul cuvinte precum metre („alte metre savante”), a recepe („ale 
cărui stridenţe le recepe cu stricteţă”), ceea ce nu înseamnă că orice inovaţie 
verbală scriitoricească ar fi condamnabilă din capul locului, ci doar că ea 
ar trebui examinată în spirit critic. Semnalând „predilecţia lui Perpessicius 
pentru cuvântul lamură […], în sensul său multora necunoscut, de parte 
mai aleasă”, înainte de a-şi încheia intervenţia, ca un causeur ce se respectă, 
Şerban Cioculescu face un substanţial excurs, nu tocmai curat inofensiv, la 
adresa vremurilor noi, amintind de păţania lui Vlahuţă înainte de sfâşitul 
său, petrecut în 1919. „[Vlahuţă] scosese revista literară Lamura şi o tri-
misese şi instituţiilor, ca să-şi asigure câteva abonamente. Unele s-au con-
format, cele mai multe nu. Una singură, o unitate militară sub semnătura 
unui colonel – i-a restituit revista, condiţionând abonamentul de explicarea 
misteriosului vocabul de pe frontispiciul ei. Bravul ostaş se temea de nu 
ştiu ce iz subversiv al cuvântului lamura! Biruise revoluţia din Octombrie 
şi flutura f-lamura ei cea roşie. Aceasta cred că a fost confuzia ignarului. 
Sfârşitul poveştii adevărate nu-l cunosc, dar alte nedumeriri nu m-ar mira să 
stârnească frumosul nostru cuvânt, prea puţin popularizat”. Apropo de pro-
rocirea lui Cioculescu, mi-amintesc că Alexandru Geoge era de-a dreptul 
oripilat, ba chiar revoltat inconturnabil, de titlul unei cărţi de poezie (Lamura 
bolii, 1995) a prietenului său din tinereţe, Theodor Nicolin.

Pentru francofilul Şerban Cioculescu, ca şi pentru latinistul Eugen 
Lovinescu, pe care îl laudă pentru credinţa nezdruncinată în misterioasa 
scânteie ţâşnită din contactul neprevăzut, dar predestinat a două simple cu-
vinte, vocabule căutate, cu acribie, ani de zile de către critic, şi tocmai de 
aceea în stare „de a provoca exemplul, [dar] şi iluzia de a deştepta în alţii 
mai tineri conştiinţa literară”, limbajul criticii literare celei mai accesibile, 
îmbogăţit cu un mare număr de neologisme de origine latină, direct sau prin 
intermediul limbii franceze, punând în paranteză pe cât se poate tentaţiile 
metaforei, n-ar trebui să se situeze sub nivelul literaturii de creaţie. Vizavi 
de o asemenea exigenţă, în stilu-i şarmant bineştiut, Cioculescu îşi permite 
o paranteză plină de semnificaţie (vezi Limbajul criticii literare, op. cit.), pe 
care o reproduc în continuare. „După eşuarea turneului său de conferinţe 
în Belgia, nefericitului Baudelaire i-a căşunat o ură de moarte împotriva 
fraţilor săi francofoni, în care a văzut, desigur injust, o nouă Abderă, patrie a 
prostiei şi a inculturii. Aceluiaşi fenomen, poetul critic de artă, concepută au-
tonomă, i-a imputat criticii literare infuzia de termeni de origine militară, ca 
«literatură militantă», «literatură de avangardă», «a purta sub steagul», «a 
lupta corp la corp», «unul dintre veterani» şi a calificat acest limbaj ostăşesc 
«metafore cu mustăţi» (Mon Coeur mis à nu). Astăzi această terminologie 
este curentă şi nu mai surprinde pe nimeni”. 

De ce însă „nefericitul Baudelaire”? În martie 1866, într-adevăr, 
celebrul poet a întreprins o serie de conferinţe în Belgia. Acolo, în biserica 
Saint-Loup din Namur, cade pentru prima dată secerat de un atac cerebral, 
provocat de sifilisul contractat în tinereţe. Hemiplegic va fi internat în clinica 
Duval din Paris, unde moare la 31 august 1867, adică în urmă cu 150 de 
ani! În rarele momente de luciditate deplină, la începutul anului 1867, mai 
ales, scrie câteva articole à rebours la adresa criticii literare a momentului… 
Cât priveşte noua Abderă, patrie a prostiei şi inculturii, lucrurile sunt nu nu-
mai cu mult mai complicate, dar şi extrem de intersante. Cu toate că Abdera 
(localitate din nordul Greciei) este locul de naştere al lui Democrit şi Protag-
oras, începând cu secolul 1 î.e.n. reputaţia oraşului devine atât de proastă, 
potrivit lui Cicero (vezi Ad Atticum), încât numele localităţii devine sinonim 
cu prostia. Ca neologism, mult mai târziu, abderitismul desemnează la Kant 
o adevărată concepţie despre sensul istoriei… În legătură cu toate acestea, şi 
ceva în plus, cititorul poate consulta cu folos traducerea Istoriei abderiţilor, 
în Christoph Martin Wieland, Opere alese, Editura Univers, București 
1973.

Pentru eventualul cecetător (monograf) al vieţii şi operei lui Şerban 
Cioculescu dimensiunea filologică a criticii lui rămâne, dincolo de orice 
discuţie, o serioasă piatră de încercare. 
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Literatura colectivizării (III) UN VOLUM DE 
POEZIE AUTENTICĂGestul a fost taxat de Ion 

Rotaru, autor al unei Istorii 
a literaturii române, printr-o 
trecere totală sub tăcere a scrierii 
respective, scriind indignat: 
„lăudat din cale afară la apariție 
de critica vremii, pentru modul 
cum era pusă și rezolvată în 
el problema cooperativizării 
agriculturii, astăzi o scriere fără 
nicio importanță, ca dealtminteri 
și celelalte ieșite din condeiul 
redactorului Tribunei clujene”. 

Nici pentru romanul Casa al lui Vasile Rrebreanu, același 
istoric literar nu are cuvinte de laudă, găsind-o puternic 
înfeudată schematismului epocii, expediindu-l rapid, 
prin cuvintele: „personajul principal, Isaia Ioța, în luptă 
cu forțele reacționare, pentru binele țărănimii sărace, 
nu se deosebește prea mult de altele similare, apărute cu 
5-6 ani mai înainte.” Stăruie totuși asupra romanului lui 
Lăncrănjan, Cordovanii, cu sentimentul că scriitorul „e 
mai statornic în țărănie decât Marin Preda”. Oferă chiar o 
radiografie a acțiunii cam ambarasante a acestuia, ajungând 
la concluzia că „Lăncrănjan ne pune în fața celui mai lung 
roman povestit de eroul principal la persoana întâi.” 

Cu acestea, nu ne rămâne decât să conchidem că 
nici Cordovanii nu este și nici nu poate să fie romanul 
reprezentaiv pentru colectivizarea din țara noastră. De 
această lacună pare a-și fi dat seama însuși Lăncrănjan, 
când a scris Suferința urmașilor (1978), afirmă Ion 
Rotaru, care are un clenci pe care ni-l dezvăluluie oarecum 
secretos, când afirmă că romanul „țărănesc obișnuit” care 
este Suferința urmașilor „s-ar înrudi (atenție la calificativ!) 
cu Cordovanii „pe dedesubt”. Un ultim romancier al acelei 
perioade triste din istoria poporului român, care a fost 
însemnată de colectivizare, a fost Augustin Buzura, care, 
în Fețele tăcerii (1974), a simțit nevoia să răscolească prin 
cenușa trecutului, căutând urmele unor crime odioase și să 
încerce alinarea unor suferințe niciodată ostoite. Istoricii 
acelei epoci vorbesc de nenumărate stări conflictuale dintre 
țărani și cei veniți să-i silească să intre în gospodărie, situații 
soldate de multe ori cu conflicte brutale, la fel ca paginile 
lui Lăncrănjan, la care face trimitere autorul cărții invocate, 
Ion Rotaru, când conchide: „Asemănarea cu Lăncrănjan 
e mult mai mare decât își închipuie criticii care, vorbind 
encomiastic de literatura lui Buzura, analistul, nu bagă de 
seamă că în preajmă-i bântuie umbra celuilalt ardelean, 
iubitor de aceleași situații violente”.   

Literatura colectivizării este, așa cum am arătat mai 
sus, o mare făcătură, cu personaje inventate, care trăiesc 
puternice drame sociale, ducând la confruntări de familie 
și de clasă, fiind puși față în față cei destoinici, cadorisiți 
cu epitetul de „chiabur”, cu elemente modeste ivite din 
pleava societății satului românesc, ridicate de partid la 
nivelul de eroi veritabili, fără a merita această onoare. 
Prin colectivizare s-a ajuns la un proces puternic de 
„dezumanizare” a personajelor ieșite din acest mediu 
problematic, care e perceput ca atare de cititor, deși autorii 
acestor cărți înseilate și false fac tot ce le stă în putință să 
dovedească contrariul. E și cazul personajului Ilie Barbu 
din Desfășurarea, care se trezește într-o dimineață cu un 
puternic sentiment de fericire la gândul că de acum viața 
lui va arăra altfel. E pus de autor să-și rememoreze viața, 
să exulte la gândul schimbărilor viitoare, când de fapt el 
mângâie cu ochii animalele și suferă că nu vor mai fi ale 
lui. În general, în toate scrierile cu tematică rurală vom 
asista la lungi procese de conștiință, prezentate de scriitori 
drept etape ale „clarificărilor” interioare, de limpeziri ale 
conștiinței, când de fapt trauma produsă atrage după sine 
mari tensiuni în familie, certuri, confruntări dureroase, cu 
vădite sincope existențiale ducând la solitudine, însingurare, 
schimbări de comportament, soldate cu violențe curente, 
cu disoluții ale familiei și poziții ireconciliabile. Morbul 
colectivei produce dihonie și dușmănii ce nu pot fi atenuate, 
răscolind puternic clanurile și modul de viață al țăranului, 
răvășindu-i existența și surpând din interior solidaritatea 
și pacea firească a satului. În fond, ideile nefaste de tip 
colectivist năucesc personaje ca Mitrea Cocor, făcându-
le nefrecventabile, simple marionete teziste. În realitate 
avem de-a face cu o alienare sufletească și umană, care va 
transforma țărănimea noastră, din rolul ei istoric de talpă 
a țării, într-o clasă vremelnică, fisurată din toate părțile, 
cu rol de anexă a unui proletariat venit să ducă muncă 
de lămurire, dar în fond reprezentanți și ei ai unor falși 
muncitori, transformați peste noapte în propagandiști și 
activiști de partid, proveniți din elemente indisciplinate, 
habotnice, lipsite de caracter. Literatura epocii a creat 
personajul activistului de partid, fără de care nu se pot 
lua hotărâri importante și fără de care întreg eșafodajul 
social e pus în mare primejdie. E o concepție falsă, cariind 
serios modul de gândire tradițional, limpezimea logică a Mircea POPA

evenimentelor. Prin apariția acestui ins ca lider de opinie, 
ca exemplu de atitudine corectă, imaculată, în loc ca 
structura narativă să se consolideze și să-și dobândească 
verosimilitatea necesară, confictul narativ devine mai fragil 
și mai ineficient, pierzându-și suportul motivațional și 
provocând mari distorsiuni comportamentale. Prin oricâte 
„băi” de umanitate a fost pus să treacă de către autorii 
lor îndoctrinați, obsedați în mare parte doar de câștigul 
financiar imediat, între scriitor și personajele sale are loc un 
clivaj greu de trecut, ceea ce subminează puternic estetica 
construcției la care năzuiește și o duce într-o direcție de 
unde nu mai poate fi salvată. În acest fel toată literatura 
colectivizării e fie de o mare naivitate și puerilitate, fie 
neveridică și handicapată de personaje nefuncționale și 
rău portretizate, care transformă operele literare din care 
fac parte în creațiie hibride, de laborator, fără rădăcini 
(„amare” sau nu) în humusul puternic fisurat al credințelor 
tradiționale ale satului. Pentru a nu risca să fie admonestați 
de critică, până și gestul creștinesc, profund încetățenit 
în existența lor, e mereu ocolit, pentru a nu tulbura zisa 
clasicilor marxiști că religia e opiu pentru popor. Așa cum 
am mai spus, la noi tema colectivizării a fost un eșec, iar 
producțiile literare care au răsărit din acest sol otrăvit nu 
au avut putere să răsară și să se dezvolte firesc, organic, 
astfel încât, cu tot verbiajul seducător și învelit în fel de 
fel de ambalaje scânteietoare de către critica literară, ele 
n-au avut nicio priză la public. În plus, au compromis 
iremediabil pe toți cei care au scris despre această literatură, 
critica literară proletcultistă prezentându-ni-se astăzi ca un 
morman de cuvinte inutile, puternic supradimensionate, 
și puternic viciată din punct de vedere al credibilității. 
Credem că exemplele date de noi mai sus au avut darul 
să dovedească limpede rolul nefast jucat de cei chemați să 
judece și să modereze între operă și public, criticii literari 
ai timpului nedeosebindu-se cu nimic de propagandiștii 
de partid, purtători ai unui limbaj de lemn neevoluat și ai 
unor construcții narative de mare sărăcie imagistică. Am 
dorit să demonstrăm în cele de mai sus că atât literatura, 
cât și critica literară au suferit de pe urma acelorași boli 
incurabile, făcându-le greu digerabile și supuse unor 
determinări și fixații care le-a oprit recunoașterea statornică. 
E vorba în mare măsură de o literatură scrisă la comandă, 
și, în consecință, puțin credibilă. La fel ca în cazul tematicii 
industrializării, și tematica colectivizării a fost o găselniță 
a ideologilor de partid, menită să le servească lor ca 
argument pentru valabilitatea și normalitatea procesului 
care a dus țărănimea la sapă de lemn, viciind înseși 
fundamentele care au susținut și întreținut rezoanele după 
care această clasă a existat și s-a condus timp de secole, 
scoțând-o de pe făgașul ei de finalitate și aruncând-o în 
neantul colectivist. Ca orice temă impusă și susținută de 
partid, ea a fost menită mai degrabă să creeze confuzie și să 
destabilizeze o clasă cu vechi resorturi de atașament pentru 
pământul strămoșesc, ca, lipsind-o de acest instinct atavic, 
însuși caracteristica fundamentală prin care se definește 
un popor și o națiune, să-i fie sustrasă și compromisă, iar 
pământul să poată deveni o marfă ca toate celelalte, aptă 
oricând să-i fie înstrăinată. Clasa țărănească a fost aceea 
care a ținut țara în picioare, clasă care a ridicat nivelul de 
trai al claselor boierești până la standarde occidentale, unde 
aceasta s-a instruit și s-a educat, ridicând mai apoi conace 
somptuoase și castele mărețe, de pe urma unei exploatări 
seculare care nu și-a redus niciodată strânsoarea din jurul 
ei. Acestei clase îi datorăm atât asigurarea pâinii zilnice, 
cât și purtarea celor mai crâncene bătălii duse în numele 
apărării pământului strămoșesc (pe care astăzi îl vindem pe 
nimic unor străini, periclitându-ne însăși existența neamului 
și a independenței și statalității țării!), clasă care a durat 
mănăstiri și biserici, a ridicat troițe și a perpetuat chipul 
veridic al poporului nostru în orice loc și în orice situație. 
Bătrânii, înțelepții satelor, în fața cărora simțim nevoia 
să ne ridicăm căciula sau pălăria, ar merita chiar gestul 
ieșit din comun de a le săruta mâna, pentru necazurile, 
nefericirile și crimele pe care oameni nechibzuiți și fără 
simț moral, aflați vremelnic la conducere, le-au prilejuit 
și le-au pus în spate greutăți care i-au descumpănit. I-au 
lăsat singuri în fața vicisitudinilor existențiale, care i-au 
doborât sau i-au împiedecat să ducă o viață normală. 
Țăranul român a fost și a rămas creatorul miraculos al celor 
mai apreciate producții populare, de o valoare fără egal în 
rândul spiritualității artistice europene, precum Miorița. 
Omagiul pe care marele țăran Brâncuși a știut să-l aducă 
acestora, prin ridicarea la Târgu-Jiu a Coloanei fără Sfârșit, 
a Porții Sărutului și a Mesei Tăcerii, a încununat pentru 
totdeauna prețuirea pe care le-o datorăm. Cei care și-au 
bătut joc de aceștia (și continuă să-și bată și la ora de față) 
nu merită decât disprețul nostru total, și blestemul care să-i 
însoțească până la ziua de apoi: „Mânca-le-ar casa pustia/ 
Și neamul nemernicia!”

acă ar fi să îndrăznesc o caracterizare a poeziei 
Zoiei Elena Deju, dacă m-aș încumeta să desemnez, 
printr-un singur enunț, nota dominantă a lirismului 

esențializat cultivat de o atât de originală și de talentată poetă, aș 
începe prin a cita doar titlul unui eseu semnat de Al. Florin Țene, 
și publicat în „Convorbiri literare”:  O sensibilitate melancolică. 
Exact așa am perceput și eu lirica Zoiei Elena Deju. Am întâlnit, 
la tot pasul, în fiecare poem, o melancolie inteligentă, specifică 
spiritelor sensibile, dar, în egală măsură, înzestrate cu adâncime. 
Poeta este o bună  cunoscătoare a cărților sfinte, calitate pe care  
o pune în evidență, între altele, chiar titlul volumului său, apărut 
în 2009, la Editura Măiastra, La Ghetsimani, conținând „micro-
psalmi de remarcabilă concentrare și forță expresivă”, după cum 
afirmă Eugen Dorcescu, în prefața la volumul Rotitor, căruia îi 
dedicăm prezentul comentariu.

ROTITOR, carte de poezie, apărută de curând la Editura 
„Eurostampa” din Timișoara, are, așadar, privilegiul de a 
se bucura de o prefață semnată de poetul timișorean Eugen 
Dorcescu, intitulată Poezia vocației antropocosmice. Volumul 
se deschide cu poemul care îi dă titlul, poem ce poartă, în 
structura sa, „o apreciabilă cantitate de ființă” (citez din prefață), 
chezășie a valorii sale, în opinia prefațatorului.. Axat pe o suită 
de comparații aparent simple, poeta aseamănă gândul („particula 
lui Dumnezeu”), din care se naște „Rotitor perpetuu/ sfârșitul 
întru început”, cu „semințele bradului / peste amețitoare văi / ca 
apa în răscruce de vad/ ori bolta rotind sori și stele”, cu „acvila 
din herburi peste istorii”, sau cu „dervișii în transă”, la rându-
le, comparați cu „umbreluțe de păpădie/ urcând în Ether/ ca 
electronii atrași/ de protonii/ din nucleul atomic”.

Cred că nu aș greși prea mult, dacă aș asemăna acest poem 
cu un motto al cărții, prin care se urmărește introducerea 
cititorului într-o lume aparte, într-un univers poetic de înaltă 
factură, într-o lume dincolo de lume : „Ca semințele bradului/ 
peste amețitoarele văi// Ca apa în răscruce de vad/ ori bolta 
rotind sori și stele// Ca acvila din herburi peste istorii/ ca dervișii 
în transă// Umbreluțe de păpădie/ urcând în Ether// Ca electronii 
atrași de/ protonii din nucleul atomic// Și acest gând (particulă 
a lui Dumnezeu)/ din care se naște// Rotitor perpetuu/ sfârșitul 
întru început ”

Din căușul palmei, Salută Stepa și Unicorn de pază, astfel 
își intitulează autoarea cele trei părți ale volumului, cuprinzând 
poeme care de care mai interesante, mai abisale, mai greu de 
dezghiocat, dar cu miezul atât de dulce cititorului, care reușește 
să le guste. Titlurile celor trei părți ale volumului sunt date de 
prezența, în structura fiecăreia, a unei poezii intitulate aidoma. 
Spre exemplu, la pagina 22, întâlnim poezia Din căușul palmei, 
în care autoarea mărturisește că își adună „chipurile martore/ ce 
i-au fost rânduite”, din „luminile candelei”. Unul dintre chipuri 
este mai mic, dar mult mai încăpător, altul e un „brad aprins de 
fulger și luminând pe comori în noaptea solstițiului alb”, după 
cum relativ puține sunt „cuvintele trecerii/ ca apa stingătoare/ 
de dor din căușul/ palmei lui Diogene”. Toate acestea dau însă 
naștere la „O poveste înluminată/ în susurul fântânii/ așteptând 
drumeții/ undeva în Samaria”.

Salută Stepa pare a fi un poem în care autoarea își raportează 
lirismul la Univers, la cer și pământ, la oameni, la păsări și 
la animale minuscule, drept care „șoimul” ei „zboară într-o 
direcție bună/ lovind negreșit/ un șal argintiu de blană/ flutură-n 
zare salutând Stepa...” Adresabilitatea creației sale îi este bine 
cunoscută, bine conturată. Poeta își știe puterea creatoare și 
nu se înșală, când simte că versurile sale își vor afla locul în 
mintea și inima cititorilor. Partea a treia are, și ea, în cuprins, o 
poezie care îi dă titlul: Unicorn de pază. Un poem de o elevată 
frumusețe. Citez, spre argumentare, doar prima strofă : „poemul/ 
cu visele lui/ de cretă colorată/ în toamna despletită/ pregătindu-
se/ de somn hibernal”. Sintagma „toamna despletită” capătă 
conotații adânci, dacă o asimilăm maturității artistice, pe care 
o atinge poeta. Versurile au limpezime, candoare și, deopotrivă, 
profunzime ideatică.

După lecturarea atentă a acestui volum, cititorul are 
nostalgia înțelegerii întârziate a tot ce-l înconjoară, a tuturor 
elementelor materiale, și nu numai, cu care a intrat în relație 
pe parcursul vieții. Poeți asemenea Doamnei Zoia Elena Deju 
își pun, cu siguranță, prin mesajul dumnealor, amprenta asupra 
sufletului celui care găsește în citit „cea mai plăcută zăbavă” și 
care rezonează cu fiecare vers al poemelor parcurse, adunate, 
aici, sub titlul Rotitor.

Poezia Doamnei Zoia Elena Deju întărește, prin lexemele 
întrebuințate, „coloanele cuvântului” pe care „cerul se 
sprijină”, făcând ca „stelele din adânc, de neprihănit cosmos” 
să strălucească „tot mai viu pe ape”, idee poetică, pe care am 
întâlnit-o în poemul Regăsire, cu care începe partea a treia, și 
în care poeta își definește scrisul astfel: „Ochi în nedormire,/ 
risipitor peste margini/ ca o sărbătoare / a întoarcerii/ pentru 
totdeauna”. Și concluzionează că aceasta ar fi: „Regăsirea lumii/ 
deodată cu regăsirea de sine-mi!” Poezia cucerește, frapează 
prin profunzimea trăirilor, pe care le încearcă poeta și pe care 
ni le face cunoscute cu  discreție, dar cititorul are, la un moment 
dat, sentimentul că poate pătrunde relativ ușor în resorturile 
sufletești ale autoarei, că „ poate vedea/ până departe 
în suflet/ și în desișul de semne/ al marelui zodiac/ prin 
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Un erou
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De ani și ani nu mai intrase 
în casa bătrînească a familiei Ilaș, 
probabil de pe vremea cînd Cristi 
era elev de liceu. După moartea lui 
Petru, casa nu mai fusese renovată 
și pereții erau scorojiți, îngălbeniți 
de vreme, sub acoperișul de țiglă 
înnegrită și spartă pe alocuri. Se simți 
cuprins de sentimente amestecate 

și intră pe poarta larg deschisă. În curte erau cîteva grupuri de 
oameni. Două femei în vîrstă, îmbrăcate în negru, ieșiră dintr-o 
anexă. Aveau în brațe niște colaci legați cu prosoape. Anton le 
cunoștea din vedere, pentru că uneori o vizitau pe maică-sa, 
Varvara. 

– Bună ziua, spuse încurcat, întrebîndu-se dacă era 
cuviincios să dai binețe în situații din astea.

Femeile nu se formalizară și răspunseră anemic, dînd 
din capetele îmbrobodite cu baticuri vișinii. Erau femei în 
vîrstă, care știau rînduielile unei înmormîntări și nimeni 
nu îndrăznea să se abată de la ordinele pe care le dădeau. 
Lîngă pragul casei, indivizii cu prapuri bisericești păreau 
că se ceartă, însă la vederea lor se făcu liniște. Băbătiile 
puteau să  dispună suveran cu privire la porțiile de rachiu 
pe care le căpătau din cînd în cînd de pomană și nu le-ar fi 
dat mîna să stea însetați pînă la sfîrșitul ceremoniei. 

Anton trecu pe alături și intră în casă, stăpînit de 
aceleași sentimente confuze. Ușa de la camera de zi era 
deschisă și din hol se vedea sicriul, înconjurat de buchete 
de flori. Perdelele fuseseră lăsate și înăuntru reuși să 
distingă niște oameni veghind. Anton se opri lîngă sicriu, 
își făcu semnul crucii, așeză o bancnotă de cincizeci de lei 
pe pieptul moartei și se retrase, dînd mîna cu doi bărbați 
de alături.

Privi din nou spre sicriu, mirat să descopere că 
doamna Adela, o femeie voinică și viguroasă, căpătase 
dimensiunile unui copil. N-o mai văzuse de ceva timp și 
metamorfoza îi părea uimitoare. Sicriul fusese așezat pe o 
masă, iar Anton se uită de cîteva ori spre hîrca pămîntie, 
încercînd să-i redescopere trăsăturile feței de altădată. 
Toată carnea de pe ea se topise, rămăseseră numai oasele 
și pielea de mumie.

Se întrebă pe unde putea fi Cristi, cînd dintr-odată 
înțelese că aceea era masa la care, cu ani în urmă, se așezau 
musafirii. Și el stătuse de cîteva ori la masa asta și ciocnise 
pahare cu domnul Petrică Ilaș, Dumnezeu să-l ierte! Sentimentul 
confuz de pînă atunci îl părăsi, făcînd loc unui simțămînt de 
iremediabil și deșertăciune. Parcă nu-i venea să creadă că lumea 
se poate scurge atît de repede, cînd una dintre femei veni cu o 
tavă pe care se aflau păhărele cu țuică și felii de cozonac. 

– Ia de sufletu’ Adelei, spuse. 
Anton luă o felie de cozonac, zise „bogdaproste”, însă 

refuză băutura, motivînd că un șofer de pe salvare putea fi oricînd 
chemat la muncă. Femeia suspină ușor, îndurerată, iar Anton 
întrebă de Cristi. Ea își clătină capul și arătă spre bucătărie.

Mariana PÂȘLEA 

Constantin ARCU

El mușcă din felia de cozonac, ținînd o mînă dedesubt 
pentru a colecta eventuale firimituri, apoi se îndreptă spre 
bucătărie. Deschise ușa și pătrunse într-o încăpere pe care și-o 
amintea vag, probabil mai intrase acolo cu prilejul nunții lui 
Nae cu Garofina. Fu surprins să constate, ca pe o revelație, că 
timpul se abate cu necruțare peste lume și spulberă tot, oameni 
și lucruri. Bucătăria, cîndva un loc al mirosurilor apetisante 
ce se ridicau din oalele și tigăile bolborosind și sfîrîind pe 
plită, acum devenise o încăpere scufundată în penumbră, rece 
și neprimitoare. Pe laviță se aflau sticle cu țuică și o tavă cu 
prăjituri, iar în cuierul pom cîteva haine erau aruncate de-a 
valma. Țolul de pe podea era mototolit, semn că cineva, în 
grabă, se împiedicase în el. 

Se simți cuprins de o tristețe adîncă și așeză pe tavă 
restul feliei de cozonac. Zărise spatele încovoiat lîngă fereastră 
și inima i se strînse ghem. Cristi stătea pe un taburet, privind 

înspre casa vecină, în care cu ani în urmă locuiseră părinții lui 
și unde maică-sa își pusese capăt zilelor, într-o după-amiază 
de care poate își amintea vag, un crîmpei funest dintr-o viață 
anterioară. Era îmbrăcat în haine civile, cu pantaloni de tercot și 
o cămașă în carouri, uzată. 

Îl privi un timp, întrebîndu-se la ce putea să se gîndească 
nepotul său. Nu-și putea da seama, dar simți că trebuie să-l 
aducă în prezent. Rătăcirile printr-un trecut cețos nu puteau fi 
deloc bune pentru Cristi. 

Încercă să-și ia o mină veselă și-l întrebă, prefăcîndu-se 
binedispus:

– Salut, Cristi! De ce stai singur aici?  
Tînărul nu răspunse, continuînd să scruteze ziua închisă 

de octombrie de dincolo de fereastră sau cine știe ce reușea el să 
vadă. Din cînd în cînd suspina, iar spinarea scheletică, îndoită îi 
tresălta sub cămașa murdară. 

Anton se apropie și, aplecîndu-se, îl îmbrățișă. „Sărman 
copil făr’ de noroc”, se gîndi. „Tu ai ceva de sfînt, de om al 
jertfei”. Își aminti lipsa de interes a lui Nae față de acest copil, 
pentru ca peste ani nelegiuirea să-i fie răsplătită printr-un 
sacrificiu care i-a salvat viața. Îl podidiră lacrimile, amintindu-și 
că el n-a reușit să accepte ideea de-a i se tăia o bucată de ficat pe 
care s-o cedeze fratelui său pentru transplant. Întreaga lui ființă 
se opunea imaginii odioase în care medicii îi secționau ficatul, 
un iad din care l-a salvat acest om minunat.  

Cristi tresări, continuînd să scîncească. Anton își șterse pe 
furiș lacrimile și insistă: 

– Nu ți-i frig numa’ în cămașă, Cristi? 
– Nu chiar tare, spuse Cristi, trăgîndu-și mucii. O îngroapă 

pe mămuca?
– Da. O să mergem împreună. Acuma, ar fi bine să te 

îmbraci. Îndată vine preotul și nu-i frumos să te vadă în halu’ 
ăsta. Ce fel de jandarm ești tu?

– Nu știu. Poate că m-au dat afară.
Anton îl cercetă lung din priviri.   
– Cin’ să te dea afară? De un’ le mai scoți? 
– Nu știu ce spune doctoru’, se eschivă Cristi.
– Hai, îmbracă-te acum! Dă niște apă pe față la chiuveta 

asta și numaidecît te gătești cu țoale negre. Găsim noi ceva. 
Două ore mai tîrziu, în cimitirul tîrgului trei gropari beți 

și puși pe glume aruncau cu lopețile țărînă peste sicriul în care 
fusese coborîtă Adela Ilaș. Alături, Cristi vărsa rîuri de lacrimi, 
neînțelegînd în ruptul capului de ce mămuca lui trebuia să rămînă 
sub mormanul de pămînt. Anton îl bătu pe umăr, îmbrățișîndu-l: 
„Nu-i frumos să plîngi, Cristi! Bărbații nu plîng!”. 

Vichentie se trase mai aproape, sprijinindu-se în toiag. 
Privi cu luare aminte crucea de fier și fotografia răposatei, 
bolborosind filosofic: „Aprigă ai fost la viața ta, Adeluță, dar 
tot aici ai ajuns. Toate au un sfîrșit”. Își scoase de sub hanoracul 

uzat sticla teșită cu votcă și trase două înghițituri moderate. 
Printre frunzele roșietice ale arborilor din jur se scurgea o 
lumină cenușie, difuză.

– Hai și la mormîntu’ maică-ti, nepoate! 
Vichentie fusese văr cu Petru Ilaș, soțul Adelei și bunicul 

lui Cristi, așa că erau cumva rubedenii. Cu ani în urmă, ori de 
cîte ori îl întîlnea prin tîrg, își scociora buzunarele după mărunțiș 
și-i cumpăra biscuiți Eugenia sau vreun cornet de înghețată. De 
cîteva luni, Vic făcuse un salt considerabil pe scara socială, 
schimbînd adăpostul din cimitir pentru un pat la azilul de 
bătrîni, însă zilnic trecea pe la mormîntul lui Oreste, prietenul 
său întru veșnicie. 

Anton îl luă pe Cristi pe după umeri și-l bătu cu mîna pe 
spate, pătruns de un sentiment amestecat de milă și teamă. Nu 
avea aptitudini filosofice și nici nu-și bătea capul cu probleme 
abstracte, însă persista senzația că nimic nu mai era ca înainte. 

Înainte de ce? Poate înainte de pandemie sau chiar și mai 
demult. Încerca să nu gîndească mai departe, cum se vor 
așeza lucrurile și ce va mai fi. Exista multă incertitudine 
cu privire la ziua de mîine, lumea părea tot mai fragilă și 
omul tot mai nesigur. 

În realitate, gîndurile i se învîrteau în jurul lui 
Cristi. Cum se va descurca de unul singur? Trebuia să fie 
cineva în preajma lui, care să-i spună ce și cum să facă. 
Discutase chestiunea cu nevastă-sa de cîteva ori, numai că 
pe atunci trăia Adela și vorbeau de o perspectivă relativ 
incertă. Acum însă lucrurile stăteau altfel. Numai că nu era 
momentul să facă planuri, situația avea să se rezolve într-
un fel. 

Reuși să-l determine pe Cristi să înceteze scîncetele 
și se deplasară la mormîntul Garofinei. Cristi nu reacționă, 
în fotografia medalion de pe cruce era o străină care nu 
reprezenta nimic pentru el. Chiar și lui Anton îi venea tot 
mai greu să-și amintească fața Garofinei, iar tînăra din 
poză, o adolescentă din ultimul an de liceu, îl punea și mai 
mult în încurcătură. Vic aduse o lumînare de undeva, o 
aprinse și-i ceru lui Cristi s-o așeze pe mormînt și să-și 
facă semnul crucii.

Însă atmosfera se preschimbă la mormîntul lui Oreste. 
Soarele își făcu loc prin frunziș, luminînd medalionul din 
care Oreste zîmbea spre toată lumea. Nu era greu să-ți dai 
seama că omul se bucura acum într-un ținut de verdeață și 
răcoare. Din fotografie transmitea un mesaj scurt și exact: 
există viață frumoasă și după moarte, nu vă îngrijorați! 

Anton simți că îl podidesc lacrimile și-i ceru lui Vic să mai facă 
rost de o lumînare. 

Pe cînd ștergea cu degetele medalionul de praf, simți 
vibrațiile telefonului mobil din buzunar. Îl apela Sandu și, 
ca de fiecare dată, Anton simți o strîngere de inimă. Acceptă 
totuși convorbirea și temerile i se adeveriră. Sandu era un sol 
care aducea vești proaste. Numai că, în adîncul inimii, deși nu 
formulase niciodată un asemenea gînd, se aștepta parcă la una 
ca asta. 

Sandu îi transmise că, în urma unor incidente petrecute 
prin țară în ultimul timp, jandarmii erau supuși unor verificări 
psihice, pentru a se stabili în fiecare caz dacă cel în cauză este 
apt sau nu să exercite această activitate. Rezultatul examinării 
în cazul lui Cristi era catastrofal, comisia de medici propunînd, 
de urgență, îndepărtarea lui din corpul angajaților jandarmeriei, 
ca necorespunzător profesional. Boala de care suferea băiatul îl 
făcea incompatibil cu rigorile acestei activități. Sandu regreta 
situația; reușise să rezolve cu medicul la angajare, însă nu avea 
acces la această comisie. 

„Ăsta ne era misterul”, își spuse Anton, amintindu-și 
afirmația lui Cristi despre un doctor care urma să spună ceva 
sau să se pronunțe în legătură cu situația lui. Îi trecu prin cap că, 
de obicei, nenorocirile se țin lanț, nu se putea să nu vină și asta. 
Altminteri, ideea nefericită cu jandarmeria fusese a lui Sandu 
și propunerea medicilor părea justă. „Bine că nu s-a întîmplat o 
nenorocire, ferească Dumnezeu!”. 

– Cristi e un erou, spuse, fără să dezvăluie vestea telefonică. 
Știai asta, Vic? 

– Da? se interesă Vichentie, scoțînd din nou sticla cu votcă.
– Un erou, repetă mai tare Anton. Sesizase că Vic auzea tot 

mai slab în ultimul timp și dădea semne evidente de bătrînețe. 
Apoi adăugă, stingherit: Nae a fost operat, că făcuse ciroză. Iar 
Cristi s-a oferit să-i doneze o bucată din ficatul lui...

– Așa? Vic trase două guri de votcă, apoi înșurubă capacul 
la loc, spunînd scîrbit: N-ar fi fost cazu’.

Anton simți ostilitatea din glasul bețivului, dar nu îndrăzni 
să-l contrazică. Îl știa pe Vichentie ca pe un tip de treabă și, 
în adîncul sufletului, era nevoit să-i dea dreptate. Nae, un tată 
denaturat de la un capăt la altul, fusese răsplătit într-o monedă de 
rară noblețe. A fost nevoie ca acest sfînt sau erou să-și jertfească 
o parte din corp, pentru a-i reda lui zile. Își aminti din nou că, 
în ciuda mustrărilor de conștiință, el nu avusese curajul acestui 
tînăr sărac cu duhul. Asta era. Nici un element din schemă nu 
mai putea fi acum înlocuit. Amin. 

(fragment din romanul Tramvaiul 13, 
în căutarea unui editor)

spărtura/ cometei”. Poeta trăiește cu acuitate clipa și, uneori, 
îmbinările de cuvinte trebuie citite de două sau chiar de trei ori, 
pentru a li se descoperi mesajul: „are aripi de șoim/ și ochi de 
heruvim/ un snop de oase/ fluiere de soc/ și merinde tot/ mai 
puține” (Aripi de șoim, ochi de heruvim). Plac, la Zoia Elena 
Deju, subtilitățile de sens, finisarea cu răbdarea unui bijutier a 
expresiei și încântă asocierile originale de cuvinte, care pretind, 
din partea cititorului, o lectură atentă, cunoștințe temeinice de 
teologie, astrologie și mitologie, pentru a se înțelege sensul de 
dincolo de cuvinte : „Un luminiș de stele/ troienite și colțuroase/ 
și alături/ pădurea cu sălbăticiuni/ aripi/ tot mai/ crescânde 
se scaldă/ și rădăcini în afară/ lucioase cum/ strigătul de cuc/ 
ferește linia/ din calea cometei/ periodice ! (Ferește linia!) Sau: 
„O stea de argint/ taie amurgul/ mă evapor/ imperceptibil/ în 
foișorul ființei (Priveliști )

Munca intensă, care a fost necesară pentru realizarea 
poemelor este sugerată de Zoia Elena Deju într-un poem (4),  
din Orizonturi, un ciclu de poezii pe care cititorul îl poate lua 
drept crez poetic: „Cât lut irosit-am/ la Roata Olarului/ până să 
deprind/ modelarea -// Voiam eu bine să fac/ vase de Cină – și-
mi ieșeau/ fie prea strâmbe fie ceva/ asemănător cu ceramica/ 
din târg zisă de Cucuteni”. Și toate acestea, „până când într-un 
miez /de solstițiu în pârgă/ meșterul înciudat că nimic/ nu-mi 
iese/mi-a pus sapa și roaba în /mâini/ să aduc lut din coastele/ 
dealului de la Cornățel... Rezultatul trudei a fost pe măsură: „Cu 
mâini bătucite/ am intrat iar la roată/ și deodată lutul începu/ 
să cânte blând, frumos/ fascinant/ înălțându-se/ în urcioare și 
amfore”.

Cu talent și muncă, Doamna Zoia Elena Deju, reușește un 
volum de poezie de cea mai bună calitate.
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Părăsind țărmul

O imagine credibilă de-
spre sinele sfârșiat parcă de 
condiția existenței unei di-
zlocări între ceea ce se vede 
și ceea ce este, între ceea este 
inaccesibil și ceea ce este 
trecător, ca stimulent al ide-
alului, prin contrast, o vizare 
a înstrăinării prin mecanis-
mul memoriei, a uimirilor și 
distorsiunilor existențiale se 
regăsește ca un leitmotiv în 
volumul de poezie al lui Au-
rel Pantea,  Execuții (Editura 

Cartea Românească, 2020). Atmosfera clar crepusculară, prin mo-
dalitatea proprie ei de cuprindere a proiecțiilor poetice maiestuoase 
și derizorii plutește ca o ceață peste un decor înfrigurat în care timpul 
anihilator se infiltrează cu o luxuriantă natură; „ Vin sărbătorile tru-
purilor,/ vin și trec, și rămân liniști mari,/ și trupurile îndură tăceri,/ și 
pe urmă tăcerile se adaugă/ unor melodii ce se aud/ cu auzul nostru 
de pe urmă,/ când o divinitate privește în limbajele noastre/ cum ne 
prăpădim,/ cum ne ocupă tăceri fără îndurare,/ și în privirile ei se aude 
un plâns fără seamăn”. În acest spațiu poetic predilect accentele  ex-
istențiale capătă inflexiunile unei realități revelatoare prin amprenta 
pe care o impun asupra destinului, inserată prin mișcarea browniană 
a unei conștiințe morale ultrasensibile pe care nici propria imensitate 
n-o poate anihila. Modulațiile unui ciclu caleidoscopic sunt risipite 
și apoi recompuse cu un rar pathos depășind pura constatare a inter-
condiționării factorilor antinomici, a vieții și a morții, ce se consumă 
una pe cealaltă. Clipa în care ochiul descoperă dizgrația aceasta ce 
răspunde la propriul nume, locuind în oglinda marilor pasiuni risipite 
care încotro, nostalgia și presentimentul unui unicat irepetabil; „De-
venim treptat cerșetori/ la porțile mișcătoare ale propriului nostrum 
trecut/ Dar cheile le-am pierdut/ încuietorile au fost schimbate./ Vii-
torul se naște din disperare”. E o fugă din colonia biologică a unei 
materii jubilante dar în egală măsură dureroasă spre depresiunea 
exasperată a lucidității, o dezicere de colcăirea în amorf și frivol; 
„Cum fiecare lucru  făcut fără dragoste,/cum se întoarce el să-și caute 
chipul,/ cum sângerează el fără să-l afle,/ cum lumea devine surdă/ 
și o pată însângerată rămâne/ singura cale spre unica salvare ce a 
rămas,/ și nimeni nu mai are chip,/ precum, dacă ai vorbi de chipu-
ri,/ ar da pe afară închisori adormite”. Reflex firesc, într-o asemenea 
perspectivă, revelația superbă a unui humus sacru harnașat cu o de-
pășire a trăirii, a unui alibi ritualic colorat mai  mult sau mai puțin 
de un pregnant sentiment al solititudinii; „Cum se împart sîngele și 
trupul Tău,/ Doamne Isuse Hristoase, /să acopere fisurile/ unor ceruri 
crăpate”. Atunci când căderea devine iminentă, în spațiul interior al 
ochiului,  codul lumii crepusculare se destramă la cea mai mică atin-
gere sub presiunea unei anumite obsesii a aneantizării, un păienjeniș 
între fatum și luciditate, în zodia efemerului; „Până în străfundurile 
morții,/ până ce glasurile toate se aud / tare de departe, până ce doar 
căderi se mai pot întâmpla,/ până ce miezul însuși al distrugerilor 
se apucă de plâns,/ până încep să se audă limbi necunoscute,/ iar 
de acolo Altcineva vorbește în numele nostru,/ Cineva care a căl-
cat moartea noastră cu moartea Sa,/ și se văd înviații trebăluind,/ 
inima ta e în inima mea,/ iar sângele înflorește”. Proiecția luminii 
cunoașterii este cu adevărat obsesia majoră ce se desface lent,corp 
comun cu însăși conștiința poetului. Fragilitatea și febrilitatea mesa-
jului transformă corporalitatea utopicului  într-un uzufruct al realu-
lui, dincolo de bariera ireversibilului: „Și moartea e un exercițiu/  de 
finețe./ Un simplu mod/ de a privi timpul,/ intens, până devine tăiș”. 
Cu un sâmbure de umilință transpus în oglinda memoriei, poetul își 
fixează orizonturile, acele module de eternitate, le face loc organic 
în sine. Neobișnuita sa luciditate recunoaște continuitatea esențială, 
mersul lumii și îndepărtarea de la festinul existenței, o viziune așa-
dar ce sapă albii și exorcizează spaime. Semn, paradigmă a unei 
entități ce refuză uitarea, izbeliștea aceasta a creației transformată 
într-o metafizică a împotrivirii, în absența limitei: „Poemul e teroar-
ea/ că ești văzut cu ferocitate/ pe dinăuntru,/ poemul e un atentat,/ el 
e principalul aliat al asasinilor aparenței,/ poemul e cădere și furie./ E 
stigmat,/ cu el timpul se curbează, încât se văd morții în pribegii fără 
capăt”. O viziune a morții sau o apărare de ea așa cum te  aperi de o 
fiară sălbatică. Din aceste câmpuri magnetice, domesticite prin actul 
explorării răzbat poleiurile deșertăciunilor și ereziile certitudinilor, 
sumele înzecite ale emoției de a fi, foc și pulbere din cer. Există totul, 
dar nu este nimic… Aurel Pantea construiește din cuvinte terase spre 
anticamera înaltului la lumina fulgerelor de zi și noapte cu focalizări 
ale memoriei din viața trăită și cea imaginată. Poezia sa captează 
aceste imagini, cu ochii întorși spre înăuntru, ca la o pândă a sin-
elui… Din această anamneză, miraculos echilibrată, apare Poetul, el 
însuși: „Totul e surd în mine,Doamne,/ în viața mea se înfundă toate 
ecourile,/ orice muzică piere de lângă ea,/ sunt locatarul interioarelor 
pustii,/ pe unde de foarte multă vreme/ n-a trecut nici o divinitate,/ 
cutremură, Tu, Doamne,/ această alcătuire,/ până-n rărunchi să simtă 
toate ale mele/ nevoia de cer”. 

Vulturar când romantic când aspru 

Despre  înţelesuri şi despre rosturi, într-o încleştare de sensuri 
care duc spre o singură confluenţă: armonică; variantă de perpetuum 
ideatic, imagistic-senzitiv, logistic, rezultat într-o logică aplicabilă, 
obligatoriu cu cârlig şi cheie eficace. Vicu Cojocaru (Printre alb de 
tine, Ed. Castrum de Thymes, 2021) învârte sintagma lirică natural 
precum respirarea oscilând pe unde deja devenite trend personal. La 
un moment dat, realizezi că trăieşte înăuntrul poeziei ca într-o căsuţă 
situată drept în mijloc de rai. Iar aici se petrec ostilităţile tihnei in-
terioare. Şi astfel se creează un suport identitar absolut automatic... 

„Când eram copil/ Mă întrebam/ Cine-i Dumnezeu,/ Acum... când 
sunt mare,/ Îl întreb pe Dumnezeu/ Cine sunt eu?/ Şi El... mă arată 
cu degetul.” (Retorică). Iar Dumnezeu are la rându-I ipostazele Sale 
din care mângâie lumea nestrivind-o, arareori mai şi supărându-se 
pe unele orgolii de cremene care se trezesc deconspirând partea în-
tunecată a spuselor şi tăcerilor dimpreună şi atunci încruntarea-I se 
măsoară în tunete şi fulgere. Dar apropierea de Dumnezeu sau, şi 
mai, îndumnezeirea are lumina paşilor înseninaţi stabiliţi, de unde 
Calea, Adevărul şi Viaţa: „Când a trecut Dumnezeu,/ Pe la casa în 
care am copilărit.../ Era desculţ,/ Şi toate urmele picioarelor Lui/ Au 
rămas adânc îngropate/ În râsul meu,/ Şi de atunci... în fiecare ano-
timp/ Eu fac păsări de lut,/ Le învăţ să râdă/ Şi le zbor... prin fereastra 
casei” (Urme). La nivelul conştiinţei de doi, poetul este explicit ho-
tărât, înscris, de fapt adâncit, într-o logică personală infailibilă: „Se 
făcea că/ deschideam amândoi.../ Aceeaşi cutie a Pandorei,/ Partea 
mea.../ Avea înlăuntru ochii tăi şi vin vechi,/ Partea ta... avea înlăun-
tru născocirile mele,/ Când am deschis-o a doua oară,/ În partea mea 
era Platon/ Şi încerca să prindă fluturi/ Sub un felinar stins,/ Când 
ţi-a venit rândul/ Să deschizi,/ Partea ta/ Ne avea înlăuntru pe noi 
doi.” (Joc de noroc). Vrem să ştim de unde răsare Coloana Infini-
tului, botezul lui Brâncuşi asupra îndoielilor universului... iată! „Pe 
la jumătatea drumului,/ Tata... s-a rostogolit de trei ori peste cap/ Şi 
s-a prefăcut... în Masa Tăcerii,/ Şi de atunci... tot tace,/ Mama... din 
acea zi/ S-a rostogolit de trei ori peste cap/ Şi s-a prefăcut în Poarta 
Sărutului,/ Şi de atunci.../ În fiecare sărbătoare/ Ne aşteaptă pe toţi în 
poartă.” (Poveste). Definitoriu, prin caracterul simbolistic, voind a se 
considera şi programatic, pe bună dreptate, este acest poem pe care 
nu-l poate sări ochiul, nici mintea, nici sufletul,aşa cum se întâmplă 
cu fenomenalul şi miraculosul: „Astăzi mi-am culcat palmele/ În pa-
tul lui Procust/ Şi le-am învelit cu şarpele casei,/ Ca un curcubeu alb/ 
S-a încolăcit după palma stângă/ şi mi-a lungit-o... până în copilărie,/ 
Unde am început să culeg/ Ouă de cuc/ şi le aşezam în pletele iubi-
tei,/ Ca pe o spovedanie,// Acelaşi şarpe,/ Care avea ace de ceasornic/ 
În loc de solzi,/ În fiecare seară/ Mă învăţa să umblu desculţ/ Prin se-
cundele lui,/ Acelaşi şarpe,/ A doua zi.../ Mi-a scurtat palma dreaptă/ 
Până în nenaştere/ Şi m-a învăţat.../ Să fiu timp.” (Cronos).

Cu Printre alb de tine, Vicu Cojocaru se recomandă ca o valo-
roasă efuziune, prilej de trăire-retrăire a unei cu totul speciale for-
mularistici existenţiale, cu care poetul ne-a obişnuit prin patosul său 
deja cunoscut ca fiind direct, incisiv, autentic. 

Punctul intermediar şi dorinţa unei întoarceri 

Timpul privit ca o consoană gata să muşte, promisiunea nemu-
ririi amânată ca fiind făcută prea devreme, fiece zi din viaţa ta mai 
înceată şi parcă mai scurtă decât cea dinainte, amurg şi tot mai mare 
vrerea pe măsura neputinţei, un fel de paralelism-enigmă. Încă zece 
minute (Nicolae Szekely – Încă zece minute, Ed. Mirador, 2022) ar 
ajunge pentru a cârpi ceea ce ar mai fi din nemurirea încă nu de tot 
minţită, vorba poetului: „am să dedic ultimele mele zile/ lui Dum-
nezeu/ să-şi amintească de nemurire// şi de mama mea” (motto). Ni-
colae Szekely face parte dintre nostalgicii unei epoci întârziate, fin 
expozant de lumi speciale, ludice-onirice, în parte mai mult visate 
decât trăite, potenţial exponent al unei generaţii de calitate, aflată în 
plină exprimare. Cu o remarcabilă relaxare de gânduri, este rescrisă 
percepţia asupra temutului semn de final, acesta fiind abordat fron-
tal, însă la un moment dat personalizat şi tratat diferit, într-un cadru 
special: „mi-e de ajuns o carte sau o / melodie acum când preamultul 
e de/ prisos doar inima lucrurilor mai/ contează/ aşa cum erau tele-
gramele de altădată/ cu acele sacadate puncte enervante pe-atunci/ 
te iubesc punct vreau să fii aici punct./ toate sunt bune punct// acum 
lucrurile stau altfel/ faci ceva punct mergi acasă punct/ citeşti punct 
adormi punct şi tot aşa/ punctul eşti tu” (Punct). Şi cum viaţa ne face 
nedreaptă reducere din ea însăşi, „mi-am dat seama/ că timpul/ nu 
mai e decât apa pe care o torn/ în vaza/ cu o singură floare” (Tot mai 
viu, trecutul). Pentru ca în cele din urmă, o împământare să deve-
nim, în jocul electric al perenului care pustieşte pentru încărcarea cu 
propria-i sarcină...: „ne iartă doamne de/ păcatul cel mare// suntem 
pe fază// nulul e la tine” (Becuri explodând). Debordând prin spaţiul 
întortocheat al unei răsunătoare iubiri, poetul se întrece într-o ima-
gistică bogată, bine sprijinită ideatic, pusă pe seama rememorărilor 
unor profunzimi fie ele reale sau imaginate... „ridicam o piatră în 
vis/ dar cred că era în copilărie/ şi cum credeam că sunt om mare/ 
cineva mi-a descris/ o lume ciudată cu o singură cărare/ erai chiar 
tu dar ai dispărut după coline/ când tocmai îţi desenam pe umăr un 
vultur/ şi-n suspine/ piciorul îţi schiopăta ca după un menuet/ şi nu 
mai ştia să păşească/ ştia doar o frântură din propriul alfabet/ iar eu 
n-am simţit decât foarte târziu/ acel cutremur/ ca şi cum marea şi-ar 
fi despărţit/ în două puterea de a ne sta împotrivă/ chiar dacă noi doi 
niciodată/ nu ne-am fi iubit” (Jocuri pe care le-am uitat). Nicolae 
Szekely insistă asupra modului liric ultra-idilic, inserând subtil şi cu 
acurateţe un sentimentalism aparte şi punctând de fiecare dată ţintit 
precis, convingător: „mereu va fi de vină timpul// aşa cum de pildă 
eu/ cu găletuţă de mure/ pe care am surprins-o în mâinile/ lui tata/ 
am redus lumea/ la dimensiunile mele// de fapt tatăl meu nu cule-
gea mure/ ci căuta pur şi simplu/ o amintire” (Clopotul frunzelor de 
mur). Pretutindeni şi permanent, se întrevede umbra unui surâs pân-
dit de lancea unei lacrimi, este năucită şansa echilibrului care dispare 
şi apare, la undele de şoc ale sorţii. Doză de maturitate îmbrăcată în 
gala copilăriei, sau invers. 

Remarcabile consonanţe de o limpede conştienţă, în încercarea 
zonei de confort absolut iluzorie – aceste caracteristici ale poeziei 
lui Nicolae Szekely îl recomandă într-o magie a speranţelor cât mai 
departe de muchia renunţărilor care tuturor ne mai bate toaca. 

Prispă şi prismă aleselor trăiri 

Un univers început în tâmplă şi în palmă, cu duhul primei zvâc-
niri şi primei cetiri a rosturilor. Apoi sunt încondeiate clipele şi în-

miresmate ca nişte daruri-podoabe necesare conştientizării miraco-
lului vieţii în accepţiunea sa primă, nealterată. Înclin să cred că taina 
poeziei vine la Teodor Laurean iar el îşi croieşte cântul şi descântul 
cu uşurinţa cu care cerul prinde albastrul şi frunza se hrăneşte din 
lumină, ploaie, vânt. El este un poet ontologic, care nu recurge la 
artificializarea trăirii din considerente de modernism obligatoriu, 
chiar dacă uneori sufocant. Doina de pe ceglău (Ed. RAFET, 2021) 
este plasată într-un mecanism destinat fenomenologic, de aici şi ele-
mentul liant în susţinerea aspectului motrice, declinat ardeleneşte dar 
pe care cât oi fi io de ardelean, nu ştiam de unde să-l iau... În oful 
ispititor ce dă aerul tare al cărţii, aş nota întâi această îndrăzneaţă 
prin definire Scriptură de la Meşcreac: „De ce scriu de lăcrămare,/ 
Graiul meu cum de mai scrie?/ Am o gaură-n căldare/ Şi-mi tot fierb 
viaţa pustie!// Oare nu vă daţi de-a dura/ printre versurile mele?/ Toa-
te-mi sfâşie făptura,/ Mă scrâşnesc între măsele!// Iar durerea, care 
arde/ Carnea mea îmbătrânită,/ Este sufletul ce cade/ Prin lumină 
ca prin sită!” Fie că e vorba de o tematică gravă sau idilică, Teodor 
Laurean se manifestă cu aceeaşi  pricepere în spirit ludic, de pildă 
fiind o năstruşnică doinită Jele: „Frunză verde nuc amar,/ Am cre-
zut că eşti nectar,/ Dar ai fost numai ispita,/ Mai vicleană ca Iuditha 
–// Leac fierbinte şi nectar,/ Aur tras pe inelar,/ Băutura cea ama-
ră,/ Când mireasa nu-i fecioară,// Când aleasa e vergură,/ Cea mai 
dulce băutură!/ Am sorbit paharul plin// Cu vin dulce şi pelin –/ Aş 
mai bea chiar şi cucută,/ Însă nu mai am Iudithă!” În aceeaşi cheie, 
dar ceva mai săltăreaţă, că no... „Trece-mi sângele prin sită/ Să-ţi 
rămâie irima!/ Şi aceea-i risipită,/ Poate mai găseşti din ea!// Mi-a 
fost sângele prea lotru –/ Iubitoare irima!/ Să le-oprească n-o fost 
modru,/ Dragostea şi lacrima!// De-ţi rămâne-o-mbucătură/ Din ce 
mi-o fost irima,/ Ţine-o-n palme şi te-ndură –-/ ea respiră patima!” 
(La birtul turmentat – Joc cu irima în dinţi). Undeva în miezul cărţii, 
ajungem şi la fiorii Doinei de pe ceglău – Din îmbrăţişarea ta, care 
chiar poate fi o încântare, mai ales dacă se nimereşte să însoţească 
momentele de căpătâi pentru spiritul creştinităţii: „Din îmbrăţişarea 
ta/ N-aş mai mere, n-aş mai sta,/ Aş veni, aş mai plecare,/ Ca polenul 
de pe floare,/ Aş pleca, aş mai venire,/ Cum Iisus din răstignire!// 
Din sărut nevinovat/ N-am plecat, nici nu am stat,/ Am venit, dar nu 
am stare,/ Ca aţa din lumânare!/ Mereu plec, sunt tot rămasul,/ Cum 
întoarnă umbra ceasul!// Ehei, ehehei, iubire,/ Nu te face mănăstire!/ 
Ale buzelor atingeri/ Draci alungă, cheamă îngeri!” 

Putem privi în diverse moduri lirica lui Teodor Laurean, şi co-
menta aşișderea, însă unele lucruri sunt certe, şi anume autenticitatea 
şi avântul, la care se adaugă dispoziţia sa cu totul specială pentru 
asocieri rezonante, unele chiar antitetice, ceea ce creează balans sau 
uneori scântei; cu atât mai mult fiind o scriere interesantă.

Desfrâu în cosmos de ruj şi lavandă 

Mare curaj să te avânţi într-un areal turbulent, cu posibile accente 
de ezoteric. Să beneficiezi de dezlegare la ţinutul amazoanelor, unde 
se răsuflă primejdios, spasmodic iar privirile se scufundă în chip he-
raldic. De astă dată Marian Oprea nu se mai satură, se serveşte după 
bunul plac cu minunile lumii. singur printre femei (Ed. Waldpress, 
2021), trebuie să fie nebun de frumos, pe cât de inconştient poate fi 
gestul în sine. Asemenea aventură merită măcar imaginată dacă nu 
cumva chiar şi trăită. Apoteotic aproape până la nedumerire, oricare 
pasaj existenţial îndrăznit în acest nemaipomenit context, de pildă 
iat-o pe primadona aceasta care „c-un deget depărta întunericu’ fulgii 
vibrau când zâmbea/ peştii găseau de mânca totu’ se aranja-n urma 
ei/ zmeii se retrăgeau în basme ca nişte mieluşei/ poeziile-şi găseau 
cititori mioriţa era povestită de nori/ ca pământu-i încărcată de roade 
coapsele-i piste fierbinţi/ derapau spre tine în pântecu’ ei pâlpâiau 
zorii” (***). Uneori, depăşind planul strict eroticului, extrovertismul 
virează în luări de atitudine explicite sau catacombe: „mai tot timpul 
religiile au idealizat au pus cele mai bune/ condiţii au aruncat mereu 
în faţă cuvântu’ iubire de parc-ar/ fi fost uşor de atins (măcar de-am 
fi fost mulţumiţi) apoi/ sistemele politice cu menghina lor apoi limi-
tările noastre/ au barat autostrada plăcerilor pe care-ar fi trebuit să/ 
mărşăluim înfrumuseţau locuri de muncă străzi oraşe idei/ toate erau 
ea cu care-ai fi vrut să rămâi flirt împărat a/ cucerit lumea cu atâtea 
idei fixe cu atâtea prejudecăţi” (***).  Alteori, e de-a dreptul buscu-
ladă ideatică greu de prins şi încartiruit între simple ghilimele chiar şi 
de-ar fi cu semne de punctuaţie hotărâte (?!): „susuru’ ploii iriga stâl-
pii apune o lume idilică locu-i luat de/ reclame pe apa colorată-n alb 
scrie lapte la cumpărături/ pocăitele au întâlnit slava Domnului în loc 
de zic pace/ bărbaţii roiesc pe lângă ele scriam cântarea plăcerilor/ 
urmaşii urmaşilor strămoşilor şi extratereştrilor” (***). Exemplar de 
duios ca măcinând emoţii la o moară a sentimentelor, Marian Oprea 
îşi circumscrie un peisaj năucitor dublat printr-un discurs elucubrant: 
„m-am săturat de vorbe politică promisiuni filme regizate/ după sce-
narişti nebuni o femeie goală-i plină (e condiţia/ minimă) altfel e 
greu pe pământ măcar vara să umblăm goi/ poate s-o lipi curaju’ 
de noi în special femeilor le lipseşte/ nu se simt bine nu-s împlinite 
asta le doare vă roagă să le/ ajutaţi cu lungi excursii între inimioare” 
(***).  Un prozopoem voit explicativ mai pune lucrurile în matcă, 
pentru a nu rămâne cu impresia universul a înnebunit de tot de atâta 
romanţare liberală cu gust parfumat de esenţe rare: „poeţii care mi-
au spus odată ceva azi nu mai îmi spun/ aproape nimic consolez un 
vers părăsit pescuiesc unde alţii/ n-au prins nimic mai mult singur 
copilu’ nostru-i un val/ împarte clipa în două se plictiseşte aici de-
getele-ţi pline/ de poezie prin culorile aşteptarea şi atâtea altele în 
mişcare” (***).  

Aşa e deci „singur printre femei”, aşa-ţi trebuie să te expui la un 
exerciţiu ultraconsistent de anvergură, şi se vede că e bine aşa! 

(p)Rotocoalele nefirescului 

Intersecţiile lumilor sunt mereu neprevăzute, pentru că, pe liniile 
acelea imaginare, niciodată drepte, de fapt nişte zig-zaguri ne-
omologate în cartea de bucate a geometriei, se face negoţ cu 
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Om în șlapi prin prezentul melodios În lumea basmelor
În minunata carte, ,,Afost odată ca 

niciodată’’, autoarea oferă câteva lecţii de 
viaţă micuţilor cititori, chiar dacă perso-
najele sunt animale cu puteri supranaturale 
sau oameni cu deficienţe (Faţă de copac). 
Recunosc, cu mâna pe inimă, sunt atrasă de 
poveştile în care suferinţa şi nedreptatea ating 
cote alarmante, iar cei puşi în situaţii destul 
de grele sunt salvaţi într-un final. Da, am 
scris literatură pentru copii şi voi mai scrie, 
poate de aici plăcerea de a lectura şi a desco-
peri alte suflete care nu vor îmbătrâni deloc. 

Intrând în miezul lecturii, m-am lăsat purtată de magia produsă de Andreea 
H. Hedeş şi am descoperit foarte multă sensibilitate, după cum mărturiseşte 
şi prefaţatorul, Ovidiu Pecican. Domnia sa subliniază:,, ... talentul său e ani-
mat mai curând de vraja din relatările fermecătoare ale lui Charles Perrault, 
ale fraţilor Grimm ori ale lui Wilhelm Hauff’’. Susţin această afirmaţie în 
cunoştinţă de cauză şi vă îndemn la lectură pentru a vă convinge.

Cum ,,orice lucru bun trebuie plătit într-un fel sau altul’’, personajul 
principal din ,,Cântecul nemaiauzit’’, broscoiul, trece printr-o serie de 
peripeţii fiind aproape de moarte. Trezindu-se în ciocul unei berze, el are 
senzaţia că este luat de către îngeri şi purtat spre cer. De fapt, se produsese 
o răpire de lângă părinţii şi fraţii săi (din păcate nu doar păsările şi animalele 
practică asta, ci şi oamenii). Urma să devină hrană pentru trei pui de barză 
care aşteptau flămânzi în cuibul construit cu migală.

Având în vedere că în lumea basmelor se întâmplă fel şi fel de minuni, 
dar şi în lumea reală, chiar dacă la un nivel mai mic,  puiul de broască a luptat 
pentru viaţa sa şi a izbutit să cadă din cuibul berzelor direct în apă, însă şi aici 
o ştiucă a încercat să îi facă felul. 

Într-o lume fantastică, descrisă foarte frumos de autoare, planetele se 
aliniază exact la final, când nimeni nu se mai aşteaptă.  Întotdeauna vine o 
noapte specială când destinele se împlinesc, fără doar şi poate. Tocmai în-
tr-o astfel de noapte, puiul de broască, ascuns de multă vreme într-o tufă de 
stânjenei, reuşeşte să îşi cânte propria viaţă. Toată nefericirea lui devenise un 
cântec. Un cântec ce vrăjise vieţuitoarele din acel colţ de lume. Regele, as-
cultând melodia, hotărâse să îi dea Împărăţia Broaştelor.  Numindu-l Prinţ 
îl căsători cu fata lui. Interesant este modul de construcţie al basmului, de o 
simplitate voită care să atragă orice copil.

În cel de-al doilea basm, ,,Fiul negustorului Pistachio’’, autoarea ne 
demonstrează  că oamenii au fost şi au rămas la fel, plini de prejudecăţi. Fo-
losesc un singur tipar, impunând o normalitate în care ei cred, iar cine nu se 
încadrează aici, nu are şanse de supravieţuire.

Încă de la începutul istorisirii, suntem loviţi violent de neacceptarea 
unor părinţi bogaţi a propriului fiu născut cu o scoarţă de copac pe faţă. Tatăl, 
atât de şocat, ia cu el câţiva bani şi pleacă să navigheze. Mama, furioasă că 
a rămas fără soţ, hotărăşte să îşi ascundă fiul în pod, sperând că va muri de 
frig şi de foame.

O slujnică miloasă îl hrăneşte cu lapte de pisică, ajutându-l să se dez-
volte normal.

Când îşi dă seama că nu mai poate să îl ascundă, slujnica pleacă în 
lume cu băieţelul şi trece printr-o serie de peripeţii. Îl purta după ea în sac şi, 
peste tot, oamenii credeau că are o pisică, după cum le tot spunea, iar băiatul 
mieuna din când în când să fie credibil. Slujnica încerca să îl ferească de 
răutatea oamenilor  care ar fi fost capabili să îi arunce chiar la închisoare.  
Anii au trecut repede, feciorul nu a mai putut fi cărat în sac şi slujnica i-a spus 
adevărul, iar cei doi s-au despărţit. El a găsit înţelegere la un căpitan de vas şi 
a călătorit multă vreme alături de un echipaj îndrăzneţ, plecat la vânătoare de 
sirene. În finalul basmului chiar se dovedeşte a fi erou, deoarece a reuşit să 
captureze o sirenă. Sirena a fost dusă la mal şi cumpărată de un rege care s-a 
căsătorit cu ea. Şi, cum nimic nu e întâmplător pe lumea asta, Faţă de Copac 
a intrat într-o brutărie şi s-a îndrăgostit  de cea care a descoperit, fără să vrea, 
cum să îl scape de scoarţa crescută pe faţă. Sărutându-l scoarţa a căzut, iar 
fata, dându-şi seama de mirosul nemaipomenit al scoarţei, a măcinat-o şi, 
astfel, ingredientul secret al prăjiturilor sale a devenit scorţişoara. Autoarea se 
întrece pe sine, găsind o formulă extraordinară prin a demonstra că, uneori, 
ceea ce credeam că este rău se transformă în ceva bun. 

Următoarea povestire, ,,Fiica regelui hoţilor’’,  descreţeşte frunţile mi-
cilor cititori. Pare un tablou grozav, cu un fundal comic, şi mă refer aici la 
numele purtate de membrii familiei: Ochi Negri, care este Regele Hoţilor; 
Inimă Neagră, mama Regelui; Limbă Neagră, mătuşa Regelui; Oaie Nea-
gră, cealaltă mătuşă a Regelui şi Inimă Uşoară, soţia Regelui.

Născută într-o zi de treisprezece, fiind al treisprezecelea copil al Re-
gelui, micuţa avea să salveze onoarea familiei prin dorinţa sa de a schimba 
soarta acestor oameni lacomi. Furtul vine din lăcomie şi, mai ales, din lene. E 
mai uşor să îţi însuşeşti lucrurile altora decât să trudeşti pentru a le face. Deşi 
era educată la Şcoala Hoţilor, alături de ceilalţi fraţi, cu lecţii extrem de haio-
ase: ,,să îşi fure singuri căciula, să fure un pui de somn, să fure inima şi visele 
cuiva, să fure o privire, să fure un inorog, o pasăre măiastră sau o sirenă sau 
potcoave de cai morţi’’,  fata se roagă zilnic să scape de acest blestem , căci 
răul poate fi privit şi ca un blestem din care nu se pot ridica generaţii întregi. 
Când împlinea treisprezece ani şi urma să îşi primească puterile, pentru că 
povestea Andreei H. Hedeş se petrece într-o lume magică, fata a fost destul 
de necăjită, însă ursitoarea, pe lângă numele, Mână Lungă, i-a dat şi o cheiţă 
de aur. Dorinţa tatălui, de a fura luna de pe cer, se transformă  într-un miracol. 
Învârtind cheiţa pe partea nevăzută a lunii, fata produce surpriza la care visa: 
Luna picură boabe de rouă pline de bunătate şi toate rudele ei se transfor-
mară complet. Ultimele două povestiri, ,,Irma cu mâini de aur’’ şi ,,Malika 
şi aventura cărţilor’’ au un farmec aparte, dar vă las pe voi, dragi cititori, să 
descoperiţi ce întâmplări minunate a ţesut autoarea.  Eu îi mulţumesc pentru 
carte, autograf şi bucuria produsă de fiecare poveste în parte!

Omul este mereu tăvălit în 
otava existenței. Poetul simte, 
vede, notează și zice revoltat 
starea în care se află el și 
aproapele. Poetul Daniel Marian, 
ne prezintă lumea de azi în cartea 
eterna penultima fascinare, 
apărută în regie proprie în 
anul 2021. Coperta devoalează 
mesajul, poetul cântă bucuria de 
azi cu talent, mânat din umbră de 
o mână atentă, decisă, puternică. 
El preia ritmul, accentele, 
dimensiunea limitată, acceptă 

jocul melodios. 
Harnic și năbădăios, poetul trăiește acut un prezent continuu, 

trecutul îi pansează memoria, viitorul se revoltă în mintea lui, 
este un timp întârziat în poeme, un timp incontrolabil omenește, 
controlabil doar prin ritual și fascinare. 

Realitatea îl provoacă pe Daniel Marian, el intră în joc, 
se revoltă, spune, atrage atenția, împletește funii de cuvinte, 
are mereu o idee prin care scapă de tensiunea clipei. Beția de 
cuvinte este filtrată, alăturările presupun fantezie, acceptare. 
Liniile de forță ale volumului vin din multiple direcții: 
modernism, postmodernism, dadaism, un clasicism sub 
acoperire. Istoria este filtrată până la sânge, până la disoluție. 
Reținem câteva idei: „un koson distanță de lumea aceasta trasă 
de păr”; „priveliștea fără de sânge și carne doar ochii/ rămași 
pentru a nu putea nega întunericul”; „pleacă soarele în șlapi”; 
„acea vreme îmbelșugată/ când se dizolvă omul în vin”; „ca un 
fel de născocire/ a infinitului cu țeava/ de eșapament înfundată” 
etc. 

Poemul care dă titlul volumul pune în mișcare tragedia 
prezentului, omul aflat în „mușuroiul prostirii universale”, 
primește la „balamuc” „o felie de veac/ unsă cu ceață în loc 
de muștar/ și cu speranțe mici la butonieră”. Raportat la anul 
publicării, poetul simte scăpându-i libertatea printre degete 
datorită pandemiei de Covid 19, măsurile impuse îl afectează 

direct, suferința/ mirarea/ revolta se transformă în poeme. Viața 
este eterna penultima fascinare, moartea fiind ultimul pas, greu 
de prins în versuri, infatigabilă… 

În această avalanșă poetică, poetul este atras de ideile 
esențiale, chiar dacă nu lasă să se observe acest trend. Nu 
poate evada din destin așa cum și-a propus. Este captiv jocului, 
ritualului universal, pandemiei cu o mie de capete. 

Destinul fiecărei ființe este un scop în scop: „ce-o fi în 
mintea fructului așteptând să se împlinească/ să se facă frumos 
strălucitor ca un soare/ în lumea lui de sub frunze pe o palmă de 
cer/ pentru ca apoi să vină hămesitul om/ și hămesita vulpe/ să-l 
mănânce sau să-l facă gem ori vin aspru” (bucuriile și tristețile, 
p. 6). 

În lume totul este trecător, piere și ziua asta mintenaș, scrie 
poetul, el se cabrează și fentează vremurile. Cu demnitate, își 
asumă destinul, unic, fără putință de evadare: „poetul e singur 
însingurat/ mai mult ca niciodată tocmai el/ care stătea în văzul 
cuvintelor/ lucind la lună fața hârtiei/ trăgând-o ca pe soartă de 
toartă/ poetul nu poate vorbi acuma/ poetul își trăiește ultimul 
vers” (lămuriri tehnice, p. 14). Apoi explodează, societatea 
îi pune ziduri greu de sărit: „unde mai găsim noi o fericire 
nefiscalizată” (p. 15). 

Soarta individului în societate este bine presupusă și 
acceptată: „de acum înainte ne vom naște direct fericiți/ ca 
niște pui de aur într-o mare de rahat/ nu mai trebuie să pigulim 
rămășițe de fericiri/ prin tomberoane multicolore cu etichete 
oacheșe” (au fost aboliți zurgălăii cu foame și sete, p.24). El 
prevede crizele multicolore care afectează omul de azi, se vede 
încălecând destinul în asocieri în timp ce Beethoven dirijează 
corul nostru cel de toate zilele… 

Omul trebuie să-și asume tehnici ascetice, din convingere 
și nu din necesitate, cam cât „un neuron plecat pe pajiște”… 
Sensul în viață contează, calea pe care se înaintează, drumul 
care deschide spațio-timpul și face loc eroului: „n-ar fi 
mai frumos ca timpul/ nenorocitul de timp/ să curgă invers/ 
de la moarte spre naștere/ să putem vedea și noi/ limpede 
acel miracol/ cum din nimic ne facem/ oameni în loc ca din 
oameni să devenim nimic?” (petiție – dorință – reconfigurarea 
traseului, p. 44). Presiunea vine din porția de cuvinte, câte o 
carte pe zi, o carte pe care o iei de toartă, un bulgăre de foc 
în cuibul dimineții, ceva va trece prin gaura cheii, cu soartă 
nelămurită, de leu, de pasăre… În jocul său literar, poetul vede 
lumea prin analogie. Dacă ar fi de sârmă s-ar putea îndrepta. 
Dacă ar fi praștie, ne-am putea arunca dincolo de viață sau 
moarte. Este extensia bolii puterii, uneori lumea o facem „după 
chipul și asemănarea/ vrerii imaginației noastre” (printre păsări 
albastre, p. 60). În fond, poetul își asumă o naivitate impusă, 
lumea reprezintă contextul în care se trăiește, uneori viața este 
afectată de gândurile celor care nu văd omul simplu. Crucea 
este un simbol, prezent chiar în „meniul zilei”, un simbol legat 
de prietenii vechi, de sărbători acceptate, de lumi pierdute, 
de zboruri frânte: „crucile sunt frumoase/ șlefuite cu lacrima/ 
porumbelului întors/ din ultimul zbor” (meniul zilei, p. 63). O 
pandemie, o eroare în dinamica socială, afectează omul, sunt 
felurite morți „în timpul vieții făcute din staniol și plastilină” 
(bilanțul răspântiei zero, p. 75)… O încărcătură maximă în 
destinul fiecăruia, într-un secol aberant, grăbit cu sine și cu 
oamenii. Presiunea asupra individului este tot mai mare, viața 
este într-o dimensiune aproximativă: „am uitat unde te-am 
parcat/ fir-ai tu să fii de viață nenorocită/ parcă era între stânga 
și dreapta/ și aveai motorul pornit la relanti” (sau între două 
morți paralele, p. 87). 

Poet sensibil, mimând detașarea prin cuvinte bine arcuite 
de metafore, furios pe vremea în care locul său este tot mai 
îngust, revoltat pe limitele sale, Daniel Marian se lasă fascinat 
de luminile epocii sale. Absoarbe șocurile și le transformă-n 
poeme. Grafia acestora este simplă, lipsesc semnele obișnuite 
de punctuație, libertatea este la maxim, cuvintele intră-n 
versuri ca în gura leului. Titlurile poemelor sunt fie la finalul 
acestora, fie la început, sunt scrise cu literă mică, un joc în 
Piața Centrală. Este o joacă, o relativă stabilitate lirică. Poezia 
este locul în care el se simte acasă, are acea libertate visată, 
materializată-n cuvinte. O mai bună organizare a poeziilor, 
o structurare riguroasă, ar da o stare mai liniștită și așezată a 
cărților scrise și publicate. Volumul are și câteva date legate 
de activitatea autorului, de prezența sa în revistele literare, 
de aparițiile editoriale, fie poezie, fie critică de întâmpinare 
la cărțile confraților. Este un generos cu sine și cu prietenii. 
Temele sunt abrupte, de la contrabanda cu sine, la șampanie 
și veverițe, de la catalogul cu apocalipse, la viața de rezervă… 
El dorește o viață liniștită pe un balansoar, dar nimerește în 
revelații, resuscitări, regrete…

Cum scria într-un poem: „Dumnezeu dacă e democrat/ va 
înțelege și va face/ data viitoare să fie altfel” (petiție – dorință 
– reconfigurarea traseului, p. 44). 

                    
                                                       Iulie 2022

*Daniel Marian, eterna penultima fascinare, poezie, 97 de 
pagini, Deva, regie proprie, 2021. Coperta Nicolae Toma. 

elemente sofisticate cum ar fi întocmai fiindul şi nefiindul, un fel de 
alba-neagra a sorţii. Coborând din gravele înţelesuri, Raluca Tamara 
Pop încropeşte Cartea neantului (Ed. Castrum de Thymes, 2022) ca 
pe un fel de biblie a haosului, cel de la care şi Dumnezeu a pornit în 
răstălmăcirea spre înfiriparea lumii acesteia. Deşi feminin, discursul 
liric al poetei este unul grav, apăsat pe pedala negaţiei şi contând pe 
un dualism frenetic spre fanatic. Astfel constatăm imposibilul che-
mat la dezmăţ ca pe o fărădelege mistuitoare: „E târziu în noapte…/ 
frigul şi ninsoarea ne bat în geam,/ oceanul nu e departe/ însă noi 
suntem înăuntru./ Camera de hotel s-a preschimbat într-o cuşcă/ pen-
tru şerpii şi păsările/ ce nu au avut vreodată şansa/ de a se târî sau de 
a zbura/ deasupra sau în adâncurile oceanului.// Te aud vorbind/ des-
pre… visele tale./ Radioul este interceptat,/ ceasul ne ticăie timpul/ 
– tic, tac, tic, tac –/ iar la pian ne cântă un înger deghizat.// Demonii, 
Raiul şi Iadul/ sunt peste tot în jurul nostru/ arzându-ne sufletele,/ 
hrănindu-ne minţile cu emisiuni TV/ şi ucigându-ne toate pornirile 
ancestrale./ Însă ţie nu pare să îţi pese…/ nici mie./ Tu continui să-ţi 
vorbeşti vorba/ în timp ce eu îmi beau gândurile/ şi noaptea ne cade 
blândă pe umeri.” (Camera de hotel). Viaţa apare nefericit deghizată 
în moarte, împinsă de la spate de limbile neostenite ale unor clopote 
neştiute, tot felul de licurici ca nişte luciferi ne mai mint despre ea 
viaţă într-un soi de straniu stroboscop: „Luminile orașului se aprind 
și se sting,/ dintr-un capăt de drum/ se aud clopote funebre/ ce-mi 
plâng singurătatea/ cu voci metalice./ Tu nu mai ești aici,/ așa cum 
nici eu nu mai sunt./ Peste noapte am devenit/ o umbră a străzii/ pe 
care obișnuiam să ne întâlnim/ sub un felinar palid,/ cântându-ne du-
rerea./ Am devenit mirosul ploii/ ce cade pe betonul încins/ în nopţile 
infinite de vară/ și spală amintirea îngerilor/ goniţi din Paradis./ Dar 
mai presus de orice,/ am devenit invincibilă în solitudinea mea/ pre-
cum o corabie pe o mare a deznădejdii,/ precum un vultur în înaltul 
cerului,/ precum un zeu printre muritori.” (Solitudine). Interesantă 
şi percepţia asupra singurătăţii, un fel de anotimp care la unii este 
trecător ca boarea de vânt, în vreme ce la alţii se poate dovedi inter-
minabil, confundându-se cu întreaga existenţă: „Ne naştem singuri,/ 
trăim singuri/ şi murim singuri/ iar singurătatea e ceea ce ne defineş-
te./ Izolarea în care ne găsim confort/ ne dă aripi în locul umerilor,/ 
ne dă cioc/ şi pene/ şi ne învaţă să zburăm/ când tot ce ştiam era să 
ne târâm.” (Metamorfoză). Iar ceea ce pune semnul exclamării în 
această carte, nu numai că te înfioară dar rămâne să te bântuie : „Un 
Dumnezeu învins/ de propria armată de îngeri/ îşi poartă coroana 
de spini/ cu mândrie./ Se urcă în primul tramvai/ şi pleacă spre ne-
cunoscut/ într-o noapte grea şi rece, lăsând în urmă amintirea unui 
zeu decăzut./ Viaţa se ascunde sub şine,/ moartea aşteaptă în fiecare 
staţie/ dar nu urcă,/ nu în seara asta.” (Tramvaiul 8). De ce 8 şi nu 
10, 3 sau 7? – am o vagă bănuială care ţine de coloristica indusă a 
cifrelor, o teorie verificabilă şi aplicabilă la sufletele de obicei lesne 
înfiorate şi bântuite... 

Îndrăznesc să afirm că Raluca Tamara Pop poate fi considerată 
poetă încă de la prima carte, şi încă una promiţătoare (în timp ce unii 
nu reuşesc asta nici după o stivă de cărţi...). Viitorul va decide.   
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PROFESORUL-ETNOLOG PETRU URSACHE

Nicolae LEAHU

Litere & Literați
Era începutul lui mar-

tie 1993, cînd (în cadrul unei 
delegații de filologi bălțeni, 
din care mai făceau par-
te Gheorghe Popa, Maria 
Șleahtițchi și Gheorghe Stog) 
am realizat o vizită de infor-
mare-documentare la univer-
sitățile din Iași și Suceava, 
pentru a lua cunoștință de 
noile planuri de învățămînt și, 
neîndoios, și de noile forme 

de organizare a învățămîntului superior în... postcomunism, 
cum pare să fi fost gîndul colectiv al Senatului bălțean, care 
și formulase „misiunea”noastră. 

Uniunea Sovietică sucombase de peste un an, „directi-
vele” și „indicațiile prețioase” se împotmoliseră undeva prin 
Patriarșie prudî, dar angoasa lipsei de temei a tînărului stat 
inter-riveran nu se liniștea nicidecum, dîndu-ne tîrcoale cam 
din toate părțile.  Spaima, se pare, îi atinsese mai ales pe ve-
chii stegari ideologico-birocratici, care, odată cu transforma-
rea Institutului Pedagogic în universitate, în 1992, simțeau cel 
puțin nevoia unor schimbări de formă, dacă nu și de fond. În 
tot cazul, cam acesta pare să fi fost fundalul escapadei noas-
tre  transfrontaliere, prezența mea în componența delegației 
(decisă undeva în orizontul misterelor) fiind mai degrabă una 
ex-centrică, așa cum în acel moment eram lector prin cumul. 

La Iași, după o primire protocolară în biroul lui Petru 
Zugun, prodecanul Facultății de Litere, am aflat că sîntem 
așteptați de o echipă de profesori în Catedra de literatură ro-
mână „Garabet Ibrăileanu”. Erau acolo, din cîte îmi amintesc 
(dar am și martori), eminescologul Mihai Drăgan, istoricul 
literar Ion Apetroaie și etnologul Petru Ursache.  Oarecum 
incomodate de mersul treburilor în țară (fapte clare de... res-
taurație, alegeri dezastruoase, mineriade etc.), gazdele ne-au 
făcut totuși o amplă prezentare a transformărilor care inter-
veniseră după decembrie 1989 în Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza”. Ele vizau aspecte administrative, curriculare, dar 
și ideologice, însoțite și de greve ale studenților, proteste etc. 
Cam stresați de faptul că susținem nu numai un dialog, ci și 
un fel de examen în fața unor colegi experimentați, foarte 
stăpîni pe discursul lor, am relatat și noi povestea instituți-
ei, a facultății și a... mai estului din care veneam, răspun-
zînd și unei avalanșe de întrebări. Profesorii ieșeni se inte-
resau nu numai de Basarabia, ci și de ceea ce se întîmplă în 
Transnistria și Găgăuzia și, în general, în spațiul exsovietic. 
La sfîrșitul întrevederii, gazdele ne-au dăruit cărți, reviste, 
extrase de articole științifice, pentru a ne pune la curent cu 
contribuțiile personale și ale filologiei ieșene. Cam în acest 
context, profesorul Petru Ursache, care înțelesese că sînt și 
gazetar, îmi spuse că, făcîndu-mi deja mîna, este cazul să mă 
înscriu „cît mai curînd” la doctorat. Iar eu, ca orice june um-
flîndu-se-n în pene (nu zicea Marin Preda că tinerețea e cel 
mai ades o trufie și doar arareori o valoare?), mai ales în aju-
nul apariției primei cărți (de versuri, bineînțeles), am răspuns 
cumva în doi peri că, sincer vorbind, pentru mine doctoratul 
n-ar fi o... „prioritate”... Cu privirea-i azurie, învăluită, însă, 
într-o voce de o deosebită blîndețe, Domnul Profesor Petru 
Ursache îmi șopti, cît ceilalți își scriau sau citeau dedicațiile: 
„Nici nu mă prea mir, pentru că și eu am fost așa, cînd eram 
tînăr... Am scris de toate, poezie, proză, chiar și dramaturgie, 
dar, țin să-ți spun, Domnule Leahu, că, de la o anumită vîrstă 
încolo, cînd e vorba să te prezinți ca universitar, nu-ți prea 
mai vine să spui că ești... asistent.” S-ar putea să nu repro-
duc cuvintele întocmai, dar nu am nicio îndoială că memoria 
mea afectivă a înregistrat pentru totdeauna exact spiritul lor. 
Deși n-am conștientizat imediat vorbele profesorului, acum 
am impresia că anume din acea clipă n-am mai fost tentat să 
mă codesc în privința anului cînd aș da la doctorat. Dovadă 
că în toamna aceluiași an, cînd profesorul Ilarion Matcovschi 
îmi spuse că a solicitat Ministerului două locuri pentru studii 
de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, mi-am 
asumat prompt participarea la concurs. Astăzi încep să în-
țeleg că, într-un fel sau altul, la acea întîlnire destinul îmi 
deschidea o cale și către profesorul Petru Ursache. 

    M-am reîntîlnit cu domnia sa atunci cînd m-am pre-
zentat în toamnă, la Iași, cu ordinul ministerial subsuoară. 
Mi se spusese deja, la departamentul Studii de Doctorat, că, 
de fapt, profesorul Liviu Leonte, care-mi fusese desemnat în 
calitate de conducător de Ministerul Educației și Cercetării 
al României, nu este în țară, urmînd să revină cel mai de-
vreme peste... un an, cînd își va încheia lectoratul în Franța. 
Povestindu-i cum stau lucrurile, profesorul Ursache îmi spu-
se, senin, că dacă depun cerere să mi se desemneze un alt 
conducător, ca să nu pierd anul, mă ia domnia sa. Și adăugă: 
„fiind și poet, cred că ai face o excelentă teză dedicată psal-
milor arghezieni!”. Mintea roindu-mi, însă, de alte teme, nu 
m-am speriat atît de spontana și neașteptata propunere a pro-
fesorului, cît de nefericita impresie pe care ar putea s-o lase 
unui etnolog eventuala mea încercare de a fugi cumva de... 
propriul destin: aveam cu mine și referatul corespunzător (un 
fel de... probă de condei), deci și o temă și, ca orice copil cu 

barbă, chiar credeam că este... alegerea. Așa că i-am mulțu-
mit pentru încredere, spunîndu-i că-l voi aștepta să revină pe 
conducătorul desemnat de Minister. Admițînd, totuși, că l-aș 
fi mîhnit, constatai, în timp, că Dl Profesor Petru Ursache are 
o atît de fină înțelegere a lucrurilor și a oamenilor încît „supă-
rările” domniei sale nu pot fi decît pe chestiuni de principiu, 
care ar putea afecta în vreun fel însăși existența poporului 
român.

Prin urmare, atunci cînd Liviu Leonte îl convoca pe 
domnul Petru Ursache ca membru al comisiilor pentru sus-
ținerea examenelor și referatelor mele, am avut, în persoana 
Dumisale, un partener de dialog absolut remarcabil prin pre-
cizia observațiilor sau sugestiilor, profesorul arătînd că este 
un autentic spirit interdisciplinar, care se interesează de poe-
zie în cea mai largă, antropologică, accepție a acesteia. Mai 
mult, cînd mergeam la Iași, îl aflam mereu fie în Facultate, 
fie la Catedră sau în biroul conducătorilor de doctorat, unde, 
zidit între teancuri de cărți, lucra mereu la ceva. Mi-a arătat 
de 2-3 ori cîte-un căpețel de creion, pe care-l purta în bu-
zunar, ca să-l folosească imediat cînd îi vine o idee, pentru 
că, zicea profesorul, „abandonată pentru mai tîrziu sau fixată 
aproximativ, Ideea s-ar putea să nu mai revină niciodată în 
frumusețea sau plinătatea ei originară”. 

În toamna anului 1994, la invitația Catedrei (și, în spe-
cial, a Mariei Șleahtițchi, șefa secției Literatură română), 
domnul Petru Ursache sosi la Bălți pentru a ține o prelegere 
dedicată operei lui Mircea Eliade. Prelegerea a avut loc în 
sala 352 și, pentru mine, a avut rolul unei prelegeri epocale. 
În acel moment,deși numele lui Mircea Eliade era pe buzele 
tuturor, cărțile sale n-ajunseseră încă pe piața basarabeană. 
Totuși, junii catedratici bălțeni citiseră deja, la acea oră, cel 
puțin Maitreyi, dacă nu chiar alte cîteva titluri de romane sau 
lucrări de erudiție. Pe de altă parte, subsemnatul, care tocmai 
încerca să-i creeze prozatorului un spațiu generos în progra-
ma cursului de literatură contemporană, se cam împotmolise 
(sper că doar în propriii săi ochi !) în... Noaptea de Sînziene. 
Cu toată dorința de a-i smulge „esența”, romanul părea a-mi 
vorbi o limbă obscură, planurile narative și, mai ales, mai 
ales simbolurile îmi induceau impresia că mă lasă mereu pe 
dinafară, într-un fel de con de umbră ca nafta.

Înarmat cu un teanc de plicuri pline cu fișe, manevra-
te dexter de la un subiect la altul, profesorul Petru Ursache 
deschidea pîrtii în toate direcțiile, descriind și analizînd, ex-
plicînd și interpretînd, mai ales pentru că în ultimii ani lucra-
se la un amplu și consistent eseu dedicat  marelui mitograf și 
romancier, intitulat Camera Sambô. Introducere în opera lui 
Mircea Eliade (București,  Ed. Coresi, 1993,208 p.), dar și 
(alături de Magda Ursache) la două solide antologii de studii 
și articole eliadești ( e vorba de vol. Meșterul Manole. Studii 
de etnologie și mitologie, Iași, Ed. Junimea, 1992, 336 p. și  
Mircea Eliade, Arta de a muri, Iași, Ed. Moldova, 1993,270 
p.). Descompunînd „sistemul mitologic” și descriind „filozo-
fia” acestuia în gîndirea lui Eliade, profesorul Petru Ursache 
își îndrepta audienții înspre hermeneutica miturilor și texte-
lor, operînd distincții sigure între simbolul mitic și simbolul 
literar, între creația artistică și creația cosmogonică.  Deși 
cunoscută, în linii mari (baremi unora, mai ales din biblio-
grafia de limbă rusă), în rostirea profesorului ieșean termino-
logia (sacrul, profanul etc.) prindea viață, obligînd romanul 
Noaptea de Sînziene să se dezvăluie instantaneu în bogata-i 
țesătură de simboluri, sensuri și semnificații.  Citind lucrările 
menționate și, în special, Camera Sambô, am descoperit che-
ia capabilă să desferece misterele prozei lui Mircea Eliade. 
Un al doilea cîștig important al acestei conferințe ține de 
adoptarea imediată și pe termen lung a metodei de lectură 
și fișare a domnului profesor Ursache. Din acel moment, am 
renunțat la fișarea pe jumătăți de foaie A4, adoptînd fișele 
mici, mult mai manevrabile mai cu seamă atunci cînd ai în 
față un mare număr de exemple care îți solicită numeroase 
alegeri și reorganizări. Și văd că și mulți studenți ai mei o 
găsesc excelentă.  

Cu timpul, întîlnindu-ne tot mai des la Iași, la 
Universitate sau în spațiul  junimist-convorbirist al Dulcelui 
Târg, Domnul Profesor Ursache m-a tratat cu o fraternă prie-
tenie, fie dezlegîndu-mi parte din misterele pre- și post...-lo-
viluționare, fie recomandîndu-mi un articol sau o carte de 
care nu auzisem, fie încercînd să mă țină la curent cu ceea ce 
scrie sau îl frămîntă. Ultima dată ne-am văzut în aprilie 2013, 
la ediția din acel an a Zilelor revistei „Convorbiri literare”, 
cînd am simțit că l-am bucurat apreciind cele mai recente 
contribuții științifice ale Domniei sale. Cu acest prilej îmi dă-
ruia, în ordine inversă, la distanță de o zi, Omul din Calidor 
(București,Ed.Eicon, 2012,), cartea dedicată operei lui Paul 
Goma,  și Miorița. Dosarul mitopoietic al unei capodopere 
(Iași,Ed. Opera Magna, 2013). Întinzîndu-mi volumul Omul 
din Calidor, Domnul Petru Ursache îmi spuse cu directita-
te:„Țin foarte mult să ai această carte despre Goma, pentru 
că avem nevoie și în Țară și în Basarabia de cît mai multe 
caractere ca el !” Au fost aproape ultimele cuvinte pe care le-
am auzit de la Profesor. Cîmpul în care au căzut le primește 
acum cu emoția re-trăirii unui enunț testamentar...

*   *   *
 Deși mă interesez de etnologie mai cu seamă din ne-

cesități de informare generală, am considerat mereu cărțile 
Profesorului Petru Ursache drept lecturi ineludabile. Pe de o 
parte, pentru a învăța de la un om cu rarul dar de a-și comu-
nica limpede ideile, iar, pe de altă parte, pentru a mă apropia 
de gîndirea unui maestru respirîndu-și disciplina de muncă 
în fiecare rînd scris. Cunoscîndu-l cu întîrziere și citindu-l, 
cînd retrospectiv, înspre cărțile începuturilor („Șezătoarea” 
în contextul folcloristic, Poetică folclorică, Prolegomene la 
o estetică a folclorului, Eseuri etnologice, Titu Maiorescu, 
esteticianul), cînd dinspre cărțile anilor nouăzeci ( Camera 
Sambô. Introducere în opera lui Mircea Eliade, Sadovenizînd, 
sadovenizînd..., Mic tratat de estetică teologică, Cazul Mărie 
sau despre Frumos în cultura orală ) sau înspre cele recen-
te (Înamorați întru moarte. ErosPoesis la Cezar Ivănescu, 
Antropologia, o știință neocolonială, Miorița. Dosarul mito-
logic al unei capodopere, Omul din Calidor, Istorie, genocid, 
etnocid ș.a.), încet-încet mi s-a revelat un mare caracter, unul 
dornic nu numai să ajungă la o înțelegere riguroasă a lucru-
rilor, ci și să dezvăluie, justițiar, povestea neamului său. La 
început, acest caracter nu mi se impunea cu evidență, primele 
sale cărți fiind mai apăsat „tehnice” și  discutînd varii pro-
bleme metodologice de etnologie sau de estetică în contexte 
bibliografice nu numai largi, ci și ideatic-tensionate (inclusiv 
de constrîngerile cenzurii). Sub amenințarea permanentă a 
„forurilor”, cercetătorul nu numai că se angajează în acțiunea 
de restaurare sau re-instaurare a unor discipline,  ca etnolo-
gia sau estetica, grav deformate în perioada proletcultistă, 
ci lucrează subtil pentru afînarea sau, pur și simplu, pentru 
îndepărtarea frazeologiei cu iz ideologic a limbajelor de spe-
cialitate. Sobra dicțiune a ideilor și naturalețea comunicării 
profilează un cărturar temeinic, capabil să-și promoveze vi-
ziunile și să rămînă în arena ideilor. Lucrul acesta îl vedem 
tot mai clar odată cu Camera Sambô și antologiile din opera 
lui Mircea Eliade (acestea din urmă realizate împreună cu 
Magda Ursache), dar și  în cărțile sale despre Frumos, în care 
realizează o originală reinterpretare a dialogului dintre sacru 
și profan, estetica teologică funcționînd aici, în esență, ca un 
pandant al ideii de frumos în cultura populară.

   În ultima etapă de creație, Profesorul Petru Ursache 
accentuează latura polemică a demersului său științific, pre-
zentă anterior sub forma reflecției academice reținute, une-
ori chiar ceremonioase. Fie că se gîndește la Miorița sau la 
Doina eminesciană (căreia îi dedică un alt splendid dosar 
analitic alături de Magda Ursache), fie că meditează asupra 
operei lui Cezar Ivănescu sau a celei a lui Paul Goma, în cu-
noscutele deja studii monografice, cititorul simte că cercetă-
torul scrie cu nerv, sculptînd chipuri monumentale și, totoda-
tă, apărînd destine și sensibilități. Și, chiar dacă nu împărtă-
șești întotdeauna patosul exegetului, sub povara copleșitoarei 
documentări sau a demonstrațiilor dornice de exhaustivitate, 
începi să înțelegi profunda rațiune a fiecărei pledoarii: avem 
ceva de apărat și, dacă ne apărăm a lehamite, nimeni și nică-
ieri nu ne va crede. Mai mult, noi înșine vom înceta să mai 
credem că existăm ca civilizație capabilă să supraviețuiască. 

Fără a o flutura în vînt ca pe-o sabie, ideea apărării și 
ilustrării reflexive a ființei naționale străbate cărțile profeso-
rului Petru Ursache. Profilîndu-se încă în lucrările de tine-
rețe, sub forma interesului pentru puritatea creației populare 
și finețea instrumentelor interpretative, ea se dezvăluie tu-
multuoasă în special în cărțile dedicate operei unor creatori 
puternici cum sînt Paul Goma și Cezar Ivănescu și, cu o și 
mai mare (și nerăbdător-testamentară) directitate, în Istorie, 
genocid,etnocid (2010, 2019 – ediția integrală).

   Dacă monografiile Omul din Calidor și Înamorați în-
tru moarte sau ErosThanatos la Cezar Ivănescu explică și 
apără opera a doi creatori de vîrf ai literaturii române contem-
porane, victime ale regimului comunist și ale unei receptări 
tendențioase de lungă durată, Istorie, genocid, etnocid  sin-
tetizează și interpretează o vastă bibliografie asupra destinu-
lui neamului românesc sub comunism. Nimic nu lipsește din 
acest copleșitor inventar: nici modul în care a fost ocupată și 
maltratată România de armata roșie, nici instalarea cu forța a 
unei guvernări criminale, nici crimele însele: întronarea bu-
nului plac al ocupantului, pseudoprocesele publice, deportă-
rile, întemnițarea în condiții subumane, spolierea în favoarea 
„învingătorului” etc. etc., la fel cum nu lipsesc nici Martirii: 
de la sutele de mii de ostași care s-au jertfit în anii celui de-al 
doilea război mondial la eroii rezistenței din munți și la cei 
care și-au păstrat neîntinat sufletul pe parcursul a patru dece-
nii de teroare roșie... 

   Developîndu-se (și grație eforturilor de editor ale 
Doamnei Magda Ursache) în vasta și consistenta ei anver-
gură intelectuală, opera Profesorului începe să profileze tot 
mai bine imaginea unui cărturar de primă mărime în cultura 
română a ultimei jumătăți de secol. Iașiul și Universitatea ie-
șeană, în primul rînd, au în datoria lor căutarea unor mai bune 
forme de prețuire a numelui PETRU URSACHE.
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Lucian PERŢA
    Pa-
         ro-
             dii

 Olimpia IACOB
Prezentare și traduceri: 

VOCI PE MAPAMOND.CATHAL Ó SEARCAIGH
S-a născut în 1956, într-o zonă din comitatul Donegal, în care se vorbește irlandeza. Scrie poezie 

și  piese de teatru numai în irlandeză.  O parte din opera lui a fost tradusă în engleză. În multe poeme Cathal 
abordează peisajul din apropierea  fermei de pe dîmbul de la poalele Muntelui Errigal , locul în care trăiește. 
Poezia lui este considerată a fi mozartiană, iar unele poeme stau sub semnul inocenței și al vulnerabilității. 
Călătoriile în Nepal au fost o  sursă de  inspirație pentru poet: (Seal i Neipeal).  A publicat trei antologii de 
versuri: Întoarcerea acasă/  An Bealach ‘na Bhaile /Homecoming (1993); Na Buachaillí Bána (1995) și An 
Tnúth leis an tSolas (2001).  Pe lîngă antologia publicată în 2001, pentru care a primit premiul  the Irish 

Times Irish Literature Prize for the Irish language, poetul a primit încă două  premii:  în 1993, the Seán Óriordáin Prize for 
poetry, și the Duais na Gaeilge, în 1995. Este membru al Uniunii  Aosdána.

Cînd numele mi l-ai rostit
 
Cînd numele mi l-ai rostit, iubirea mea,
în dulci suspine de afecțiune, el
s-a făcut atunci gladiolă înflorită,
îngălbenindu-se în suflarea unei adieri.
Cînd nebunește m-ai strîns la pieptul tău,
am devenit atunci văratec rîu 
învolburat,
                  rupîndu-și malurile.
 
Cuvintele își iau zborul

Cuvintele își iau zborul din inima mea
păsări stinghere pe plajă
căutînd  adăpost peste noapte
în brațele verzi ale dragostei.
           
Fereastra

Stînd aici sunt viu
mărăcinii pîrloagei
cuvintele, gîndurile-s toate porfirii
și inima freamătă între ele
 
Pajiști împresurate
 
Dincolo de stîncă,
se văd pajiștile împresurate 
pînă departe.
De n-ar fi oile
să șadă în voie,
să le țintuiască întocmai ca  prespapierurile,
ar fi precum frunzele
dispărute
în neant
 
Decembrie

Vizitatorii s-au dus,
cucul și cristeiul de cîmp
au luat-o spre sud, către locurile mai calde,
iar tu, dragule, ai rămas în urmă,
tu, sturz mic, ciripind
în prag de decembrie.
Pe cont propriu suntem amîndoi aici,
lăsînd să răsune vesele cîntece cu prihori sfidînd soarta —
o brazdă cu iarbă arzînd
în inima întunericului rece.
 
Carte poștală pentru Yusuf din Irac

O noapte înmiresmată de martie  în Manhattan
stau în prag
unde ai locuit tu cîndva, pe Bleeker Street,
și unde te-am iubit în anii optzeci.
Zăbovesc în încîntare la ușa aceasta ,
Nebunia lunii din îmbrățișările noastre revine copleșind
și cum mai vorbeam noi despre patria ta —
întinderile însorite dintre Najaf și Hillah.
Unde ești astă-seară? Nu știu,
temelia lumii se clatină, iubire,
de la Najaf la Hillah; oamenii tăi tremură
sub rafala puternică  a atacului laș.
Bombele sălbaticilor ca ploaia cad peste voi
și orașele voastre ruine sunt acum, și satele distruse,
și tare mă tem pentru viața ta,
fiindcă ei vin să piardă tot ce există între Najaf și Hillah.
Astă-seară, zăbovind la ușa dorinței inimii mele, 
gîndul mă poartă la tine, la vorbele tale spuse cîndva:
„Patria poetului este în inimile
celor oprimați.” Astă-seară, iubire,
pot să te asigur într-o limbă neauzită,
de dincolo de vacarm și confuzie,
că sunt cu totul lîngă tine. Bomba se dovedește biruitoare
în fața cuvîntului, și proiectilele își bat joc de poemul meu,
dar astă-seară sunt cu tine, comoara mea din tot Iracul
pentru că inima ta, pulsînd acolo în rubiniul foc al războiului,
este țara mea, poemul meu, neamul meu.
Și astfel, ființă a inimii și sufletului meu,
sunt cu tine acum din creștet  

pînă-n tălpi de la Najaf la Hillah.
 
           Umbra

Te însoțesc peste tot
vie,
pururea
legată de destinul tău,
Sunt umbra ta,
partea mai ștearsă
a sinelui tău,
partea
care curge
din izvorul soarelui
în mintea ta,
sunt umbra ta,
echilibrista lunii,
pooka fantasmagoriei tale,
mergînd pe zidurile verticale
ale nopții,
am strălucire
și-ntuneric,
crîmpei de viață dănțuind
și al morții
frig polar,
iată-mă
în miez de zi
întins pe spate
pe Market Street,
și tu
 la rînd, la  legume,
mulțimile trec peste mine
și eu, fără nicio vorbă de duh,
neputincios să strig tare,
să caut milă.
Altădată
atît de plin de mine
sunt
încît devin uriaș
și te înspăimînt,
o formă părelnică
lîngă tine
dîndu-ți
tremurici,
sunt umbra ta
partea întunecată
a sinelui tău.
Ai de gînd să
tratezi cu mine
înainte de a te bucura
de  extazul luminii
din sinele tău.
La ceasul morții
destinul nostru
se-mpreună,
făcîndu-se una,
și n-am să mai îndrăznesc
să te părăsesc
Mă voi înfige în tine
ca o sămînță,
și tu vei crește
în eternitate.
 
Notă
*Pooka este o făptură capabilă să-și schimbe înfățișarea, luînd 
orice formă, după plac. De obicei, ia diferite forme: cal, iepure, 
cîine, capră, elf sau  spiriduș, dar și bătrîn.Din punct de vedere 
tradițional,  Pooka ia forma unui cal negru lucios, avînd  o coamă 
lungă, săltînd sălbatic, și ochi aurii luminescenți.  
 
   Arborele limbilor
Văd pămîntul din nou. Plinit ținutul cel închipuit.  
Dealuri în verde pal între furtunile vieții
și eternitate.Împărația tainică a tinereții.
Limbile noastre aveau înțelegere, erau profetice,
Inițiate prin glasurile generațiilor vorbind prin
elemente.
O limbă violentă care a luat formă pentru prima dată în crearea 
universului.
Acolo am înțeles noi vocabularul necuviincios al bursucului, 
discuția umbrită a stăncuțelor. Noi am stat de vorbă cu ce era cît de 

cît  acolo.
Dulce mai era sporovăiala noatră cu dealurile.
Și mereu a existat un arbore. Arborele aerat al Neamului Bun.
Arborele a hrănit limba noastră, au declarat
 înțelepții,
 i-a dat sens și viață, făcînd-o să cînte
în dialecte.
Silabele – frunze căzătoare  –
dar și cuvintele, mereu verzi, într-un labirint de ramuri.
Mereu purtînd rodul plin de sevă al metaforei.
Arborele vieții, seva înțelesului,
a dominat peisajul tinereții noastre. Stătea frumos între muntele de 
lumină și pămîntul moale, alinîndu-ne durere.
Văd acel ținut din nou. Aici am venit pe lume, în locul acesta însorit, 
unde muza sălășluia între un munte luminos și un arbore verde.
Cuvintele, la umbra lor, au mijit în mine.
Apoi au venit necazul și furtuna.
Arborele s-a ofilit. Muntele s-a înnegrit.
Limba noastră trădată a fost.
Am amuțit unul cîte unul.
Izvorul de munte cristalin al limbii, hrănind totul în cale, însuflețind 
făpturile toate,
a rămas fără inimă, aceasta ieșind din el.
Oamenii mei nu mai erau în stare să lege două cuvinte,
să vorbească cu insectele și fluturii, cu animalele și îngerii.
Acestea au dispărut dinaintea ochilor noștri, și ne-au negat existența.
Limba noastră a înghețat într-o tăcere a vremurilor glaciare.
Eram pierduți, pieriți. Am aprins focul într-o casă strămoșească,
o flacăruie de cuvinte cîrmîzii,
adunate apoi în minte.
Ne-am strîns laolaltă, încălzindu-ne la vreascurile gramaticii
și iasca expresiilor pîn’ la crăpatul zorilor.
Văd din nou acel ținut.  Arborele moleșit,
moartea privind din el, cu frunzișul prăbușit
 în tăcere, și vocea, ecou gol.
Pierzîndu-ne limba, suntem în voia valurilor acum,
într-un pustiu de munte și nicio călăuză care să ne arate  
ieșirea, și orbi suntem acum  la destinul nostru. 
 
        ( Out Of The Wilderness by Cathal Ó Searcaigh. Introduced 
and translated from the Irish by Gabriel Rosenstock. The Onslaught 
Press, Oxford, 2016)

MIHAI  PĂCURARU

MĂ LUMINEAZĂ ADEVĂRUL ȘI MĂ URMEAZĂ

Să mă lumineze adevărul și să mă urmeze, mereu 
credincios,
asta am căutat și caut de când mă știu ca om și ca poet,
problema este că e foarte greu să-l afli în lumea aceasta pe 
dos
pe care numai Dumnezeu știe când vom îndrepta-o că 
n-avem buget
suficient niciodată și toate încercările fără el sunt fără folos

Alcătuirea mea lirică este predispusă, știu, la sacrificiu,
întotdeauna am fost pregătit să fiu răstignit întru adevăr,
de aceea, într-o vreme, am chiar avut unele probleme la 
serviciu
de-mi venea să mă lovesc de pereți și să mă iau singur de 
păr
și asta în timp ce toți ziceau că e bine și că eu am doar un 
capriciu

Să te văd pe dumneata, stimate cititor, ce ai fi făcut
când, traversând* pe verde strada, chiar ziua în amiază,
aici, în București, țâșnește spre dumneata un agent de 
circulație necunoscut,
te acuză că ai trecut pe roșu și nici mai mult nici mai puțin, 
te amendează.
Păi unde-i adevărul să-l lumineze și pe el, cât de cât?!

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

 Marea sensibilitate se îmbolnăvește de sine 
însăși. Sensibilitatea medie rămâne astfel în continuare. 
Sensibilitatea redusă se ignoră pe sine.

x
 Marele avantaj al scriptorului provenind din faptul 
că, în majoritatea cazurilor, Binele și Răul nu se găsesc în 
lume în stare pură. 

x
 Se întâmplă să dai de lucruri care te-ar interesa prea 
puțin, dar care capătă interes întrucât le observi stăruitor.

x
 „Cea mai mare fericire a omului înțelept este să 
cerceteze ceea ce poate fi cercetat și să venereze cu seninătate 
ceea ce nu poate fi cercetat” (Goethe). 

x 
 A.E.: „Locul poeților în Lumea de Apoi? Foarte 
probabil alături de copiii nebotezați, în limb”.

x 
 „Dificultățile mele provin din faptul că, datorită 
epuizării, a absenței de energie vitală, mă aflu sub nivelul 
activității normale. Iar, dacă ceva mă captează și mă ridică, 
mă aflu deasupra lui. De aceea mi s-ar părea cu totul nefericit 
să-mi risipesc acest timp privilegiat în activități obișnuite. (…) 
Trebuie să mă exersez în a transforma sentimentul de efort 
în sentiment pasiv de suferință. În orice stare m-aș afla, când 
Dumnezeu îmi trimite suferința, sunt evident obligată să sufăr 
tot ceea ce e de suferit. Pentru ce atunci, pusă în fața datoriei, 
să nu fac, în mod similar, tot ceea ce e de făcut?” (Simone 
Weil). 

x
 Provocatorul blazon al familiei La Rochefoucauld, 
C’est mon plaisir, exprimând bunăvoința, iar nu obligația de 
a-l sluji pe rege.

x 
 Textul literar purcede din informal, nu din clarități, 
astfel cum o plantă crește din pământ, nu din lumina solară. 

x 
 Senectute. Unele, puține, clipe de liniște în fața 
dezastrului imprecizabil care se apropie, un dar anticipat pe 
care ni-l face acesta.

x 
 Scepticismul: o irealizare in spe. 

x
 Am citat nu demult aprecierile lui Adrian Marino 
asupra lui G. Călinescu. Iată imaginea lui Adrian Marino în 
privirea lui Mircea Zaciu: „Primit ieri «Vatra» 12, deci au 
întârziere mare, dificultăți (bănuiesc). Numărul e dedicat lui 
Marinache, mă rog! Figură   «europeană», ușor ridicol totul. 
S-ar zice că invidia mă roade, așa cred mulți, în realitate 
este între noi o incompatibilitate și de structură, și morală, 
și psihică, și afectivă etc. Pentru mine M. e un strigoi și 
«formula» personalității lui e falsă, sterilă. N-a dat nimic, nu 
are nici un discipol, fiindcă n-a făcut nimic pentru nimeni, a 
rămas un egoist hămesit de propria-i glorie (iluzorie, firește), 
stârnind admirația naivilor în fața unei mașinării ce macină în 
gol. Electronică, dar fără nici un rost fertil”. E drept, Marino îl 
socotea pe Zaciu „un critic provincial”…

x 
 A.E.: „Până la urmă, colega, aș zice impresionismul 
a ceea ce se cheamă viață lăuntrică. Factura sa picturală, 
renunțarea la contururi precise, umbrele colorate, tonurile 
difuze, fragmentarea tușei, tot dichisul”. 

x 
 Actualitate. Ca și inevitabila monotonie a ceea se 
vede, se aude, se știe mai multă vreme. Panicată în subsidiar 
de teama sfârșitului său, existența epocii noastre se precipită 
dorind noul de orice speță, numai nou să fie, precum o 
supraviețuire. 

x 
  Ironia: un absurd discret. 

x 
 „O nouă temă de wellness preocupă capetele 
Occidentului german – bunăstarea picioarelor. Care e mersul 
originar, corect și cel mai sănătos? Mersul desculț, firește; 
aici sunt de acord cu toții. Când însă vine vorba de modul în 
care pășim, părerile sunt împărțite. Una dintre tabere susține 
că mersul corect se face punând jos mai întâi călcâiul și apoi 
partea din față a labei piciorului. Tabăra adversă pretinde 
că pășind mai întâi cu vârful și apoi cu călcâiul, ca atunci 
când mergi tiptil, pe vârfuri, sau ca dansatorii, îți asiguri o 
viață îndelungată și plină de satisfacții. Adepții mersului pe 
călcâie îi acuză pe «tiptiliști» că pășesc nefiresc ca lighioanele 
sălbatice sau ca patrupedele, iar călcătorii pe vârful piciorului 
îi acuză pe primii că au un mers agresiv, cazon, insuflat de 
stilul marșurilor militare. Tiptil sau nu, cert e că discuțiunea 
merge mai departe” (Dilema veche, 2021). 

x 
 Senectute. Trezirea din somn cum din moarte. 
Resurecția poate să mai aștepte. 

x 
 A:E: „Experiență? Păi vrând-nevrând devii tot mai 
experimentat inclusiv în gafe, stângăcii, erori de tot soiul, în 
așa măsură încât capeți avantajul de-a nu le mai putea discerne 
totdeauna”.

x 

 Gloria vârstei, nu a ta. A.E.: „Te referi la senectute?” 
Nu, la copilărie. 

x 
 „Iarba mai verde e mereu în altă parte” (proverb 
francez).

x 
  „O piatră prețioasă strălucitoare își împrăștie lumina 
și culoarea în întuneric și își pierde farmecul în lumina zilei. 
Dacă ne îndepărtăm de umbre, nu mai există frumusețe. 
Înaintașii noștri au făcut din femeie un obiect inseparabil de 
întuneric, la fel ca obiectele lăcuite decorate cu aur sau ca 
sideful. Au ascuns cât au putut din ea în umbră, acoperindu-i 
brațele și picioarele cu mâneci lungi și cu poalele chimonoului, 
astfel încât doar o singură parte să iasă în evidență – capul. Într-
adevăr, acest corp fără forme ar putea părea urât în comparație 
cu cel al femeilor occidentale. Dar gândurile noastre nu se 
îndreaptă spre ceea ce nu putem vedea. Ceea ce nu se poate 
vedea nu există” (Jun’ ichiro Tanizaki). 

x
 Senectute. Pentru o seamă de orașe în care am locuit 
cu decenii în urmă, nu mai  sunt decât, vorba lui Tolstoi, „un 
cadavru viu”. Dar ele continuă să existe în mine, persistă în 
făptura mea aidoma unei structuri anatomice, unui proces 
biologic. N-am de ales. 

x
 24 martie 2020. Telefon de la Vasile Proca. Veste 
tristă: a murit Paul Goma, de coronavirus. Nu mai am puterea 
de-a continua…

x 
 A.E.: „Poet, nici vorbă, remarcabil, dar eziți să mai 
scrii analitic despre el. Ce-ai mai putea adăuga superfetației de 
elogii, de genuflexiuni de care are parte? Ierte-mi-se rezerva. 
Am impresia că, în cazul unor autori, creația lor nu-și mai poate 
desface aripile în toată libertatea”. Dar dacă e o producție care 
în timp se dovedește a fi fost apteră? „Atunci să vorbim despre 
altceva”.

x
 „Oare nu este frumos și drept să nu circumscriem 
într-un loc oarecare pe Cel Care-i fără margini și nici să 
cuprindem în temple făcute de mâini omenești pe Cel Care 
cuprinde toate? Care lucru ieșit din mâna cioplitorilor în lemn, 
a cioplitorilor în piatră poate să fie sfânt? Nu sunt oare mai 
buni decât aceștia, care se închină lemnului și pietrei, cei care 
socotesc vrednice de măreția lui Dumnezeu aerul, cele care se 
găsesc în văzduh, dar mai bine spus lumea și întreg universul?” 
(Clement Alexandrinul).

x 
 Fiecare poet ce-și afirmă puternic personalitatea 
, egal cu o limbă venită „de sus”. Asupra poeților de frunte, 
apostoli mireni, pogorârea limbilor precum la Rusalii. 

x 
 De la o vârstă, o stare de euforie nu e cine știe ce 
câștig. Ea te pune în gardă deoarece știi că îi urmează una de 
disforie, mult mai lungă.    

x 
 „În fața atâtor nenorociri, ți-e și jenă să fii fericit” (La 
Bruyère).

x 
 Se întâmplă să apreciezi unele lucruri conform unor 
stări ale tale mai vechi (umorale ori de sănătate), astfel cum ai 
prezenta la o instituție acte care au expirat, fără a-ți da seama 
de lipsa lor de valabilitate. 

x 
 „Vechii greci preferau să-și păstreze unghiile 
naturale. Unul dintre motivele pentru care și le țineau nevopsite 
era credința conform căreia semiluna unghiei unei persoane 
putea sluji atât la prezicerea viitorului ei, cât și a sorții pe care 
urmează să-l aibă sufletul acesteia. În cele din urmă obiceiul 
vopsirii unghiilor a apărut și în Grecia antică, dar abia prin 
secolul al 5-lea î.H., când a fost adoptat mai ales de prostituate. 
Grecoaicele își vopseau unghiile folosind un amestec făcut din 
polen și petale galbene de flori” (Formula As, 2021).   

x
 Dacă ai săvârșit un păcat și afli că l-au săvârșit și 
alții fără a-l regreta, ești uneori înclinat a nu-l regreta nici tu. 
Colectivizarea lejeră a Răului.

x
 Scriptor. A relua acest subiect ar fi dezagreabil. A-l 
abandona ar fi insuportabil.

x
 Notezi lucruri pe care în bună măsură le-ai uitat, care 
numai astfel te pot ajuta să-ți reamintești de tine însuți. Textul 
tău, un amestec resignat de amintire și uitare.

x
 Efectul pozitiv al tonului bemolizat, când e vorba de 
stări grave, angajante. Altminteri dubios.

x
 „N-ai mai sfârși de scris. Odată ce-ai început. Iar, și 
iar, și iar îți vine un cuvânt (rău sau bun), o idee bună sau rea. 
Ceea ce nu e bine e că mi se năzare câteodată că aș fi un mare 
scriitor, căruia i se va citi cu pasiune tot ce a scris și i se va 
scormoni și scotoci în tot ce a scris. Mie însumi mi-aș face 
rău crezând asta, aș fi păgubit: ar dăuna autenticității scrisului 
meu. Nu toate sunt perle. Sunt măcar câteva perle adevărate? 
Câteodată, poate, poate, poate ici și colo, în banalitate, voi fi 
scris lucruri nu din cale-afară de proaste” (Eugéne Ionesco).

x
   Ființa prezentă, doar o parte a ei înseși. Moartea e 
menită a o completa.

x 
 Senectute. Și dintr-odată nu mai vezi în jur decât 
lucruri simple. Câtă înmărmuritoare grandoare are simplitatea 
a ceea ce ți s-a refuzat…

x
            Scriptor. Primejdia sa e ca unele cuvinte să devină 
obsesii, în loc ca unele obsesii să se toarne în cuvinte.

x
  A.E.: „Atenție: dacă soția unui confrate manifestă 
față de tine o răceală marcată, bunăvoința pe care ți-o arată 
acesta are toate șansele de-a reprezenta o făcătură”.

x 
 „Un scriitor care știe totul numai din fraze străine. 
Trufia lui însumează trufiile tuturor celor pe care i-a furat. 
Forța lui constă în aceea că nimic nu provine de la el. Căderea 
lui în păcat: atunci când începe deodată să se încreadă în sine, 
deoarece nu mai găsește nimic la ceilalți” (Elias Canetti). 

x
 Domesticirea lacrimii, pare-se inevitabilă pe drumul 
multaccidentat pe care ne-a fost dat a-l străbate. 

x 
 Scriptor. Din punct de vedere soteriologic, poezia nu 
e oare jertfa pe care și-o dorește cu ardoare?

x 
 „Frieda Hughes este incredibilă! Scriitoarea 
australiano-engleză, în vârstă de 61 de ani, împarte 
apartamentul din Londra cu 14 bufnițe. Ea a fost măritată între 
1979-1982 cu artistul Desmond Dawe și după ce a devenit 
văduvă a simțit nevoia să își dedice toată atenția unor vietăți 
neajutorate. (…) Păsările nu sunt deloc captive. Frieda le lasă 
geamurile larg deschise și ies adesea «la aer prin cartier». 
Însă de fiecare dată se întorc acasă și de multe ori se așază 
în copacul din fața ferestrei pentru a o păzi cum se cuvine pe 
stăpâna lor” (Click, 2021). 

x 
  Azi, în suflet spații albe, răcoroase, monahale în care 
ar fi trebuit să sufle marea mărinimie a Sfântului Duh, dar care 
deocamdată stau pustii. În așteptare...

x
 Îmi mărturisește junele amic G. că vrea să stăpânească 
o femeie atunci când constată că aceasta pare de nestăpânit. 
Renunță să stăpânească o femeie care i se supune din capul 
locului.

x 
 A.E.: „Care autor american a spus că la 80 de 
ani suntem seniori, la 90 de ani eroi, iar la 100 de ani 
supraoameni?”. 

x
 Senectutea este prin natura sa o chenoză. Trăsăturile 
de orgoliu care se întâmplă să nu-i lipsească au rolul unor 
adjuvante corective, asemenea unei perechi de ochelari sau a 
unui baston. 

x 
 „Am încercat să-mi explic cum, după cel puțin 7000 
de ani de luciditate, oamenii nu se împacă cu ideea morții. Cred 
că se întâmplă așa pentru că nu sunt împăcați cu viața. o viață 
trăită cu sens are început și sfârșit. Oamenii însă trăiesc cum 
se întâmplă, neconducându-și viața către un capăt firesc. De 
aceea, nu numai că refuză ideea de sfârșit, dar ar merita să nu 
sfârșească. Veșnicia e pentru ceea ce nu este. (Te uiți la ei cum 
așteaptă să se întâmple ceva. Ce? Așteptați mai departe. Fie-vă 
zeii buni și lasă-vă veșnic acolo unde sunteți, căci mai departe 
tot nu veți ajunge.) (Ca Tythonos, care ceruse nemurirea, dar 
uitase a cere și tinerețea.”) - Noica. 

x
 Inteligența produce inteligență, nu artă. Arta se 
produce pe sine având o  inteligență conținută. Perspicacitatea 
critică o poate dibui.

x
 Ce să fie? O poezie fragilă la culme, neajutorată cum 
piuitul unui pui abia ieșit din găoace, cerând ajutorul lumii 
necunoscute care nu-l cunoaște.

x
 Senectute. Zilele sale favorabile, ca și cum, iarna, te-
ai spăla pe mâini cu apă caldă.

x
 Cu iubire ne apropiem de Dumnezeu. Cu speranța și 
deznădejdea pe care le include deopotrivă marea iubire, „sacra 
împletire a contrariilor” de care vorbea Șestov. 

„Pentru o seamă 
de orașe”


