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Chiar toate sunt la fel?
Marea problemă care macină partidele 

de opoziție este acum aceea a Bugetului. Ca 
la un semn, sindicatele din diverse ramuri ale 
economiei naționale, manipulate după voia lui de 
către Partidul Social(ist) „Democrat”, au pornit 
tăvălugul manifestațiilor în fața Guvernului. Și, 
desigur, cel mai mult se agită sindicatele minerești, 
iar criminalul în serie Miron Cozma iese din nou 
din anonimatul pensiei barosane pe care și-o bagă 
în buzunar. Uitat de lege, scăpat cu doar câțiva 
anișori de pușcărie pentru crimele abominabile 

comise de ortaci la ordinele lui, inspirate, desigur, de tătucul Ion Iliescu, îl 
amenință direct și personal pe Florin Cîțu: „Dacă vrei o mineriadă, pot să o fac 
oricând! Iar tu nu ai cum să mă oprești pe mine! Nici tu, nici alții”, a declarat 
el, făcând istoria mineriadelor și amintind guvernele pe care le-a schimbat. 
Și mai că i-am da crezare, având în vedere lălăiala penibilă a organelor de 
justiție în privința șefilor Jandarmeriei care și-au făcut de cap pe 10 august, 
dar și a miniștrilor de interne ce s-au perindat din 2000 încoace, cu privire la 
structurile ei de conducere.

Oricum, prea merge totul bine ca să nu-și bage dracul coada. Căci iată, 
în urma alegerilor legislative a apărut un nou partid parlamentar, al cărui 
principal conducător, George Simion, are o mentalitate destul de apropiată 
de a lui Cozma, Gheorghe Funar și alții ca ei, bucurându-se și de ajutorul 
neprecupețit al Moscovei putiniste. Doar biata Diana Șoșoacă știe ce a pățit, 
încercând să-i ia fața șefului ei, fără să țină seama de vreo treaptă ierarhică. 
În rest, PSD și-a găsit în el un aliat de nădejde, încât orice pas greșit al noii 
puteri ar putea să dea naștere unor crize majore. 

Principalele partide de la guvernare, PNL și USR PLUS, își fac treaba 

pe îndelete, cam prea pe îndelete uneori, stârnind reacția de nerăbdare pentru 
unele reforme ce aveau nevoie, totuși, de un parlament activ care să le pună în 
aplicare. Iar în ce o privește, Curtea Constituțională a României are de rezolvat 
probleme majore în care chiar membrii săi sunt implicați direct, cum sunt cele 
legate de pensiile speciale. Nu sunt prea mulți care să-l vadă pe Valer Dorneanu 
să renunțe de bună voie la avantajele conferite de multele pensioare ce-i intră 
automat la teșcherea. Și nu e singur, căci majoritatea magistraților din cadrul ei 
sunt cam în aceeași situație. Conflict de interese cât roata carului! Din păcate 
nu există nicio prevedere legală de recuzare sau autorecuzare și se pare că 
lucrurile vor merge înainte pe aceeași cale, bătută și răs-bătută, în veci amin!

Căci boala justiției românești stă nu numai în legislația ei oloagă, în plus 
cotonogită rău de pe vremea lui Dragnea, ci și în oamenii pe care se bazează, 
începând cu această CCR perimată moral și cu CSM scăldându-se cam în 
aceeași apă stătută și puturoasă. Peste tot oamenii PSD-ului, intrați acolo 
de-a lungul anilor, înfipți bine și în prezent. Iar ceea ce s-a întâmplat acum 
cu studenții de la drept prinși în flagrant delict de copiere la examen este un 
semn de mare îngrijorare în ceea ce privește noile generații. Cu atât mai mult 
cu cât USR-ul le-a sărit imediat în apărare, cu o îndârjire demnă de același 
PSD, înfipt, iată, în toate, dar nu numai prin oameni, ci și prin mentalități. 
Se perpetuează la nesfârșit aceleași relații de pe vremea când inițialele PCR 
ale partidului comunist erau traduse, pe bună dreptate, prin „pile, cunoștințe, 
relații”. Partidul comunist a dispărut, dar sistemul rămâne în vigoare oriunde 
te învârtești, totul părând a ține de însăși gena noastră lat(r)ină și balcanică, de 
care numai mândri nu putem fi, în ciuda tuturor sloganelor mai mult sau mai 
puțin istorice. De aici și deviza, în privința actualelor partide  politice, cum că 
„toate sunt la fel”, oricum pe jumătate adevărată.

Radu ULMEANU
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În „universul cel 
mai concret”

 Semnificativă devine în 
poezia lui Adrian Alui Gheor-
ghe relația inversată dintre rea-
litate și ficțiune. Nu una de ne-
condiționată subordonare a 
celei dintîi față de cea de-a 
doua, ci o exasperare a realului 
care își îngăduie a ironiza exce-
sul convenționalului „poem”. O 
neașteptată fentă a perspectivei: 
„E o casă plină de poeme./ Tata 
poem, mama poem, copilul 

poem./ Pe pereți sunt atîrnate poeme./ Pe o masă poem o bucată 
de poem așteaptă/ satîrul poem să-l împartă în bucăți de poem/ 
care vor fi puse pe o tavă poem/ care va fi împinsă brutal pe fundul/ 
cuptorului poem” (Comunitatea artistică). Așadar o probă impa-
cientă a vitalității autorului, un impuls libertar aidoma gesticula-
ției unei persoane care nu mai încape într-o haină prea strîmtă. 
Drept urmare totul e măsurat în preajmă cu o privire incredulă, 
supus unui soi de scepticism stenic. Relevant, paradoxul devine 
parola acestuia: „Mi-au murit mulți prieteni./ Deși au murit, unii 
continuă să trăiască./ Paradoxală e viața, paradoxală e moartea./ 
Unii mă mai sună uneori, deși sunt morți./ Alții nu mă sună, deși 
par vii” (Blues). Spre a urma o nervoasă reacție a contrarietății la 
contrarietate: „Unul din morți mi-a telefonat/ ca să îmi explice că 
s-a obișnuit cu moartea în viață/ încît mă urăște pentru că am rămas 
viu./ Închid telefonul, trag perdeaua” (ibidem). Uimirea habituală 
a lui Adrian Alui Gheorghe în fața lumii e năvalnică, insațiabilă 
de clarificări, cu episoade multiple care purced unul dintr-altul pe 
calea unei soluții ce întîrzie. Prins într-o necurmată mișcare inte-
rogativă, d-sa ezită a se mai opri, înșiruindu-și înfrigurat ipoteze-
le răspunsului: „Cu fiecare poem pe care-l scriu/ îmi exprim ne-
dumerirea că mă găsesc pe pămînt;// din ce cauză?// cui îi servesc 
drept momeală?// caut ceva prin gunoiul stelar?// poate că am 
uitat calea de întoarcere acasă,/ în vreo noapte/ în care cu dragos-
tea lor/ doi oameni au mișcat luna/ din dreptul ferestrei// poate că 
a fost o neînțelegere între/ două orizonturi?// poate că am vrut doar 
să întreb un meteorit/ care e calea cea mai scurtă/ dintre două 
amiezi?” (Cu fiecare fereastră). Mentalitatea auctorială e cea a 
unui atlet sui generis ce-și etalează musculatura mentală avînd în 
vedere ca situație limită „carnea sfîrtecată de o contradicție de 
termeni”, „trupul ce se tîrîie pînă la margine și se aruncă în hău” 
(Fericirile). Ființa apare furnicată de un surplus de energie ce se 
transmite condeiului. Verbele curg necomplexat, nelipsind texte 
lungi, uneori în exces. În fond e în cauză o devălmășie a temelor, 
referințelor, asocierilor și disocierilor, o defilare a „problemelor” 
aidoma unei greutăți pe care un braț sportiv tinde să le înalțe spre 
a se antrena în vederea unor greutăți sporite. Performanță urmări-
tă cu o constantă ambiție: „Fericiți cei care au urcat pînă în vîrf/ 
și de acolo n-au știut dacă să se întoarcă acasă/ să aducă pîinea ca 
un trofeu/ sau să rămînă martori ai propriilor ascensiuni (...) Feri-
ciți cei care sunt pe punctul de a cîștiga războiul” (ibidem). Dubi-
ile se reduc, tind spre dispariție în lumina unui orizont rațional: 
„Trăiesc laolaltă cu cîțiva morți/ și cu cîțiva vii/ de prea multe ori 
morții îi încurajează pe cei vii:/ rezistă, rezistă,/ l-am auzit pe 
Dumnezeu cu urechile mele spunînd/ că viitorul nu-i atît de negru!” 
(ibidem). Lipsit de ezitări introspective, poetul își compune ver-
surile asemenea unui puzzle care-i oglindește temperamentala 
siguranță de sine. Dispoziția auctorială se arată totuși magnanimă. 
E întrezărită chiar o ritualizare a firescului competitiv: „Fericiți cei 
care au urcat/ fericiți cei care au coborît/ îi urmăresc și pe unii și 
pe alții/ se tîrăsc pînă în centrul orașului,/ chiar de mai multe ori 
pe zi/ de fiecare dată o fac cu determinarea/ cu care ar săvîrși/ un 
ritual” (ibidem). Consemnînd startul, Adrian Alui Gheorghe se 
arată la fel de scrupulos în stabilirea scorului: „Trag cîte o linie pe 
perete/ la fiecare plecare, la fiecare sosire” (ibidem). Nu fără ca 
asupra momentului ultim să nu cadă un cochet fascicul de mister: 
„Poate că într-o zi ar trebui să le spun? Dar poate că e mai bine să 
nu știe” (ibidem). Mai peste tot avem a face cu inserturi realiste, 
cu un pragmatism igienic al raportului dintre afect și epura sa: 
„Altădată am reparat împreună podul/ care scîrțîia în vînt/ în cău-
tarea malului celălalt,// altădată vorbeam despre moarte,/ despre 
dragoste/ și despre bani/ ca negustorii care știau cu exactitate 
prețul vieții,// altădată eram flămînzi/ de pîine/ și pîinea/ ne căp-
tușea pe dinăuntru/ ca smoala scheletul unei corăbii șubrede” 
(ibidem). Dacă se ivește  o nostalgică dublură fantastă a concretu-
lui „sănătos”, aceasta dispune de alibiul scientizant al relativității 
(pentru mai multă siguranță e introdus un motto din Einstein): 
„Fantoma din moară trăiește pînă se dărîmă moara.// privighetoa-
rea trăiește pînă se întîlnește cu pisica.// pisica trăiește șapte ani 
într-un an.// numai omul trăiește cîți ani vrea într-o zi,/ după cît 
poate să își imagineze;/ da, numai el e capabil să trăiască o eter-
nitate? Într-o secundă” (Relativitate). Morala? E una consonantă 
cu caracterul pozitiv al contextului: o incriminare a celor ce n-au 
înțeles cerințele minime ale normalității, la un moment dat într-o 
accepție tribală, savuros tangentă la canibalism: „v-am dat tinere-
țea ca pe/ un drob de sare - / n-a contat, ați sărat sîngele vostru cu 
ea/ și pielea v-am dat-o să faceți flamuri,/ ați găurit-o/ ați decupat 

Gheorghe GRIGURCU

măști/ cu care vă speriați unul pe altul// după fiecare lovitură/ bine 
țintită/ v-ați strîns mîinile,/ moartea din voi a strigat:/ avem carne!” 
(Gata). Din aproape în aproape ajungem la un proces pe care 
poetul îl intentează ambianței în istorică proiecție. E o extindere a 
posturii raționale specifică sportivului imaginativ. După ce „am 
mai pierdut o dată războiul Troiei” și „am unit cele două războaie 
mondiale/ între ele/ ca să reducem pagubele din statistici”, după 
ce „bombele de la Hiroșima și Nagasaki le-am dezintegrat/ în aer”, 
„din păcate morții nu au mai putut fi înviați”, pe deasupra „cîteva 
calcule și niște legi ale fizicii/ nu au putut fi modificate/ deși au 
fost făcute eforturi” (Fragmentarium). Cu toate că (aici intervine 
din nou elementul vizionar, cum un contrapunct) „cel mai impor-
tant lucru/ e că am cîștigat/ procesul lui Kafka/ decizie irevocabi-
lă/ executorie” (ibidem).  Zadarnic însă, întrucît damnarea biro-
cratică se dovedește intangibilă: „Motivarea acțiunii s-a întors la 
instanță”, dar „între timp și instanța/ se dizolvase în acizii timpului”. 
Remarcabil mereu faptul că autorul își reduce impulsul ficțional, 
atracția sensibilă a indefinitului, pesemne dintr-un reflex devenit 
scrupul stilistic. Nu avem a face cu un „visător”, ci cu o conștiin-
ță a constatării exacte, a conturului ferm, cu o vivacitate care 
preferă abstracțiunea conceptuală, nu o dată ironică, informului 
ilogic. Instinctiv, d-sa ia distanță față de propozițiile „dintr-o/ 
carte încă nescrisă,/ dar la care lucrează,/ tremurînd,/ imberbi 
poeți și alți posedați/ de fantasmele lumii de dincolo” (Vrăjitoarea). 
În vederile bardului, „lucrurile sunt în esență simple” (Călătorie 
la capătul morții). E relatată o confesiune a lui Mihai Ursachi care 
ar fi vrut să stabilească „locul prin care trec sufletele dintr-o lume 
în alta”. Derizoriu, n-a putut afla decît de la un sinucigaș „care și-a 
tras un glonte în frunte” că „prin gaura din fruntea sa s-ar fi putut 
face/ transferul./ Dar nu-i sigur” (Radu Săplăcan și „miza pe 13”). 
„Viziunile” se încadrează într-un sistem de date palpabile, precise, 
sugerînd un profil psihic. Franchețea celui ce dorește „să discutăm 
cu cărțile pe masă” (Ce preț mai au zăpezile de altădată). Intero-
gațiile comerciale susțin factura acestui lirism tinzînd la extrover-
tire,  cu gesticulația unei trageri la țintă: „Cine a vîndut pînă acum 
zăpezi de altădată?/ Și la ce preț?/ Cum și-au împărțit între ei 
profitul negustorii?/ Ce au făcut cu marfa unde au înghesuit-o 
cumpărătorii?” (ibidem). Altminteri nu încape discuție: „Cui nu-i 
place lumea asta, un pas înainte./ Și cui îi place, la fel” (Blues). 

Spuma zilelor și nopților de lectură

Dumitru Augustin DOMAN

  Scriitorul s-a jucat de-a Dumnezeu și 
a făcut cartea, și cartea era bună. Sau, cel puțin, 
așa a crezut el. Cartea, ca și lumea, e bună, e 
rea...

 Capul lui Hamlet care căina craniul lui 
Yorick a devenit la rândul lui craniu într-o groapă, 
iar capetele mai mult sau mai puțin luminate care 
căinau craniul lui Hamlet sunt cranii prin diferite 
gropi, până azi și până-n veac.

 Plăcerea torționarilor de a umili: „În 
fața șefului secției speciale de la Burepolom, Shulmann, e aliniată 
o etapă proaspăt sosită. Știe că toți deținuții vor fi trimiși imediat 
la muncile comune. Dar nu-și poate refuza plăcerea de a întreba: 
„Sunt printre voi ingineri? Să ridice mâna!” Se înalță vreo zece 
mâini, deasupra chipurilor luminate de speranță. „Așa, vasăzică! 
Poate există și academicieni? O să vi se aducă imediat plaivazurile!” 
Și li se aduc târnăcoape.” (Soljenițân). Spre deosebire de colonia 
penitenciară a lui Kafka, aceasta din Arhipelagul Gulag nu era 
ficțiune, ci realitatea cea mai palpabilă.

 Caz exemplar de ...traduttore, traditore: Poetul român X 
a tradus un poem din germană și l-a semnat cu numele lui. Poetul 
turc Y, apreciind poemul, l-a tradus în limba lui. Poetul german Z 
l-a preluat din revista turcă și l-a tradus în germană. Era cu totul și 
cu totul alt poem decât cel plagiat.

 Din istoria necenzurată a vieții literare românești: „Ar-
ghezi n-a mai putut publica nimic, în ultimii zece ani, fiindcă nu 
l-a lăsat Ioșca I (Chișinevschi; n.m.). Pe urmă, Ioșca l-a cumpărat 
cu un automobil și cu o pensie de 2000 de lei lunar și i-a mai dat 
1800 de lei pe lună, exact ca să nu moară de foame cu șase guri 
acasă, bașca mâțele și câinii. Tot orașul râde de Tudor Arghezi și 
aplaudă abilitatea Regelui Ioșca I. Eu nu râd de Arghezi, ci deplâng 
umilirea cobilițarului poet compatriot, plâng umilința națională” 
(Petre Pandrea, în 1955) 

 Început de roman istoric: Când era tânăr, Mircea cel 
Bătrân...

 Varietatea „iepurițelor” dintre coapsele amazoanelor goa-
le, la scăldat, din Insula Wak-Wak din O mie și una de nopți: „...și 
grase, și rotunde, și dolofane, și bălaie, și ca niște bolte, și voinice, 
și arcuite, și înalte, și netede, și umflate, și strânse, și neatinse, și 
ca niște jețuri, și ca niște scoici, și grele, și mofluze, și mute, și ca 
niște cuiburi, și fără de urechi, și calde, și ca niște corturi, și fără de 

Ipocriţii între ei
păr, și botoase, și sumese, și ghemuite, și mici, și 
gâdilicioase, și genuni, și uscate, și minunate...”

 Cartea ca un mușuroi de cârtiță. Scriitorul – ex-
cavatorul care scoate din interiorul său surplusul 
care nu-l lasă să se miște în voie prin galeriile 
subteranei sale.

 Poetul cu pălărie și fular roșu îi evocă, la o 
masă bogată cu vin roșu ca sângele de taur, în 
fața a trei-patru alumni, pe prietenii duși, poeți și 
ei, dar ajunși în conul de umbră al istoriei literare. 

E vehement poetul cu pălărie, încrâncenat, plin de venin, după 
preceptul „de morți numai de rău!” 

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

 Când se scriu cronici și eseuri despre filozofi, aceștia sunt 
numiți adesea gânditori. Despre scriitori nu se spune tot așa. Ei nu 
sunt gânditori?

 Ipocriții, între ei; Cioran: „23 ianuarie (1970) – Ieri, alege-
rea lui Eugen (Ionescu; n.m.) la Academie. Mi-a spus, îngrozit: „E 
pentru totdeauna, pentru veșnicie”. Îl liniștesc: „A, nu, gândește-te 
la Petain, La Maurras, la Abel Hermant și la alții. Au fost dați afară, 
poate o să ai și tu prilejul să comiți vreun act de trădare.” El: „Mai 
rămâne deci o speranță”.

 Mazilisme, adică de-ale lui Teodor Mazilu cel uitat: „Fe-
tele pe care le iubise cândva aveau acum copii și principii”; „Marțea 
nu primesc cadouri, nici o haină de vizon, sunt superstițioasă, mai 
așteaptă și tu o zi, două, o să mă îmbunez eu odată și odată”; „Poetul 
o privea (pe amantă; n.m.) cu admirație: când mânca, parcă cânta la 
pian, apăsa pe toate clapele, mânca simultan compot de ananas și 
salam de Sibiu, bea cu sete, în același timp, bere și vodcă”; „Trebuie 
s-o cunoști pe Carmen. E de o prostie magnifică, divină, e superbă, 
medicament, nu altceva, te vindecă de toate neplăcerile”; „La vară, 
când ai să iubești o altă femeie, poate mă duc și eu undeva, în 
concediu, singură”; „Nu-i chiar atât de greu să fii meschin. Încep 
să mă descurc...”

Comedia numelor 
(123)

 „Cîteva denumiri de sate din România: Cocoșești, 
Trebuci, Pîrțeștii de Jos, Căcăcioasa, Cîrpa, Borăscu, 
Cioara de Sus, Vărsătura, Sculeni, Curva, Fututa, Măciuca, 
Spermezeu, Gogoșari, Mădulari, Bălești, Udați-Mînzu, 
Mierleștii de Sus. Să tot stai la țară! 

În România se regăsesc nu mai puțin de 2.996 de 
persoane cu numele Bucă, Flocea (1.728 de persoane). Labă 
(880 de persoane), Mortu (581 de persoane), Bounegru 
(611 de persoane), Blegu (515 de persoane), Belibou (507 
de persoane), Bețivu (219 de persoane), Slănină (186 de 
persoane), Roadevin (173 de persoane) Boubătrîn (190 
de persoane), Jegu (95 de persoane), Nespălatu (70 de 
persoane), Găinaț (61 de persoane), Gunoi (41 de persoane), 
Muc (29 de persoane), Bulan (7 persoane), dar și Joacă-
Bine, Vacăgrasă, Mormînt, Sicriu, Muci, Berebună. Așadar, 
dacă nu vă place cum vă cheamă, mai gîndiți-vă!” (Dilema 
veche, 2021).

Ștefan LAVU     

Într-o lume a preanumeroaselor cazuri derivate de la „proza rați-
unii” (Rilke), de la „naturalețea privirii” (Kafka), Adrian Alui 
Gheorghe face o figură originală, cea a reîntoarcerii sfidător recu-
noscute la acești factori, cu sinceritatea unei energii care-i repre-
zintă ecusonul: „Subsemnatul (...) , domiciliat în universul/ cel mai 
concret/ al tuturor sublumilor/ în care se înghesuie sufletele/ ivite 
din neant/ ca emanație a încălzirii accidentale/a materiei”. Vis 
materialist pe orizontul robusteții. Un hiperrealism sparge lirismul 
din interior spre a-l restabili într-o viziune conformă cu natura 
acestuia.

 Adrian Alui Gheorghe: Comunitatea artistică, Ed. Juni-
mea, 2020, 176 p.         
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 Alex. ȘTEFĂNESCU

De pe vremea când eram tânăr și neliniștit
AmintiriGaură-n cer

Reflecţii 
eminesciene

        Astăzi, când disoluţia 
formelor de artă, preconizată 
şi impusă încă de acum mai 
bine de un secol, a început 
să intre în declin, concep-
tul constrângerrii creatoare 
începe să revină. De pildă, 
abia acum unii exegeţi ai lui 
Eminescu încep, evaluându-i 
proba efortului, să-şi îndrepte 
altfel atenţia spre grupele de 

rime risipite prin manuscrise, şi care au alcătuit în posteritate 
un adevărat dicţionar. Miza poeziei libere o constituie legea 
minimului efort. Această acontare presupune prevalarea 
spontaneităţii şi ignorarea elaborării în creaţia literară şi 
chiar – de ce n-am spune-o ?! – a culturii, apropiind-o de 
diletantism şi îndepărtând-o de sistemul prin care clasicismul 
se recomandă. Opticile în artă trec şi revin, dar dincolo de 
această fluctuaţie se afla, şi se află, setea de inefabil şi de 
rămânere în timp, un fel de acord imaginat cu eternitatea. 
Semiunda pozitivă a legii, mult mai generale, a oscilaţiei 
e urmată de semiunda negativă, şi tot aşa... Nu se pot crea 
armonii cu disoluţii, nici construcţii prin neantizări. E o lege 
aceasta, un nomos suprem al existenţei, scăderea entropiei 
prin tot ce se edifică; nici arta nu i se poate sustrage. Sufletul 
omenesc şi nevoia lui de stabilitate în armonii nu pot intra 
în rezonanţă cu elementul aleatoriu al agitaţiilor, ci numai 
cu structuri animate de sens. Privind în acest fel lucrurile, 
romantismul a fost o tentativă de a se emancipa de rigori 
prin exacerbarea libertăţii... Jubilaţia artistică e vibraţie, nu 
confuzie. Nimic în natură nu este asensual; chiar şi întâm-
plătorul se supune până la urmă acestei servituţi, ba încă, 
privind filozoficeşte, el este necesar.
        Formulam aceste reflecţii, în minte şi cu permanenţa 
care este, pentru mine, Eminescu, în a cărui poezie fondul 
formei, ca să folosesc sintagma lui Valéry, este organic 
îngemănat cu pulsaţia colosală a fondului-fond. Adâncimii 
fondului poetul îi oferea adâncimea formei. Ce ar însemna 
această din urmă noţiune? Noutatea exprimată ca surpriză, 
venind să compenseze monotonia pe care o induce cu timpul 
uzura limbii folosită ca rimă. Rima rară este, în acest caz, 
semn al emancipării de cenuşiul lexical. Mai mult, Eminescu 
dovedeşte o virtuozitate a invenţiei care trece dincolo de 
surprindere, trece în uimire. Uimirea care, transgresând 
artificialul construcţiei, trezeşte starea sublimă. Eminescu 
a preluat de la antecesori performanţe care, astăzi, şi-au 
pierdut această însuşire prin exerciţiu îndelungat al limbii, 
dar le-a împrospătat graţie unei capacităţi euristice excep-
ţionale, de care însă nu abuzează. Lucrul acesta îl făcuse 
şi Baudelaire, în care îl găsim din plin pe Victor Hugo de 
pildă, însă în cazul lui aptitudinea noului era creatoare la 
nivelul viziunii, nu al lexicului. Armonia verbală tradiţională 
îi era deajuns; o absorbea şi atât... Valorificând formulări 
moldave, Eminescu creează însă rime noi şi izbitoare: 
băté-s-or /profesor (Versuri cu unghii, în postume), care 
moldovenism, în antume, răspunde altuia: îmi va plăcé /un 
nu ştiu ce (De-or trece anii...), sau Correggio /înţelegi-o 
(Scrisoarea IV), ori Circe /te miri ce (în una din variantele 
postumei Iubita vorbeşte, din 1876). Aceste rime rare, de 
fapt nu rare, ci rime-creaţii, fiindcă n-au existat niciodată 
în limbă asemeni altor rime, fie ele şi rare, nu sunt foarte 
multe, dar sunt suficiente pentru a arăta preocuparea poetului 
pentru invenţie. Eminescu era prea adânc pentru a se deda 
focului de artificii al rimelor preţioase. Nu împingea jocul 
până la scăpărare şi frivolitate.
        Acestor rime-creaţii, care sunt poate, fără voie, ostentaţii, 
le corespund la antipod preluarea exactă a unor sintagme ori 
versuri ale antecesorilor. Rar, foarte rar. Ele ar putea trezi 
în cititor gândul amorţirii instinctului de paternitate literară. 
Las deoparte Odă în metru antic, capodoperă a poeziei sale 
originale, la baza căreia Perpessicius aşeza o copleşitoare 
sinteză a determinărilor ei străine, în special antice (Ca-
tullus, Horaţiu etc.), pentru a aminti, urmând această idee, 
sonetul, original şi el, Veneţia, prelucrare a sonetului Vene-
dig al poetului germano-italian Cajetan Cerri. Eminescu a 
studiat şi tălmăcirile în alte limbi ale acestui sonet, printre 
care şi pe cea franceză, mai liberă, a lui Nicolas Martin, 
poet francez dar cu mamă germană, de unde, presupunem C.D. ZELETIN

Într-o noapte din vara lui 1988, 
pe o ploaie torențială, un taxi încărcat cu 
doi soți și doi copii, toți frumos îmbrăcați, 
s-a oprit pe o stradă din București, în 
timp ce de sub capotă ieșea fum. Șoferul 
taxiului i-a îndemnat pe cei patru clienți 
să părăsească mașina, ceea ce a făcut și 
el însuși (adăpostindu-se sub streașina 
îngustă a unui chioșc de ziare și lăsând în 
seama ploii sarcina stingerii începutului de incendiu). 
Trecând cu Dacia mea prin apropiere (Dacie avea și 
taximetristul, toată lumea avea pe atunci Dacie), i-am 
invitat pe bieții oameni abandonați în ploaie să suie la 
mine în mașină.

Ei s-au conformat, plini de recunoștință și în 
grabă, ca și cum le-ar fi fost teamă că mă răzgândesc. Dar 
după numai câteva sute de metri m-au oprit trei milițieni 
încruntați, îmbrăcați în pelerine de ploaie:

− Faceți taximetrie ilegal! Actele dumneavoastră!
− Vă rog să nu-

mi vorbiți pe tonul ăsta! 
am ripostat eu. Nu fac și 
nici n-am făcut vreodată 
taximetrie.

− Și atunci, ce 
caută aceste persoane în 
mașina dumneavoastră? 
Le cunoașteți?

− Nu.
− Aha, deci sunt 

persoane luate de pe 
stradă! Această faptă 
constituie infracțiune, 
s e  p e d e p s e ș t e  c u 
închisoarea.

− Nu cred. Este 
mașina mea și iau în ea 
pe cine vreau.

− Da, dar asta 
vă aduce câștiguri ilicite, 
pentru care nu plătiți 
impozit!

− Nu pretind și 
nici nu primesc niciun ban!

− Asta să i-o spui tu lui mutu’! a izbucnit furios 
unul dintre milițieni. Și dacă nu o faci pentru bani, de 
ce o faci, mă?

Atunci i-am dat cel mai banal (pentru mine) și 
cel mai neverosimil (pentru ei) răspuns:

− Din bunătate.
Și pentru că ei au amuțit, surprinși de năstrușnica 

explicație, am profitat de tăcerea lor și am 
continuat:

− Am să povestesc în presă cu 
ce vă ocupați. Interziceți bunătatea pe 
teritoriul României. În ziare și reviste, la 
radio și televiziune, peste tot am să anunț 
că îi pedepsiți pe oamenii amabili pentru 
că sunt amabili. Adică ce ați fi vrut: să las 
aceste persoane în ploaie, iar eu să trec 

pe lângă ele cu mașina, ca un nerușinat, cu patru locuri 
goale? 

Eram din ce în ce mai vehement. Accesul meu de 
indignare, ca și referirea la presă, i-a speriat pe milițieni 
și i-a făcut să mă lase în pace. I-am dus pe „clienții” 
mei până unde voiau ei să ajungă. Și la despărțire ne-am 
îmbrățișat fără cuvinte.

*

Se împlinesc 57 de ani de la debutul meu 
(elev de liceu fiind, am 
publicat o poezie, Poate, 
într-un supliment literar 
al ziarului Zori noi din 
Suceava).  Îmi aduc 
aminte cu claritate cât 
de preocupat fusesem 
să debutez la... 16 ani, 
ca Eminescu. Mi-era 
teamă însă că judecând 
după anul nașterii mele 
și anul debutului (1947 
– 1964), cititorii din 
viitor vor crede în mod 
greșit că am debutat la 
17 ani (deși eu aveam în 
realitate 16 ani și 2 luni). 
Acum știu că Eminescu 
a publicat versuri încă 
de la 15 ani într-o revistă 
tot din Oradea, mai 
puțin cunoscută însă 
decât Familia, astfel 
încât oricum eram în 

întârziere. 
Poezia, semnată „Alexandru Ștefănescu” (și nu 

„Alex. Ștefănescu” ), în suplimentul literar al ziarului 
Zori noi a fost învățată pe de rost de colegii mei, iar eu am 
fost supranumit „poetul orașului”. După un timp, Florin 
(fratele meu mai mic cu patru ani, dar mai înzestrat pentru 
muzică decât mine) a pus versurile pe muzică și poezia 
a devenit un fel de imn al familiei (cântat de ai mei la 
sărbători, nu și de mine, care deveneam un spectator − 
flatat − al recitalului).

Știu pe de rost cele trei strofe: Poate că totul 
e simplu şi clar,/ Noi încâlcim urzeala luminii,/ Flori 
aşezăm laolaltă cu spinii,/ Tragem hotar unde nu e hotar.// 
Şi poate că lumea e-un dans nevăzut,/ Numai dansând 
îl auzi cum pulsează,/ Poate că noaptea e-o altă amiază/ 
Şi-un vis câştigat este visul pierdut.// Poate că vorbele-s 
spuse-n zadar,/ Fluviul goneşte mereu către mare,/ Poate 
că lumea e-un fluviu de soare,/ Poate că totul e simplu 
şi clar.”

Acum cinci minute mi-a telefonat o tânără 
admiratoare (așa s-a prezentat) care nu mă cunoaște 
decât din scris:

− Vreau să vă felicit, am auzit la radio că astăzi 
împliniți cincizeci și șapte de ani. Eu credeam că sunteți 
mai tânăr...

− Nu împlinesc cincizeci și șapte de ani, 
domnișoară. Împlinesc cincizeci și șapte de ani de 
activitate literară.

− Aoleu!
Acest „aoleu”, pronunțat cu dezamăgire și 

spaimă („aaa−o−leu!”) este cea mai concisă și exactă 
caracterizare a situației în care mă aflu. Pentru un 
tânăr „cincizeci și șapte de ani” sună nu ca un capitol 
de biografie, ci ca unul de istorie. Ar trebui să mă duc 
la Muzeul de Literatură și să rămân acolo ca exponat, 
într-o vitrină.

o bună posedare a ambelor limbi, preluând de aici tale qu-
ale versul 14: Nu-nvie morţii, e-n zadar, copile! Eminescu 
valorifica acest vers de o apreciabilă putere expresivă, ca 
şi cum ar fi făcut-o prin dreptul de a vorbi limba universală 
a giganţilor, el însuşi gigant, lăsând a se înţelege că ar fi 
absurd să te gândeşti la obligaţia de a evoca paternitatea 
unor versuri aparţinând unei limbi cu liber acces. Trăia în 
lumea care gândea în basme şi vorbea în poezii... Odă în 
metru antic şi Veneţia reprezintă triumful metamorfozei unei 
traduceri de poezie în operă originală. Marii artişti o făcuseră 
dintotdeauna. O singură pildă. Cu tot imensul său orgoliu, 
Michelangelo prelua în poeziile sale, infinit mai mult decât 
Eminescu, expresii şi chiar versuri întregi din Dante şi mai 
ales din Petrarca, fără să-şi facă probleme de apartenenţă 
auctorială. Un singur exemplu: versul Mille piacer non 
vaglion un tormento..., al lui Petrarca (v. 4 din sonetul 195, 
ediţia Francesco Soave, 1805) este încorporat întocmai de 
către Michelangelo într-unul din sonetele sale (v.14 din 
sonetul 251, ediţia Enzo Noé Girardi, 1960). Târziu, chiar 
din Giacomo Leopardi (1798-1837) reflectează undeva în 
aceiaşi termeni: „O mie de plăceri nu compensează o mare 
durere”, ceea ce ne face să credem că poetul asimilase versul 
vocabularului său aforistic.
      Faptul nu ţinea atât de creaţia personală, cât de limba 
gnomică a giganţilor...
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DISTOPIA

întru această fericire nesfârșită 
o, rătăcirea mea minoritară
cresc zarzării și ghimpii și-i lăsară
în limba mea amară și coclită

să ne ferim și ochii de risipă
închiși, cu mâinile pe piept, să-i ținem
și chiar suflarea oarbă s-o reținem
când construim această lume-n pripă.

SPERANŢA

Pe drum către albastrul de ceară neprevăzut, printre 
brusturi, 
al umedei nopţi, era când umbrele sunt lungi
de toamnă daurită şi veche ca un cotor de carte.
Drumul nestăpânit şerpuia până la asfinţire.
Eram drumeţ tăcut cu tălpile crăpate.
Sub cetini – umbră,
negru praful se ridica stârnit spre lună de vânt,
uneori dinspre ferestre zăbrelite
gemete oameni se iubeau înţepeniţi
şi umede aşternuturi se mângâiau pe furiş în şoapte.
Trebuia să ajung, nimeni nu-mi îngăduia aşteptare,
Sus acolo, la stâncă, Ea.
Gândul neterminat, cuvântul stors de puteri
ca o rufă răsucită de mâinile femeii cu ziua.
Trebuia să ajung acolo la stâncă,
sunetul sacru al clopotelor din vale cinstea umbra
care urca o dată cu mine, sus mă aşteaptă un cântec urât.
Este Ea, târfa, pe care ochii mei obosiţi o desluşesc
culcată-ntr-o rână, goală ca un stârv.

De ce trebuie să fiu acolo la timp nepotrivit,
Cine să fie bătrâna neruşinată
care mă vrea culcat alături
printre furnicile grăbite să ajungă la muşuroaie,
printre goange scârboase crescute sub pământ ?

Mai am de mers, curând se face noapte,
spre schitul cu miros lânced de mucegai, 
unde răşina sfântă curge ca o sudoare.
Curând voi fi acolo sus de mă vor cutropi miasme
îndemnându-mă să le îmbrăţişez pentru a-mi depune 
sămânţă,
va ţâşni un izvor descoperit în nisipuri albe de sare,
cristal imediat şi-între cărnuri – lavă sângerie –
Va creşte alb şi nefiresc poliedrul înspăimântător de înalt,
printre pini, spre cer, spre spuma acelei mări
nesfârşite pe care o visam (de fiecare dată)
în tinereţea petrecută între Ziduri,
Sub cupola casei părinteşti.

Sămânţa albă şi sărată se va numi speranţă
Şi drumul meu va fi fără întoarcere,
Doar paşii-n pulbere şi gardurile îşi vor aminti.
Voi fi în lemnul lor mâncat de cari
şi talpa (floare sau cuţit)
 va împietri în calea peste care ploile –

SEMN

Nu se mai poate. Ca să fim fericiți va trebui să fugim 
E semnul pământului, urletul cerului,
 cuvintele-s gheare, privirile-s reci.
Să plecăm din cetatea de piatră
dacă focul nostru nu mai arde în vatră.

Dincolo de zidurile înalte ale speranţei.
Spaima că pentru noi lumea n-are un loc
şi, singuri, fără ochii lor, fără acele gheare
ce ne scot din ascunziş, nu putem să mai fim,
Ni-e interzis să fim, când drumurile ştiu la ce gândim
şi zidurile nu ne mai feresc ascunși în temelii,
Ne văd sub ziduri sterpe, ne strigă vântul,
cerul clipește să ne cuprindă, să ne bea
şi ei ne ştiu, ne scurmă, singuri nu mai putem să fim.
În turnurile înghețate perdelele se mişcă tulburate,
 stăpâni le trag ca să ne vadă dacă râdem, plângem,
dacă dormim, cu cine, cât timp grăim, cât timp trăim,
dacă mai suntem.
Acum e prea târziu, toţi ştiu că i-am văzut şi nu se mai 
sfiesc. 
Din cer ne strigă, de sub pământ ne cheamă cineva.
Să nu mai plângem. De va trebui – plecăm, dar unde?

Dincolo numai carbonizaţi.

REFUGIU

Lui Jan Palach

Ierburi dispar, sumbră armură de brumă, 
Oţelul de paloş scrâşneşte lovind o vertebră, 
Ştirbit tăiuşul se-ascunde în teacă,
Matrice fierbinte, ultim refugiu.
Norii ţiuie, spaima lor – bleagă
O lumânare pentru toată ţara,
Pentru orice tovarăş de drum.
Iarna dă semne şi-ngheţaţe pe gardă
Aceste degete, pustiite cărări, pribegite,
Aici ne-nghiţim sputa murdară,
Într-un colţ apoi vom cădea
Jurul trosnind sub prăbuşirea aceasta firească,
Ultim refugiu. Pe strada de sus
Un adolescent ucis înainte de vreme
şi cenuşa dusă de vânt.

CARCERE

La marginea cerului găuri, spaţii murdare, slabă lumină-n 
orbite
gheare par, lângă ochii albi, degetele.
Privilegii pe priciuri, cei puternici peste cei bicisnici
(feriţi-vă de podelele umede)
Saci cu paie putrede, vase ruginite, roase praguri, moarte 
lentă.
Iar mai adânc, tot mai mari, carcere d‘invenzione, infernuri 
subpuse
Scări uriaşe, ceruri zidite, ziduri cercuite şi ceruri.
În gol, din tavan, lanţuri groase atârnă, în scârnă
fără rost, în carcere pentru ciclopi, pentru Titani.
umbră adâncă pluteşte – întunecată ceremonie,
trape se deschid devorând sub bolţile grele
ca nişte zdrenţe – urme de cer, trepte late, festive,
totul abrupt, lunecos.
Ghemuit, la picioarele scării, apa te spală,
topit ca în peşteri un calcar molatic,
mâzgă scursă lent spre adânc, ţine minte,
prin vechi crăpături ale pietrei.
paşii cu ţinte trec şi te-mprăştie
încet încet încet încet în ceaţă în cerc să aflu ieşirea

(Pe marginea carcerelor imaginare ale lui Piranesi, 
cu gândul la zarca Aiud)

FUGA DIN CETATEA SALVĂRII

Ne grăbeam, alergam, alunecam, scânceam
de teamă că ne va ajunge din urma focul, nisipul sau gheața.
Mama se opri. Zise, şuierând de oboseală: Nu mai pot.
Să-mi trag sufletul. O clipă.

Aşezată pe o piatră albă, șoldurile ei late,
toartele unei amfore sparte
din care se scurgea lava răcită, vâscoasă, cu venele groase 
ale gambelor obosite, păreau fuioare de fum albastru
răbufnit din materia cândva fierbinte a pântecului său ce 
ne protejase. 
Acum nimic nu ne mai putea apăra. 
Pedeapsa ne va ajunge din urma, dacă nu ne salvăm.

Hai, Mama, hai, nu-i vreme de odihnă. 
O privii în ochii verzi cu care mă privise
când îi muscam sfârcul țâței unui sân obosit care, 
desi părea plin, nu mai avea lapte,
iar mie îmi era foame.
Mă privi cu dragoste. Nu mai aveți nevoie de mine, părea 
să zică. 

Făcu un gest obosit, ca de mângâiere, spre fruntea mea 
asudată.
Întoarse brusc privirea spre Cetate
si carnea ei calda deveni sărată, apoi tare, pietroasă. 
Stană de sare lângă care ne odihneam pentru ultima oară. 
Acolo șezum si plânsem, aș fi vrut să şoptesc. 
Dar în loc de şoaptă gura mea lăsa să iasă un urlet : 
Fugiți, altfel neamul nostru va fi mistuit de foc, 
înghițit de zăpezi, de nisipuri duse de vânt. 
Am reluat refugiul părinților.
Credeam că, precum dânșii, vom reveni în Cetate.
Am pornit în băjenie. Nu ştiam că nu vom reveni.

CONSECUTIO TEMPORUM

Nimeni nu ştie ce consecințe
vor avea nişte fapte.
Ne puneau să număram până la şapte
Și închideam ochii fără de pleoape.

Noi credeam că ne vor da locuințe de veci,
că nimeni nu ne va alunga
din memoria acelui veac,
pe când ei ne puseseră un capac
care, din când în când, răbufnea.
Speram să fim spalați de noroaie,
să alungăm putorile de zoaie;
cumpăram sprayuri tari cu bonuri speciale, 
jucam, câstigam la zaruri
legumele Speranței din etalajele
debordante de la Aprozaruri.
morcovii au servit să ne umple gura.
Cartofii noi erau sfărâmaţi în troace:
lături, să ne sature foamea de ideal,
verzele putrezeau, umplute de ciocănari,
păstârnacul încolțea
în sfincterele noastre de curvari.
Eram acum ai lumii de apoi cântareți spășiți,
atraşi de idealul macmac, de D. Donald
și umflați de cartofi prajiți.

ȚEVI RUGINITE

Țevi ruginite între Est si Vest.
Curg migranți înecaţi în zoaie.
Închisi în vagoane de fier, în poziții de feți,
Ore pândesc marea s-o treacă.
Vulnerant omnes, ultima necat.

Vor să semene ovăz pe asfalt
Energii reînoite, de barbari,
Pentru caii putere, pentru Caii Puterii.
Horror vacui. Preaplinul vaselor comunicante.
Se varsă după legea firii.
Boașele revarsă spermă, viruşi se împlântă.
Pe câmpul de lupta mor de bucurie
ajunşi adânc în pântecele Reginei.

Se vor întoarce, cu Feții stârciți
în muntii Rod(i)nei, la poalele Tâmpei,
Pe calea Plevnei
Să apere Patria, s-o iubească murind.

IARNĂ

Iarna umbrele copacilor par albastre,
în oraş, sub asfinţit, surâd iertător clipele ultime ale soarelui
zăpada scârţâie sub tălpi, undeva crapă gheţurile,
fug până mă doare ceva sub coaste,
lumina se face roşie,
scâncetul trist al câinilor înfriguraţi,
siluete pe cerul din care zăpada se cerne,
Lupii urlă undeva în pădurile de peste tot,
în văile umbrei sunetul scurt al clopotelor de bobotează,
mă despart cu greu de firea mea adevărată,
degetele îngheţate se rup din şiragul mătăniei,
ar trebui să încep învățătura pe drumeagul care duce spre 
moarte. 

Cineva duhneşte a ţuică fiartă,
să dăm cezarului ceea ce este al cezarului,
compunerile şcolare devenite stâlpi de hotar
veghează la marginea imperiului.
Dincolo rămâne zona albă a ţinutului necunoscut,
zona tăcerii ca un cântec suprimat.
Ce se mai poate spune despre iarnă,
că vine totdeauna fără să o putem opri,
că nimeni nu ştie sărbători cristalul ei sălbatic
lângă ieslea aburită a unui vestitor mort de frig.

Dan CULCER



Acolada nr. 2 februarie 2021
6

Tudorel URIAN

NICOLAE MAREȘ: LUCIAN BLAGA – 
TRADUCĂTOR, TRADUCTOLOG

Timpuri noi
Două sunt motivele 

care îl îndeamnă pe cititor să 
dea buzna pentru a cumpăra 
cel mai recent roman al Iuliei 
Moțoc: titlul foarte incitant, 
Maria și Machiavelli, care 
sugerează o combinație de 
„teluric” și înalt spiritual, 
un roman de idei sofisticat 
intelectual, în care livrescul 
are o însemnătate deloc 
de neglijat, dar și numele 

autoarei, foarte cunoscut în viața publică românească pentru 
că, da, este vorba despre acea Iulia Moțoc pe care o știm 
din mass-media, fostă membră a Curții Constituționale a 
României în vremuri mai bune pentru instituție decât cele pe 
care le parcurge în ultimii ani și actual judecător la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului. Un roman cu un asemenea 
titlu pus sub semnătura unui intelectual cu prestigiul intelectual 
al Iuliei Moțoc nu poate fi decât o ispită de nerefuzat pentru 
orice intelectual care se respectă. Dincolo de ispită, criticul 
literar este încercat și de o apriorică dilemă: este acest text 
cu adevărat un roman, în deplinul înțeles al termenului, sau 
un eseu camuflat. Dacă luăm ca punct de referință distincția 
făcută cu mai multă vreme în urmă de prozatorul Nicolae 
Breban, potrivit căreia romanul înseamnă descriere, în vreme 
ce eseul înseamnă analiză, este limpede pentru orice cititor, de 
la primele rânduri, că ceea ce are în față este un roman (mai 
degrabă, prin dimensiuni, un microroman) în toată puterea 
cuvântului.

Caterina Ionesco, personajul narator al cărții descrie tot 
ce i se întâmplă, ce vede și ce simte din clipa în care aterizează 
pe aeroportul J.F.K. din New York, pentru a-și lua în primire 
postul recent obținut la New York University. Precum un 
obiectiv al unei camere de filmat, conștiința ei înregistrează 
aterizarea, banala conversație cu autoritățile vamale, drumul 
cu taxiul până la hotel și nelipsita discuție cu șoferul de taxi, 
dar și gândurile de tot felul care îi trec prin minte, amintiri care 
i-au marcat într-un fel sau altul viața. Apoi relatează primele 
contacte cu personalul universității și formalitățile de instalare. 
Cu acest prilej o cunoaștem și pe Maria Krivaslkia, Executive 
Director (în realitate un fel de administrator), posesoarea 
unui birou foarte impunător chiar și pentru standardele uneia 
dintre marile universități ale lumii, ale cărei gesturi și reacții 
descrise cu minuțiozitate sugerează de la prima vedere o vie 
antipatie nemărturisită încă. Să mai spunem doar că biroul ei 
este decorat cu tablouri de Victor Brauner, despre care ea spune 
cu suficiență că este pictor... bulgar. Finalul capitolului, cu un 
citat din piesa lui Ionesco, Cântăreața cheală rezumă perfect 
absurdul întâlnirii cu cea despre care cititorul nu bănuiește 
deocamdată că este chiar acea Maria care dă numele cărții. 

Maria și Machiavelli este un roman al vremurilor 
noastre. Al lumii postmoderne în care valorile nu mai există, 
de la Est la Vest lumea este o junglă în care cel mai puternic 
supraviețuiește, minciunile și loviturile pe la spate sunt 
permise, competența câștigată în ani de muncă onestă nu mai 
este o garanție a succesului, banii care țin loc de morală și de 
studii pot deschide orice ușă, la București, ca și la Paris sau 
New York. Planeta toată pare să fi devenit un vast regat al 
imposturii, lipsei de scrupule, goanei după înavuțire, prostului 
gust, bogăției etalate cu ostentație. Preocupările culturale ale 
Caterinei Ionesco etalate când și când par de multe ori corpuri 
străine în această lume hiper-pragmatică, în care totul este 
permis pentru atingerea scopului final, care este parvenirea 
socială. Maria Krivaslkia este un Rastignac al timpurilor 
noi. Venită din estul Europei, absolventă a Universității din 
Moscova, ea are ca obiectiv să ajungă în vârful uneia dintre 
marile universități americane și este în stare să îi înlăture pe toți 
cei susceptibili să îi stea în drum. Pentru aceasta este capabilă 
să mintă, să răstălmăcească vorbe, să își seducă superiorii, 
să își asume competențe pe care nu le are, să își atribuie cu 
seninătate munca altora. Deși comparația cu Machiavelli nu 
este făcută explicit decât în titlul cărții, ea devine evidentă la 
o evaluare globală, post lectură.

Iulia Moțoc are reale calități de prozatoare. Ea nu 
are în vedere strategii narative sofisticate. Ritmul este alert 
(de thriller), frazele sunt scurte, impresia este de roman 
cinematografic. Naratoarea descrie pur și simplu, nu încearcă să 
problematizeze sau, mai rău, să educe. Dacă nu ai ști cine este, 
ai putea crede că este un autor occidental de romane de succes, 
de tipul celor care se vând prin aeroporturi. Într-un singur loc 
își trădează Iulia Moțoc pregătirea și preocupările juridice. 
Aflată într-un spital zărește pe masa uneia dintre asistente o 
carte. Observă că este romanul lui Alexandre Dumas, Contele 
de Monte-Cristo și face pe marginea lui niște considerații 
neaflate, parcă, la îndemâna celor mai mulți dintre cititorii 
acestei foarte populare cărți: „Printre numeroasele grile în care 
poate fi citit Contele de Monte-Cristo v-am propus imaginea 
unui mare artist nemulțumit, așa cum spunea cineva, de faptul 
că nicio idee nu este mai străină modelului republican francez 
decât ideea de putere limitată. Doar francezii, nu-i așa, puteau 

sustrage administrația publică de la controlul judecătorilor 
de drept comun. Este cât se poate de firesc atunci că dintre 
cei care l-au condus pe Edmond Dantès în Infern, vinovatul 
principal este magistratul corupt care, devenit judecător în 
propria cauză, se protejează cu orice preț de suspiciunea de 
a fi bonapartist, chiar cu prețul de călca în picioare viețile 
altora. Villefort este tipul de monstru birocratic modern, de 
care e prea puțin probabil că statul în care funcționează te va 
putea proteja. Justiția privată a contelui de Monte-Cristo are 
valoarea legitimei apărări (jus strictum), fără considerente de 
proporționalitate.” (p.64). Concluzia acestui fragment pare să fi 
fost redactată nu de prozatoarea Iulia Moțoc, ci de judecătoarea 
omonimă de la CEDO: „De ce a fascinat Monte-Cristo atâtea 
generații? Dincolo de carisma lui Edmond Dantès, probabil 
pentru că societăți ca a noastră, bazate pe raporturi de putere 
abia disimulate, ascund mii de umilințe și nedreptăți care nu 
au primit niciodată vreo satisfacție.” (p. 65)

Formidabila fluență stilistică face ca micuțul (ca 
dimensiuni) roman al Iuliei Moțoc, Maria și Machiavelli 
să poată fi citit de oricine, cu folos, într-un timp foarte scurt 
(maximum două-trei ore). Dar întrebările pe care le ridică s -ar 
putea să rămână în mintea cititorului multă vreme după citirea 
ultimei pagini. O carte pe care o recomand cu toată căldura.

Iulia Moțoc, Maria și Machiavelli, Editura Tracus Arte, 
București, 96 pag.

În lucrarea noastră de istorie literară și 
comparatistică „Blaga – Goethe, afinități 
elective” („Scrisul Românesc”, Craiova, 

2012, 254 p.), subliniam contribuția adusă de 
pasionatul cercetător de arhive Nicolae Mareș la 
mai buna cunoaștere a lui Lucian Blaga, atât prin 
monografia „Lucian Blaga la Varșovia” (2011) cât și 
prin documentarul de o evidentă probitate filologică 
„Epistolarul de la Academia Română” (Editura 
ALTIP, Alba Iulia, 2012), aceasta din urmă redându-
ne (și în fotocopii) scrisorile, telegramele și notele 
poetului adresate unor scriitori de seamă, profesori, diplomați, 
politicieni din epocă (Felix Aderca, George Oprescu, Cezar 
Petrescu, Ion Petrovici, Ion Pillat, Liviu Rebreanu, A. C. Cuza 
– Ciuceanu, Savel Rădulescu etc.). Un capitol important îl 
reprezenta dialogul epistolar cu oficialii Editurii de Stat pentru 
Literatură, mai exact scrisorile adresate „tovarășului director” 
Petru Dumitriu, pe care își punea rezoluția „adjunctul” 
Alis (Alexandru I. Ștefănescu), vreme de aproape doi ani, 
din toamna lui 1953 (în septembrie încheiase traducerea 
capodoperei goetheene „Faust”), până în vara lui 1955, când 
se dă „bunul de tipar”. Un proces destul de laborios, cu referate 
asupra calității traducerii (de la Al. A. Lillin și Mihai Beniuc 
la Alfred Margul-Sperber, Al. Philippide și Tudor Vianu) și, 
desigur, cu refacerea unor versuri de către traducător.

Reconstituind acest dosar al editării tragediei goetheene, 
aflat la Biblioteca Academiei (A – 3780, achiziţionat în 1996), 
dl Nicolae Mareș reușește un studiu documentar de excepție, 
LUCIAN BLAGA – traducător, traductolog (Ediție alb-negru, 
eLiteratura, 2020, cu o Postfață de Zenovie Cârlugea, 326 p.). 
Este prilejul de a pune totodată și problema „traductologiei la 
români”, cum precizează autorul: „Folosind documente inedite, 
am avut șansa să pot reda fenomenul in nuce și să îl prezint pas 
cu pas, etapă cu etapă, în dialogul editură (factorul decizional) 
– traducător/ tălmăcitor (factorul executiv). Pe Lucian Blaga 
l-am surprins, în anii crunți în care s-a aflat «sub vremi», ca 
pe un erou dintr-o dramă crudă, din care a ieșit până la urmă 
victorios: urmare a geniului poetic, muncii și talentului său.” 
Autorul aduce, acolo unde se impune, explicații de rigoare de 
ordin istoric, cultural, lingvistic și de „estetică traducțională”, 
calitatea de traducător a lui Lucian Blaga făcând „pentru 
totdeauna școală în traductologia românească”.

 Diplomat de carieră, polonolog, poet, eseist, gânditor, 
documentarist în arhive românești și străine, istoric și critic 
literar, traducător, redactor, militant ecumenist și multilingvist 
al unor culturi în dialog, manifestându-și spiritul creator și de 
aplicată cercetare științifică pe o largă plajă cultural-istorică, 
scriitorul NICOLAE MAREȘ ilustrează în cultura română 
tipul de homo enciclopedicus. Temele lucrărilor sale, variate 
și de un concertant interes literar-științific, sunt raportabile la 
aspecte și fenomene din cultura română și universală, fie că 
amintim aici de impresionantul florilegiu din lirica popoarelor 
primitive, de cărțile dedicate Poloniei și ilustrului Papă Ioan 
Paul al II-lea sau de cercetările în arhive naționale românești 

Un studiu documentar de excepție

(eLiteratura, 2020, cu o Postfață de Zenovie Cârlugea, 326 p.).
și străine aducând, bunăoară, la lumină date cu totul 
inedite privind activitatea de diplomat și traducător 
a lui Lucian Blaga. 

În capitolul „Blaga – traductolog” (IV), 
dl Nicolae Mareș lămurește conceptul de 
„traductologie”, lansat în 1973 de profesorul René 
Goffin de la Institutul Superior de Traduceri și 
Interpretări de la Paris (ISTI), această „știință a 
traducerii”, care se preda la Sorbona încă din anii 
80 ai secolului trecut, având și în literatura noastră 
o tradiție de o jumătate de secol (după 1990, 

profesorul Paul Miclău, poet și traducător, inițiind un curs la 
Universitatea din București). Urmărind traducerile efectuate de 
Blaga din literaturile lumii, încă din 1921 (poezia „Plimbarea” 
de Alfred Mombert), dl Nicolae Mareș afirmă că „el a făcut-o 
nu doar cu geniu, ci și cu știință aparte”. Crezul poetului în 
această privință îl avem exprimat atât în articolul Cum am 
tradus Faust, publicat în „Steaua” de la Cluj (nr. 5/1957), 
cât și în conferința ținută la Biblioteca Universității din Cluj, 
Întâlniri cu Goethe (12 aprilie 1957), text reluat în 1963, 
postum, în „Luceafărul”: „Faust și problema traducerilor”. Că 
Blaga reflecta serios la „poetica” traducerii, este un fapt real 
ce poate fi urmărit nu numai în operele traduse (după „Faust”, 
a tradus, în 1956, poemul dramatic „Nathan înțeleptul” de 
Lessing, apoi, în 1958, cele două volume de „Opere alese” 
tot din Lessing, căruia îi urmează „Din lirica universală”, 
volum apărut în 1957). Astfel, Blaga este considerat „model 
pentru traducătorii și antologatorii care i-au urmat”. Sunt peste 
3000 de pagini de traduceri, din care se poate vedea resursele 
nebănuite ale limbajului poetic românesc, modelat astfel cu 
virtuozitate în traducerea unor texte dintr-o arie culturală vastă 
(din poezia egipteană, greacă, franceză, germană, engleză, 
italiană, americană, chiar din poezia primitivă), făcând din 
traducere creație literară. Poetul dezavua traducerea de tip 
„notarial”, precizând încă din Pietre pentru templul meu 
că „o traducere poetică ia ființă într-o zonă de interferență 
între structurile stilistice ale operei originale și structurile 
stilistice proprii poetului – traducătorului.” Orice încercare 
a traducătorului de „depersonalizare” e iluzorie de vreme 
ce „interferența de structuri se produce în chip inevitabil”. 
Orice traducere poetică este în fond o „re-creare” și nu o 
transpunere literară dintr-o limbă într-o altă limbă. „Intenția 
mea era să mă depersonalizez pe cât cu putință și să asimilez 
pe Faust limbii literare românești în general”. Pentru Blaga 
traducerea poeziei „este o artă în sine și pentru sine – și aceasta 
mai mult decât orice artă interpretativă”. Astfel de creatori-
traducători în literatura noastră sunt considerați Tudor Vianu, 
Al. Philippide, T. Arghezi, L. Blaga, Margul Sperber ș.a., 
„adevărați pionieri în materie de traductologie românească”, 
reușind să transpună în spiritul limbii noastre literare operele 
unor mari clasici ai literaturii universale. Blaga mărturisea că 
„traducătorul are o reală posibilitate de a se lua la întrecere 
cu originalul”, permanent trebuind să fie călăuzit de „această 
aspirație spre compensație”. Este vorba de o atitudine de 
empatie sub toate aspectele între traducător și autorul transpus, 
nu prin folosirea unui „vocabular îmbelșugat” ori neologistic, 
ci prin „întrebuințarea nuanțată, neobișnuită uneori, a unui 
vocabular de circulație generală printre români”. De unde ideea 
de „re-creare” a textului, căci „un poet traducând din altul nu 
are în nici un fel posibilitatea de a se transforma în oglinda 
pură a obiectului său”. Nelăsându-se influențat de nici una din 
traducerile precedente (mai de luat în seamă erau traducerile 
unor Ion Gorun și I. U. Soricu), cum observa Tudor Vianu, 
Blaga a găsit soluții proprii pentru transpunerea versurilor 
goetheene în ritmuri românești, amplificând imagistic sau 
înmulțind numărul versurilor, uneori, în spiritul limbii și 
potrivit posibilităților de exprimare artistică. Astfel, conform 
aprecierii aceluiași Tudor Vianu, al cărui referat a fost decisiv 
pentru hotărârea luată de editură, „traducerea lui Blaga redă 
mai complet și mai exact ideile poetice ale originalului decât 
ceilalți traducători ai lui Faust”. În ciuda obiecțiilor ridicate 
de „olteanul din Mărțișor”, T. Arghezi, care în materie de 
limbă germană poate fi considerat un alumn al lui Blaga, 
traducerea acestuia a rămas până azi neîntrecută, chiar față de 
retroversiunea contemporanului nostru Ștefan Aug. Doinaș. 

Se știe că, inițial, poetul și-ar fi dorit să traducă opere din 
antichitatea greacă sau „Hamlet”, dar, întrucât tragedia lui 
Shakespeare fusese contractată cu alt traducător (inițial nu i 
s-a spus cine este acela), poetul a preferat, nu fără oarecare 
ezitare, știind ce eforturi incumbă tălmăcirea în românește, 
tragedia goetheană.

Pentru Blaga, Johan Wolfgang Goethe „este o problemă 
veche” (cum preciza în scrisoarea adresată lui Mihail Sadoveanu, 
la angajarea traducerii pentru ESPLA), descoperindu-l încă 
din copilărie în biblioteca tatălui său, preotul Izidor Blaga 
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din Lancrămul Sebeșului săsesc („lectura decisivă” de la 13 
ani). Amintim și intuiția lui Horia Teculescu (1897-1942), 
coleg de liceu brașovean și de teologie sibiană, devenit în 
1930 director al liceului din Sighișoara, care se vedea în rolul 
unui viitor... Eckermann pe lângă poet! Mai apoi, scriind 
eseul despre Goethe, „Fenomenul originar” (1925), precum 
și studiul „Goethe și filosofia istoriei”, respectiv „Spinoza și 
Goethe”, din „Daimonion” (1926), Blaga se dovedea un tot 
mai bun cunoscător al literaturii și culturii germane, autorul 
„Suferinţelor tânărului Werther” nefiind pentru el un scriitor 
marginal. S-a vorbit chiar de o „obsesie Goethe” (Mircea 
Popa), noi înșine am insistat în studiul nostru comparatist 
amintit pe anumite „afinităţi elective”, radiografiind nu numai 
unele manifestări și opțiuni ale poetului din „epoca (de tinerețe) 
a reformațiunii mele” (1916-1917), acea frenezie demoniacă 
şi creatoare mărturisită epistolar și poetic, dar și diferenţele 
specifice de-a lungul unor etape din viața acestuia. Bunăoară, 
trecerea firească de la un anumit nietzscheanism mărturisit 
al tinereții poetice la ceea ce Oswald Spengler înțelegea prin 
omul faustic - „Der faustische Mensch”. Există, fără îndoială, 
în întreaga lirică blagiană, cu pulsiuni ale originarului şi trăiri 
ekstazice, o „viziune faustică”, punând, într-o gesticulaţie 
expresă (de „cosmopee” faustiană), dorul metafizic de 
cunoaştere absolută, raporturile omului cu universul şi tendinţa 
de dezmărginire a sinelui prin integrarea în ritmurile cosmice, 
ca parte a Marelui Tot, ipostaziat, la rândul său, în identităţi 
variabile. Cu cuvintele poetului, „Cosmopeia lui Goethe - o 
sinteză de genuri și forme poetice, unică în felul său, în 
literatura universală”.

Dincolo, însă, de aceste „afinități elective” - ca să ne 
exprimăm cu sintagma ce individualizează, în cadrul operei 
lui Goethe, o importantă scriere - , onto-poetica blagiană 
își are planurile ei de întâietăți, specificități și diferențieri, 
asigurându-i deopotrivă o inaugurală meditație cât și o 
indiscutabilă modernitate. Astfel vom putea înțelege acea 
„rebeliune a inteligenței” (A. Dumitriu) și, mai ales, 
„cosmopeea faustiană” din universul operei blagiene în 
ansamblu, Blaga fiind considerat scriitorul cu profilul cel mai 
goethean din întreaga literatură română. Am avea a face astfel 
cu a doua mare viziune faustiană din literatura română după 
aceea a lui Eminescu, prin „viziune faustiană” esteticianul 
Liviu Rusu înțelegând bunăoară „acea năzuință creatoare, care 
este însetată de tainele marelui tot, care din punct de vedere 
poetic nu se mulțumește să exprime anumite stări sufletești, 
ci caută să cuprindă aspectul integral al lumii în trăsăturile ei 
esențiale”. Iar forma poetică specifică în care se manifestă acest 
spirit „este de obicei cosmopeea”. În sens goethean, cosmopeea 
faustiană ar privi raportările nu numai la arhitectura cosmică, ci 
mai ales la „soarta omului” în cadrul acestui cosmos. Așadar, 
omul faustian, de care vorbește eseistul, preluând o sintagmă 
spengleriană (Der faustische Mensch), trăiește la cele mai 
înalte amplitudini sufletești setea de cunoaștere, dar nu la 
modul pasiv, contemplativ, ci implicat în actele cunoașterii 
lumii, vieții, existenței, „în orizontul misterului”, cum ar zice 
Blaga, și pentru revelare. (Liviu Rusu, v. „Viziunea faustică în 
opera poetică a lui Lucian Blaga”, reprodus în lucrarea De la 
Eminescu la Lucian Blaga, „Cartea Românească”, București, 
1981, pp. 164-222).

Regăsindu-se pe el însuși în spiritul acestei „rebeliuni a 
inteligenței”, invidiind zborul păsărilor, Blaga era în epoca 
traducerii poemului goethean, așa-zicând, în elementul său. El 
găsea în Faust nu atât o alinare cât un sprijin moral și spiritual. 
Era, totodată, un refugiu din fața zilei opresoare, din istoria 
care se scria „cu duba neagră”, conform „scripturii staliniste”, 
după cum consemna în secret în romanul „Robie pământeană 
– robie cerească”, editat postum sub titlul „Luntrea lui Caron”! 
Un boicot al istoriei opresoare prin retragerea poetului în 
„bârlogul lui Faust”!/ cămăruța de sub scara de la etajul al 
doilea al Bibliotecii Centrale din Cluj, unde bibliotecarul Blaga 
își amenajase „biroul”!

Spiritul lui Blaga a empatizat cu geniul lui Goethe şi, 
mai ales, cu drama dr. Faust căutător al «seminţelor» şi 
tâlcurilor lumii, existenţei, universului. Vocaţia «trilogială» a 
scrierilor filosofice blagiene capătă, în această perspectivă, o 
redimensionare a problematicii sale, reverberând un puternic 
ecou faustic în planul «cunoaşterii», «culturii», «valorilor» 
şi,desigur, în acela «cosmologic».*

Achiziționat în 1996, „Dosarul FAUST” – aflat în fondurile 
Bibliotecii Academiei Române: A-370 – conține importante 
documente epistolare și înscrisuri menite a lumina munca 
perseverentă a poetului la tălmăcirea în limba noastră a 
capodoperei goetheene, reflectând totodată condiția socială și 
starea de spirit a scriitorului „interzis”, relația lui cu semenii, 
grijile și opțiunile sale. E, altfel zis, un fragment elocvent din 
viața poetului în cadrul noului regim. În vederea perfectării 
colaborării, ESPLA trimite poetului, spre semnare, contractul 
în patru exemplare, în primăvara lui 1953, după moartea lui 
Stalin, când în rândurile regimului de la București se operaseră 
câteva schimbări de pe poziții național-comuniste. După ce 
semnează contractele, Blaga le returnează, la 4 martie 1953, 
cu rugămintea de a i se remite „un exemplar perfectat”, cu 
„viza forurilor superioare”.

„În 1950 – scrie Dorli Blaga – Tatăl meu a început discuțiile 
cu Uniunea Scriitorilor, privind traducerea lui Faust de Goethe. 
El s-a angajat, după un calcul foarte precis (lucrarea avea 

12.000 versuri), să o traducă în patru ani, stabilind și un număr 
lunar de versuri pe care el intenționa să le trimită la Uniunea 
Scriitorilor. În schimb, a solicitat, pentru aceeași perioadă de 
timp, un ajutor lunar. În 1950, primăvara, a început traducerea. 
Ajutorul lunar era de aproximativ 14.000 lei. După reforma 
monetară din februarie 1952, acest ajutor a devenit de cca 700 
lei (în arhiva familiei s-au păstrat câteva mandate poștale). 
Contractul pentru editarea lui Faust s-a făcut de către ESPLA 
abia la data de 12.03.1953, nr. 965. Se prevedea un tiraj de 
3000 exemplare, încadrare categoria III (!). Acest contract se 
află în arhiva familiei. Până să se ajungă la tipar, Tatăl meu a 
avut destule necazuri, editura a cerut o mulțime de «referate». 
Între altele și de la Tudor Vianu (care a fost prudent favorabil, 
dar în orice caz recomanda tipărirea, ceea ce era esențial). 
Arghezi a avut o atitudine surprinzătoare: l-a atacat, în mod 
virulent, într-un articol de ziar. Tatăl meu a fost extrem de 
afectat, pentru că relațiile lor erau până atunci cordiale.” (Tatăl 
meu, Lucian Blaga, 2004).

Aflăm din memoriile Miei Constantinescu / Maria Frunzetti 
că, în anii 1951-1952 (fiind „subchiriaș” al familiei Blaga din 
strada Martinuzzi 14, Cluj și ocupând camera lui Dorli plecată 
ca studentă la București), poetul lucra intens la traducerea lui 
„Faust”, considerând munca de la bibliotecă „extraordinar de 
stupidă”, după un program „cu ore fixe și foarte nepoetice”. 
„Acest canal e totuși preferabil altuia”, îi scrie Blaga fiicei sale, 
în octombrie 1951, făcând o străvezie aluzie la valul de epurări 
politice în plină desfășurare în întreaga țară, căruia i-au căzut 
victime mulți prieteni și apropiați (atmosfera de suspiciune 
și de teamă că va fi arestat de Securitate în toiul nopții este 
evocată mai pe larg în romanul ținut secret).

Deși nu făcuse cu editura niciun înscris, poetul începuse 
să primească în primăvara lui 1951 „o primă rată lunară” de la 
Fondul Literar, trimisă de Beniuc, după care începe să trimită 
dactilograme cu traducerea tragediei goetheene (17 pagini). 
Desigur, Beniuc a luat hotărâri – cum bănuiește poetul – fără 
a mai consulta și pe alții. Traducătorul cerea 15.000 lunar 
„ca avans de honorar” și avea convingerea că va fi susținut 
la ESPLA, de aceea îi roagă pe aceia „să ceară de la Beniuc 
fragmentele ce i le-am trimis”. Poetul presimțea că între 
ESPLA și Uniunea Scriitorilor, unde Beniuc era un factotum 
(chiar dacă președinte de onoare era Mihail Sadoveanu, iar 
în exercițiu Zaharia Stancu până în 1956) există oarecare 
„nesincronizări” ori „divergențe”, de fapt totul trecea pe la 
U.S. înainte de a intra la editare. Pentru amânările repetate ale 
sumelor cuvenite, poetul – aflându-se „într-o gravă fundătură 
bănească” - intervine deseori prin diferiți cunoscuți, inclusiv 
prin fiica sa, declarându-se la un moment dat „foarte plictisit! 
„Chestiunea Faust” îi creează atâtea probleme, întârziindu-se 
„rata lunară” conform numărului de versuri traduse și puse 
la dispoziție. Îi face răspunzători desigur pe diriguitorii „de 
acolo”, îndeosebi pe taciturnul Beniuc, care „nu mișcă” deloc 
la toate solicitările... „Mi se pare curioasă toată afacerea”, 
constata poetul dezamăgit de reacția oficialităților, ba mai 
mult, se declară „foarte plictisit: schwere Geburt”. Adică 
„grea naștere”! Scrisoarea din 24 februarie 1953 (prin care îi 
trimite lui Dorli „un mărțișor de la Flori”, soacra sa, profesor 
universitar) exprimă limpede această stare de neliniște a 
poetului mereu în așteptarea perpetuă a unei adrese din partea 
editurii.

Dl Nicolae Mareș reia această corespondență purtată de 
Blaga cu ESPLA, al cărei director, Petru Dimitriu, nu i-a 
răspuns niciodată poetului, punând pe corespondența primită 
rezoluții grăbite și aproape ilizibile! De fapt, rezoluțiile par 
semnate mai degrabă de criticul din anii 50, Al. I. Ștefănescu, 
zis Alis, directorul adjunct al editurii începând din 1951, unul 
din soții Ninei Casian...

„Am terminat pe Faust - 20 sept. 1953. Ora 12,18”, va 
nota Blaga. O muncă impresionantă de aproape patru ani 
pe originalul de peste 12.000 de versuri. Poetul respiră, în 
sfârșit, ușurat, ca după un efort deosebit, conștient că în cursul 
deceniilor această traducere va înregistra „nenumărate ediții”, 
ilustrate și neilustrate. În toamna anului 1953, o copie a lui 
Faust este trimisă, prin Dorli, lui Ion Chinezu, la București, 
mai vechiul prieten clujean, împreună cu care Blaga și Basil 
Munteanu ar fi dorit să realizeze profesorala «tripletă de aur» 
la Universitatea Ferdinand din Cluj... Convins că acesta va 
fi încântat de traducerea sa și-l va căuta pe Mihai Beniuc 
(„care văd că tot nu mișcă”), poetul recomanda lui Dorli ca 
manuscrisul să-l dea apoi spre lectură lui Tudor Vianu, iar 
celorlalți „pe urmă”...

În decembrie 1953, după șapte ani, Blaga proiectează o 
noua deplasare la București. Va pleca de la Cluj în seara zilei 
de Crăciun, 25 decembrie, ca să ajungă pe 26 decembrie la 
București, cumpărându-și bilet la clasa a II-a, wagon-lit. Îi scrie 
lui Dorli să-i cumpere bilet de întoarcere pentru 30 decembrie 
(tot la wagon-lit), banii urmând a-i trimite telegrafic.

Angajamentul fiind onorat, cu dactilogramele traducerii 
poetul va ajunge la ESPLA și va reglementa plata ratelor 
lunare. Banii pe ianuarie vor veni în decembrie, ceea ce îi 
permite să acorde lui Dorli suma cuvenită pentru întreținerea 
ei ca studentă (si soție a asistentului matematician Mihai 
Gavrila) pe decembrie și ianuarie (câte 700 lei). După trei 
zile de alergat prin București, omul de 58 de ani, slăbit și aflat 
după o muncă istovitoare, se alege cu o „febră mare”, care îl 
va ține la pat câteva zile, după întoarcerea la Cluj. Cornelia 

era și ea „tot bolnavă”.
Foarte interesante sunt, desigur, rezoluțiile de pe 

corespondența purtată de traducător cu „Tovarășul Director”. 
Pe adresa lui Blaga, intrată la ESPLA pe data de 21 aprilie 
1953, prin care expeditorul solicita „prima rată din avansul ce 
mi se cuvine potrivit contractului” (trimis poetului la 9 aprilie 
1953), este pusă rezoluția: „luați legătura și răspundeți” (după 
scris, aparținând lui Al. I. Ștefănescu, directorul-adjunct), iar 
mai jos: „s-au expediat banii și s-a reținut avansul dat de Fondul 
Literar. Ss. Beniuc”.

De asemenea, pe scrisoarea poetului din 23 septembrie 
1953 (intrată la ESPLA la 28 sept. 1953), - prin care Blaga 
înștiința editura că „din cele 12.000 versuri, câte are opera, am 
terminat 11.000”, sperând să prezinte „opera completă chiar în 
termenul prevăzut de contract, pe la începutul lui Decembrie 
1953” ,- directorul-adjunct Alis (Al. I. Ștefănescu) rezoluționa: 
„Tov. Iosifescu / rog a face un răspuns”. Iar mai jos, cu alt scris, 
probabil Beniuc: „Tov. Balaci/ rog urgent răspuns că așteptăm 
manuscrisul”. Acelorași (S.) Iosifescu și (Al.) Balaci le este 
distribuită și nota prin care poetul preciza că, recitind Faust, 
a mai găsit câteva „greșeli, care trebuie corectate, cele mai 
multe sunt de transcriere”, cu precizarea: „Sper să pot veni la 
București în săptămâna ultimă a lui decembrie.”

Relevantă este și scrisoarea lui Blaga, înregistrată la 
ESPLA la 16 ianuarie 1954, prin care poetul mulțumește 
editurii de a fi încredințat dactilograma Faust lui Al. Philippide 
spre consultare. Drept urmare, traducătorul este de acord cu 
unele rectificări, alteori își menține poziția, explicându-se.

Să reținem și că, în ardorile lui Faust, Blaga lucrase 
în paralel la un roman «à clef» și crease o sută de poezii. 
Coordonatele traducerii din caseta tehnică: „Dat la cules 
27.03.1955. Bun de tipar 08.07.1955.”

Noua tălmăcire a lui Faust, sub semnătura lui Lucian Blaga, 
apărută în vara anului 1955, a înregistrat un succes de librărie 
fără precedent. Tirajul de peste 25.000 de exemplare a fost 
epuizat doar în trei zile, în Capitală, și în câteva ore, la Cluj.

*
„Decenii de-a rândul Dosarul Blaga a zăcut în colbul 

uitării”, scrie dl Nicolae Mareș în Prefață, mergând „pe firul 
plămădirii unui nou Faust românesc”, pentru ca în partea a 
doua a lucrării să evoce opera de traducător a lui Lucian Blaga 
din lirica universală. În mare, se cunosc autorii din literatura 
universală asupra cărora se oprește poetul: poeme anonime din 
antichitatea egipteană și chineză, din cea elină (Bakchylides, 
Ibicos), din poezia persană (Nisam Ed Din), din poezia 
primitivă (Tahiti, Polinezia, Oceania, Africa de Sud, Centrală 
și America de Nord), din lirica franceză (Francois Villon, 
Pierre de Ronsard, Paul Verlaine, Paul Valery), din poezia 
italiană (Dante și Petrarca), din poezia germană (Goethe, 
fragmente din „Faust”, Schiller, Hölderlin, H. Heine, Conrad 
Ferdinand Meyer, Rainer Maria Rilke, Stefan George, Hugo 
von Hofmannstahl), din poezia engleză și americană (Sir Patric 
Spens, Michael Drayton, Christopher Marlowe, Shakespeare, 
Ben Jonson, William Blake, John Keats, Elizabeth Barrett 
Browning, Matew Arnold; Edgar Allan Poe, Walt Whitman).

Partea a II-a, Avatarurile traducerii capodoperei Faust 
de Goethe, de peste o sută de pagini, făcând loc, pe larg, 
considerațiilor din studiul lui Tudor Vianu privind istoria, 
versiunile, tematica și ideatica tragediei goetheene, se oprește 
punctual la munca „de transpunere și redacțională de peste 
trei ani”, la relațiile traducătorului cu editura ESPLA, la 
referatele întocmite pe marginea traducerii blagiene, la buna 
colaborare cu Philippide și cu Tudor Vianu, al cărui referat 
a precumpănit în hotărârea editurii de a da bunul de tipar 
(„versiunea lui Blaga este absolut originală și adâncește textul 
german”). E o traducere „limpede cu poezie și har”, în ciuda 
contestării argheziene, „o performanță în traductologie”. Alte 
secvențe privesc considerațiile estetice ale operei, conform 
esteticianului T. Vianu: aspirația renascentistă către cunoaștere 
și viață, poem al experienței omenești, spiritul mefistofelic al 
răului, idealul armoniei perfecte întruchipat de Elena, sinteza 
geniului nordic cu cel sudic sugerată de Euphorion, dramaticul 
și epicul operei, versificația și tălmăcirea, reușita traducere 
blagiană („cea mai bună traducere”), în sfârșit o notă de acte 
contabile.

Partea a III-a cuprinde Dosarul Blaga de la Academia 
Română, comentat parțial mai sus, dar reprodus acum în mod 
tehnic, document cu document, de la corespondența poetului 
cu ESPLA la referatele întocmite de scriitorii amintiți mai sus, 
chiar chitanțe sau mandate poștale cu sumele și data plăților în 
avans, începând din 1953, respectiv a dispozițiilor contabile 
de plată pentru Lucian Blaga și Tudor Vianu, contracte etc. 
O parte din acest dosar o cunoaștem din lucrarea precedentă 
„Epistolarul de la Academia Română”.

Postfața, Blaga – Goethe sau despre «rebeliunea 
inteligenței» în Faust”, reia o mică parte din considerațiile 
și documentarul nostru „Blaga-Goethe, afinități elective” 
(„Scrisul Românesc”, 2012), relevând evoluția spiritului 
creativ blagian de la wertherianismul și nietzscheanismul 
tinereții (mărturisite de altfel de poet), la faustianismul 

(Continuare în pg. 14)
Târgu-Jiu, 25 decembrie 2020

Zenovie CÂRLUGEA
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Constantin TRANDAFIR

Aşa se intitulează cartea semnată 
de I. Oprişan, scriitor bine cunoscut 
şi încă nu într-atât cât ar merita. E 
un valoros şi productiv specialist în 
filologie, în istoria literaturii române 
şi universale, cercetător la Institutul de 
Istorie şi Teorie Literară „George Că-
linescu”, editor (ex. Ion Marin Sado-
veanu, în opt volume ş.a.), folclorist, 
critic literar, romancier. Preferă, de 
regulă, dialogurile adnotate, ca şi car-
tea despre care vorbim aici, şi textura 
literară fără să literaturizeze: Romanul 

vieţii lui B. P. Hasdeu, G. Călinescu. Spectacolul personalităţii, 
Dosarul de securitate al lui G. Călinescu (a fost studentul ma-
gistrului), Lucian Blaga printre contemporani, Istoria literaturii 
române în evocări etc. Directorul celor trei edituri a împlinit, acum, 
vârsta de 80 de ani, ceea ce explică într-o oarecare măsură tonul 
evocativ din această introducere, unde m-am străduit din răsputeri 
să fiu ponderat, cum e, în general, felul meu de a fi.

Miracolul literar românesc interbelic se citeşte cu plăcere şi 
câştig fiindcă, am spus, e conversativ şi plin de noutăţi provocate 
de autorul erudit convorbitorilor săi, care sunt personalităţi literare 
şi filosofice, rude apropiate şi cu ştiinţă de carte ale subiecţilor, 
mai tineri şi mai în vârstă, bărbaţi şi femei. Dialogul se poartă, 
fireşte, într-o oralitate pe cât de curată, pe atât de plină de miez, 
simplu şi profund. Spre exemplu, filosoful Walter Biemel, care 
zice că a trăit o „copilărie necrezut de frumoasă” la Braşov, unde 
l-a cunoscut pe Lucian Blaga în casele Domniţei Gherghinescu, 
muza poetului, „o frumuseţe extraordinară”, cu „un magnetism 
de necrezut”: „Avea un fluid extraordinar” între ea şi poet (…) 
pe care nu l-am mai cunoscut niciodată apoi în întreaga mea 
viaţă… o aşa armonie, o aşa dragoste, o aşa înţelegere… A fost 
ceva extraordinar!”. Şi enigma se relevă în toată splendoarea ei. 
Când Blaga a fost numit la Academie, a ţinut un discurs însuşi 
regele care, între altele, a felicitat Academia că are un asemenea 
membru. Mai vorbeşte Biemel, impulsionat, de Rădulescu-Motru, 
„la nivelul celor mai mari psihologi contemporani lui din Apus”; 
despre Gusti, Nae Ionescu, Vianu, Al. Philippide, Nichifor Crainic. 
La Vălenii de Munte a participat, tânăr de tot fiind, la cursurile de 
vară, la conferinţele lui Iorga.

O întinsă convorbire e cea cu Şerban Cioculescu, spumoasă 
şi cu punctări memorabile, cum e cea care defineşte epoca inter-
belică drept al doilea clasicism dat literaturii noastre. Mai sunt 
informaţiile despre Iorga antimaiorescian, dar şi foarte „simţitor”, 
care i-a oferit un pachet cu zece volume ale sale; despre Arghezi, 
Gala Galaction (convertirea lui la catolicism sub influenţa lui Sâr 
Péladan „un excentric”!), N. D. Cocea, E. Lovinescu, Vladimir 
Streinu şi mai toţi scriitorii interbelici. Cu francheţe declară că nu 
i-a cunoscut pe Goga şi pe G. Ibrăileanu – despre care totuşi a scris. 
Interesante cu deosebire sunt datele (necunoscute) în legătură cu 
Republica literelor române („O metaforă”, precizează el) şi cele 
referitoare la relaţia Rebreanu – Mihail Dragomirescu. Şi despre 
spiritul de cafenea („cafeneaua deschide spiritele), despre valori: 
„În literatură şi-n artă valorile sunt aproximative şi foarte relative”. 
„Şerban cel Rău”, cum i se spune cu simpatie, polemizează cu 
Mircea Eliade pe tema pornografiei, „dar am rămas prieteni”. Când 
să plece în Franţa, Eugen Ionescu îi invită pe Vianu cu soţia lui şi 
pe Cioculescu, însoţit şi el, la o „masă splendidă”. La un moment 
dat este întrebat autorul lui Nu: „Ascultă, Eugen, cum se face 
că ne-ai invitat tocmai pe noi care am votat împotriva premierii 
dumitale?” La care el a spus: „Aţi fost singurii inteligenţi. Ceilalţi 
erau nişte dobitoci”. Ionescian! Discuţia se prelungeşte până la 
decesul celor care au depăşit hotarul interbelic. Şerban Cioculescu 
a fost criticul şi istoricul literar cel mai longeviv, amabil, cu o 
memorie fabuloasă, şi a avut ce să spună peste cele scrise de el: 
„Domnul Şerban Cioculescu a fost printre puţinii oameni care 
nu ţineau seama de diferenţele de vârstă şi de distanţele de titluri 
academice şi poziţii sociale care se interpuneau în alte multe cazuri 
în convorbiri. Discuta cu oricine deschis, cu toată sinceritatea şi 
dacă-i convenea schimbul de opinii, te apuca de nasturele de la 
haină – cum m-a ţinut şi pe mine de multe ori – şi nu-ţi dădea 
drumul decât când considera că a rostit tot ce era de spus”.

Al. Cojan, ajuns ginerele lui Nichifor Crainic într-o împreju-
rare ciudată, ştie, desigur, multe împrejurări din viaţa faimosului 
său socru, avea un pseudonim (neştiut) Vladimir Spânu, că s-a 
refugiat în Bucovina de Nord, că scria poezii şi articole (în Tele-
graful român din Sibiu). Şi câte şi mai câte avataruri, mai ales în 
perioada de după 1944. Cum a devenit redactor la Glasul Patriei, 
cum a trebuit să scrie la comandă, dar şi diverse eseuri: Eminescu, 
Grigore Alexandrescu, Goga… Un om „mijlocul culturii” române, 
îl caracterizează Al. Cojan. Şi încă: „Crainic nu a fost legionar. 
L-a cunoscut pe Codreanu, dar nu a fost legionar. Crainic a fost 
un naţionalist”.

Eugen Coşeriu stăruie asupra lui G. Călinescu, cunoscut în 
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special la Jurnalul literar şi mai rar la cenaclul de la Viaţa româ-
nească. L-a avut şi ca profesor („un spectacol – profesorul fiind 
concomitent şi autor şi actor”) şi ca patron literar, i-a cunoscut şi 
pe colaboratorii săi Alexandru Piru şi Adrian Marino: „Ceea ce-l 
caracteriza pe Călinescu în raporturile cu puţinii colaboratori de 
la Jurnalul literar era foarte marea sa generozitate şi deschidere 
către cei tineri (dacă vedea că au stofă)”. În adnotări, I. Oprişan e 
încântat de evocarea lui Coşeriu „cu o amănunţime fenomenală” 
a atmosferei ieşene.

Ovidiu Drimba explică destinul culturii române în perioada 
interbelică prin patriotism, respectul pentru cultură, pentru oameni, 
prin ecoul Marii Uniri şi emulaţia, fără confruntare, între români 
şi ceilalţi de alte naţionalităţi. Răpirea, în 1940, a unei bucăţi din 
Transilvania, a provocat reacţii imediate, la Sibiu prin revista 
La curţile Dorului. Sibiul era şi ASTRA şi Şaguna şi Răşinarii 
lui Goga, „o concentraţie de spiritualitate românească”. Textul 
lui Blaga, Ţara din inima noastră, e „ceva nemaipomenit”. La 
Cluj era mişcarea Noi, a tineretului, condusă de fratele lui Liviu 
Rebreanu, Tiberiu. Prilej pentru intervievator să menţioneze că 
„acum e şi politica aceasta de deznaţionalizare, de globalizare, 
de ştergere a trăsăturilor etnice…”

În amintirile sale din perioada interbelică, Alexandru Elian 
e stârnit să vorbească despre I.M. Sadoveanu, Alexandru Cioră-
nescu, Noica, Mircea Eliade, Ion Barbu, Nae Ionescu, Nicolae 
Iorga, Liviu Rebreanu, Ion Chinezu (care a tradus şi din Thomas 
Mann). Cu Dumitru Micu conversează despre Camil Petrescu şi 
despre problema miracolului românesc interbelic. Ovidiu Papadi-
ma relatează pe larg episodul cu interzicerea de către Caracostea, 
la ordinul cancelariei Mareşalului, a Istoriei lui G. Călinescu. 
Cu toată discreţia, aflată în umbra profesorului Papadima, soţia 
lui, Ştefania, a acumulat extrem de multe mărturii ale timpului. 
Simona Popa dezvoltă interesante expuneri referitoare la Radu 
Gyr, din păcate unele dintre ele, ne informează I. Oprişan, nu 
s-au înregistrat ori s-au şters… Poeta şi prozatoarea Profira 
Sadoveanu luminează viaţa lui Mihail Sadoveanu aflată între 
adevăr şi legendă. De bună seamă, fiica este cel mai competent 
biograf al prozatorului şi depoziţia ei se parcurge cu însufleţire, 
mai ales că în afară de familia foarte numeroasă, mai are în atenţie 
pe Topîrceanu, „cel mai drag prieten şi al tatei şi al nostru”, pe 
George Enescu şi Maruca Cantacuzino, „Enescu era şaten, mai 
închis, iar tata era bălan”. Marta Teodoreanu îl numeşte pe Al. O. 
Teodoreanu „Păstorel – dragostea mea”. Băutor, dar nu alcoolic. 
„Era mare admirator al lui Anatole France. Ştia pagini întregi din 
proza lui. Şi mai ştia din Victor Hugo articolul acela splendid – Ce 
s-a făcut cu creierul lui Taleyrand? Îl ştia tot pe dinafară. Ne spu-
nea că trebuie să existe un echilibru între memorie şi inteligenţă. 
Că dacă ai inteligenţă şi n-ai memorie, îţi lipseşte ceva. Dar dacă 
ai memorie şi n-ai inteligenţă nici atunci nu e bine”… O privire 
personală asupra perioadei interbelice face D.I. Suchianu. Mai 
întâi, referitor la Rebreanu şi răscoalele ţărăneşti, la reacţiile lui 
Brătianu şi Stere. În incursiunea sa, Suchianu este solicitat să re-
învie legătura tatălui său cu Eminescu („fenomen unic în lume”) şi 
Caragiale. Apoi relaţia vivantului Suchianu cu I.M. Sadoveanu, cu 
„dinastia Bazileştilor”, cu Victor Eftimiu, Sevastos, Filoti, Virgil 
Teodorescu, Viaţa românească…

Miracolul literar românesc interbelic e o carte de învăţătură, 
simplă şi profundă.

Springora vs. Matzneff
Migdale dulci-amare 

Pamflet de Florica Bud

Aș fi trecut peste interviul dat, la TV5 Monde, 
de către Vanessa Springora, dacă …

 – Cine este Vanessa Springo-
ra? Noi, Atot Cunosk Torri, am auzit de Vanessa 
Redgrave, actriță engleză, de Vanessa Paradis, fo-
tomodel și actriță franceză, de Vanessa Williams și 
Vanessa Hudgens, actrițe și cântărețe americane. 
Ba mai mult, am auzit și de Vanesa Kirby, actrița 
engleză și chiar de Vanessa Morgan, actriță cana-
diană. Dar, spre rușinea noastră, de Vanessa Sprin-
gora nu ne-am împiedicat până acum, când ne-ai 
scos numele său în cale.

 Uite că am aplecat politicos urechile la 
strigătele voastre, căzând într-o situație neplăcută. Adică 
în starea în care sunt nevoită să vă suport nerăbdarea, ajunsă 
în punctul culminant. Aluatul nervozității a crescut până stă să 
pocnească. Moment exprimat prin faptul că nu mă lasați să îmi 
duc propoziția până la capăt. Nu ditamai fraza, nu pagina, ci o 
biată propoziție ce s-a vrut pentru o clipă să fie regina infor-
mației. Nu chiar regină, dar măcar o vel-logofetă.

  – Vel-logofet este un fel de vel-pitar? sar asupra mea, 
cu întrebarea bine pusă, și cei doi copii, Darius A.B.C&C și 
Tudor S. „Unde dai și unde crapă”, nu tot ceea este „vel” coace 
pâine, pâinea noastră cea de toate zilele. Am trântit un aforism 
– punte peste lumi, într-o pauză de gândire. Nu aș vrea să supăr 
nici copiii, nici eroii de poveste ce își duc veacurile pe la curțile 
regilor și împăraților. Dar nici nu aș aduce vreun afront harni-
cilor brutari ce veghează zi și noapte cuptoarele cu produse 

de panificație. Uite că am trecut de la jumătatea paginii 
și încă nu am spus nimic din ceea ce am dorit să aduc 

pe tapet.
  – Cine este de vină că te pierzi, dorind să 

trăiești în mai multe bărci? Sari din una în alta 
până într-o zi când vei cădea strigând, Help! Noi, 
Caska Sores Lumis salvatori, vara și iarna, ne vom 
face că nu îți auzim strigătele disperate. Te vom 
lăsa pe mâinile Ielelor, nu, Nimfelor, nu, mai bine 
te vom lăsa pe mâinile Sirenelor, să te salveze ele, 

doar pe ele le slujești, nu pe noi. 
Simt cum fuge pagina printre clapele tastatu-

rii și sub privirea mea îngrozită se apropie de final, iar 
eu sunt tot la începutul rândului doi. Cele trei puncte de 

suspensie așteaptă uimite continuarea ideii. Idee ce ar trebui 
să sune așa: Vanessa Springora este, după Wikipedia în limba 
spaniolă…

  – Între timp am aflat cine este Vanessa Springora. Am 
consultat și Wikipedia spaniolă și presa franceză. Totul a fost 
rapid. În timp ce tu plângeai preț de trei sferturi de pagină ce 
nerespectată ești, noi ne-am documentat. Știm nu doar cine 
este Vanessa, ci știm acum și cine este Gabriel Matzneff. Așa 
se face o documentare pentru un material la subiect, dacă ești 
profesionist și nu un T-B*, ce vrea cu tot dinadinsul să își înece 
biet cititorul în tot feluri de ape călduțe. Măcar dacă ar fi ape 
fierbinți, gheizere în toată regula, să poți să îl clocotești, să 
se aleagă și el cu ceva. Desigur că știm și rolul punctelor de 
suspensie, ori puncte, puncte, trei ori câte îți poți permite. Ce 
vei trânti după ele, asta ne îngrijorează cel mai tare. Așa că mai 
bine o luăm înainte, noi, Porto Bieri Marșali. Vanessa Springo-
ra este o franțuzoaică, fie cine o fi fost, acum este o femeie de 
litere care a scos o carte, „Consentement” („Consimțământul”) 
la binecunoscuta editură franceză, „Grasset”.

 – Grasset ori Grasser, se trezesc în vorbă și cei doi piti-
coți, elementele de bază ale trenului tudordarusian, aflat mereu 
cu urechile ciulite. 

Grasset este editura franceză, iar Grasser este…
 – Știm cine este Grasser cel frumos și cuminte, doar 

ne-ai împuiat capul atâția ani cu amănunte despre câinii tăi 
de acasă, de pe stradă și de pe la casele vecinilor. Suntem 
„Doxă” pe acest minunat subiect. Știm și că scriitorul M.I.** 
te-a atenționat că ai botezat un cățel cu aproape… numele unei 
edituri. Am râs pe săturate și atunci și acum, dar astăzi într-un 
număr mai mare, între timp, gruparea noastră Lutta Hron Li-
terrere a crescut.

Dacă sunteți atotștiutori înseamnă că veți povesti și 
comenta în locul meu linia naratoare ultrasensibilă a cărții re-
spective, subiectul emisiunii pomenite de la TV5 Monde Eu-
rope. Vă cedez locul cu o mare ușurare. Subiectul cărții și im-
plicit al emisiunii îmi este de-a dreptul neplăcut.

  – Mare brânză! Este doar o poveste de iubire toxică, 
cum spun americanii și psihologii, dintre o tânără de 14 ani și 
un domn de 49. Cupluri de genul acesta au fost, sunt și vor fi, 
cât va mai fi viață pe pământ. Pe vremuri chiar părinții erau cei 
care își agățau fiicele, cu vârste crude, de domni respectabili. 
Apoi a devenit o modă, ce rezistă până în zilele noastre. Span-
iolii chiar au expresia „papa de azugar” (tată de zahăr) pentru 
domnii trecuți și bogați care întrețin fete tinere. Moda aceasta 
aduce altă modă, mai ales la americani, dar nu numai; foste fete 
abuzate, ori Dumnezeu și ele știu ce au fost, îi dau în judecată 
după două, trei, patru decenii pe presupușii vinovați. 

Nici faptul că așa zisa victimă era o necunoscută, atrasă 
de un personaj faimos, nu este o noutate. Cartea este scrisă 
după treizeci de ani de la consumarea poveștii, atunci de iubi-
re, acum, percepută de autoare ca un abuz. Decepția este și ea 
de pe atunci și se datorează faptului că eroina nu fusese unica 
copilă din viața cunoscutului scriitor. Între timp ea s-a realizat, 
dar ducând această grea povară. În timp ce alte copile de vârsta 
sa încă păpușăreau, iar Nadia Comăneci devenea legendă, ea i 
se oferea… cum el era maturul, el ar fi trebuit să aibă mai multă 
minte. De la noi, Pover Stito Ricci, atâta veți afla. Nu mi-ar 
fi rămas în minte interviul autoarei, dacă ea nu ar fi pomenit, 
la un moment dat în cadrul emisiunii amintite, numele, Emil 
Cioran. Filozoful era prieten cu G.M.***, ca atare o cunoștea 
pe autoare și era la curent cu relația dintre cei doi. Legat de 
întâlnirea cu Emil Cioran, interlocutoarea-autoare avea un gust 
amar. Domnul și ea știe de ce. Relațiile dintre intelectuali sunt 
complexe, ca atare și așteptările lor sunt la fel.

Dacă, volumul s-ar numi „J’accuse”(„Acuz”) antipatiile 
și simpatiile din jurul jocului călău-victimă s-ar fi polarizat cu 
totul altfel. Dar cartea premiată se numește „Consimțământul”, 
fiind vorba despre consimțământul unei tinere ce a avut o co-
pilărie în care tatăl a fost mereu absent, ea devenind o victimă 
sigură. Necoaptă fiind, ea nu a rezistat avansurilor, deși mama 
a fost împotrivă, unui bărbat mult mai în vârstă, posibil tată-
bunic.  

Poate să își plângă autoarea mult și bine greșeala ado-
lescenței, certamente, dacă ea și-ar fi început viața amoroasă cu 
portarul blocului, cerând binecuvântarea liftierului, prietenul 
portarului, dezvăluirile ei nu ar fi interesat aproape pe nimeni, 
poate pe gospodinele vigilente din bloc. Și uite cum, noi Psi-
ho Multi Rivnici, am putea trage concluzia că, după un sfert 
de veac de la moarte, simpla pomenire, într-o carte, a numelui 
Emil Cioran poate aduce premii autorului cărții!

          
* terchea-berchea
* Marian Ilea
*** Gabriel Matzneff
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Marginalii la Alecsandri (V)Zigzaguri Zigzaguri
„Să ne ținem de simplitate”. Debutul lui Alecsandri la 

Junimea a fost relatat într-un mod care îmbină senzaționalul cu 
ironicul, de către George Panu. Regia evenimentului este descrisă 
de acesta minuțios, cu observații de finețe psihologică, dar, totodată, 
în subtext, cu detașare malițioasă. Nu-i scapă memorialistului, 
printre altele, gravitatea aristocratică a poetului („aerul mîndru” și 
„căutătura rece”) și nici politețea aproape onctuoasă față de bard a 
șefului junimist. Dacă ținem cont că Amintirile de la „Junimea” 
din Iași (Ed. „R. Cioflec”, 1908) sînt opera unui disident junimist 
și că autorul lor a fost lezat în cîteva împrejurări de indiferența lui 
Alecsandri față de persoana sa, alternanța frazelor laudative cu cele 
corosive este lesne de înțeles, și ajungem la adevărata chestiune 
a raporturilor poetului cu respectiva grupare literară, explicată de 
Panu într-un fel care a prins (v. G.C. Nicolescu, Viața lui Alecsan-
dri, EPL, 1962, pp. 404-406) și care, evident, trebuie corectat sub 
cîteva aspecte, mai bine zis nuanțat. La baza raporturilor poetului 
cu noua direcție a fost așezată paritatea intereselor: ceva de genul 
do ut des. Maiorescu și convorbiriștii ar fi avut nevoie de reputația 
lui Alecsandri, iar acestuia, „omul cel mai îngîmfat din lume”, „îi 
trebuia [fiind «simțitor la lingușire»] un cerc de oameni de valoare 
care să fie în același timp și adulatorii săi”. Privită așa, legătura 
poetului cu Junimea pare dubioasă din punct de vedere moral, 
ceea ce-i nu numai inexact, ci și nedrept. Panu, jurnalist și evocator 
talentat, are, apoi, prezumția – considerată de către Maiorescu, la 
alți scriitori, ca negativă – de a exprima considerații estetice, ba încă 
pe un ton apodictic. Opiniile sale că începutul aparițiilor poetului 
în Convorbiri literare e neglijabil, „de o sărăcie de invenție disper-
antă” ori că „pastelurile sînt un gen literar de-al doilea rang” și nu 
pun „talentul lui Alecsandri sub o lumină nouă” (op.cit., 1, pp. 35, 
36) sînt în contrazicere nu numai cu aprecierile criticului junimist, 
ci și cu aprecierile ulterioare ale istoriei literare. Însă, probabil, și 
de data aceasta, eroarea sa se datorează lipsei afinității și lecturii 
îndepărtate, căci Panu susține, între altele, că „în 1871 Alecsandri 
începe să publice pastelurile sale” (ib., p. 35).

Sosite în Iași într-o vineri „prin un înadins trimes”, Pas-
telurile (primul lot, cele „ernatice”) au fost „cetite și recitite de mai 
multe ori”, în ședința Societății din seara zilei amintite, și s-au 
publicat „în capul întîiului număr următor la 1 aprilie 1868” (v. 
Iacob Negruzzi, Amintiri din „Junimea”, Ed. „Viața Românească”, 
1921, p. 111). Receptarea entuziastă a primei serii din „bucolice-
le” sale îl va fi convins pe Alecsandri că e în posesia unui filon 
poetic valoros, cu sorți de perenitate. Stimulentul moral a fost atît 
de puternic încît – notează acest memorialist – „el (poetul – n.m.) 
a desfășurat chiar și peste vară, contra deprinderilor sale, o activi-
tate foarte mare, trimițîndu-ne de la Mircești tot la cîteva săptămîni 
cîte un pachet întreg de pasteluri, sau alte poezii” (ib., p. 112). De 
pe atunci – continuă directorul Convorbirilor –, noi am considerat 
pe Alecsandri, „precum s-a considerat și el singur (subl. m.), ca 
membru al Societății Junimea” (ib.). Dovadă că era perceput ca 
solidar cu gruparea, în tablourile colective ale junimiștilor, făcute 
în 1873 și 1883, portretul său fu așezat în centrul fiecăruia. Atent 
la felul cum arată, pe al doilea l-a trimis însoțit de o scrisoare cu 
doleanța de a-i fi retușat: „Portretul […] este unul din cele mai 
nimerite, fiind făcut la o epocă, unde obrazul meu nu purta încă: 
du temps l’irreparable outrage, însă umbrele sînt prea tare însem-
nate pe el, aș dori ca Heck să le mai corige./Nu am nici curagiul, 
nici răbdarea să mai pozez pentru a obținea testimoniul fotografic 
al sbîrcelilor bătrîneții, cu care mă văd năvălit pe fiecare an mai 
mult. Nu mă iartă filotimia, după cum zicea Kir Gaitanis, dascălul 
meu de limba grecească” (v. Scrisori, Ed. Librăriei Socec, 1904, 
p. 134). Cu toate intervențiile fotografului, din cauza tiparului, 
reproducerile nu-l satisfac, fapt pentru care, peste cîțiva ani, va 
cere expres, cu o nuanță de protest, să nu-i mai fie puse fotografii 
în publicațiile Societății. „Portretul meu din Calendarul Convor-
birilor, anul 1886, este al unui centenar tîmpit. Aș dori să nu mai 
apară în Calendarele viitoare […]” (ib., p. 155). Lipsa de la șed-
ințele săptămînale ale cenaclului (pe care le frecventează o dată la 
un an sau și mai rar) n-a fost – trebuie adăugat – un impediment 
pentru a fi considerat junimist. De altminteri, atît Panu, cît și J. 
Negruzzi acordă, în cărțile lor, cîte un capitol celui ce a scris poemul 
istoric „Dumbrava Roșie” (prima sa lectură în cadrul Junimii, după 
o colaborare de aproape patru ani la revistă). Pentru a lămuri 
situația, trebuie introdusă în discuție și natura raporturilor lui 
Alecsandri cu Maiorescu. Cum se explică, mai întîi, solicitudinea 
continuă a criticului față de opera scriitorului? Din Însemnările 
zilnice ale primului și din Corespondența poetului nu se poate 
deduce existența unei prietenii asemănătoare cu cea pe care 
Alecsandri a avut-o cu Ghica, Negri sau (vezi mai jos) cu Iacob 
Negruzzi. Relațiile, cînd nu erau oficiale, sînt mai degrabă de stimă 
mutuală, marcate de civilitate. Dincolo de contrarierile față de 
cîteva acțiuni ale lui Maiorescu (divorțul, duelul cu Stătescu) ori 
de dezacordul într-o chestiune de lexic (rumân folosit de critic în 
loc de român), dezacord sancționat prin gluma că „d-l Maiorescu 
vroiește să facă din poporul român un popor colorat”, cei doi sînt 
constanți în aprecierile unuia față de celălalt. S-a crezut, apoi, că 
referirile lui Titu Maiorescu, din „O cercetare critică asupra poeziei 
române de la 1867”, la opera lui Alecsandri ar fi avut un oarecare 
schepsis, însemnînd un fel de captatio. E dificil să fii de acord cu 
atare părere, cum, în același timp, e dificil să ne mai entuziasmăm 
în fața „adjectivelor pline de sensibilitate, cu care (poetul – n.m.) 
își însoțește obiectele gîndirii (în poezia „Groza” – n.m.)”! Mai 
tîrziu, în 1872, în „Direcția nouă în poezia și proza română”, 

criticul, convins că „autoritatea matură” a poetului 
trebuia îmbinată cu „aspirațiile tinerimii”, îl inclu-
de pe Alecsandri noii mișcări literare. Gestul său 
n-a fost bine văzut: „În adevăr, – zice Panu – a vîrî 
pe Vasile Alecsandri în direcția nouă a Convorbi-
rilor, era ceva care nu se putea justifica. Alecsandri 
era în deplina maturitate a talentului său, și cercul 
literar de la Junimea nu avusese și nu a avut asupra 
poetului nici o influență” (op.cit., pp. 35-36). 
Rămîne totuși întrebarea: nu a avut, oare, Junimea, 
nici o influență asupra lui Alecsandri? Un răspuns 
negativ, cum s-a dat, eludează forța spiritului critic 
al Convorbirilor, concretizată în ținuta de ansam-
blu a revistei (una care obliga la autocritică) și mai 
ales a mentorului, face abstracție de faptul că 
Alecsandri a citit Societății ori lui Maiorescu doar 
ceea ce a crezut, din punctul său de vedere, că-i valoros. Și, în fine, 
ignoră că majoritatea scrierilor sale de după 1868 au fost publica-
te mai întîi în Convorbiri și abia după aceea au fost date sau re-
produse aiurea. Răspunsul afirmativ nu vrea să sugereze însă 
ideea aservirii în vreun fel a poetului (un ins politicos, dar nu 
concesiv) față de Junimea ori vreo îndatorire specială față de 
Maiorescu (cum au autorii față de comentatorii lor). La rîndul lui, 
acesta a intuit posibilitatea unei colaborări între valorile culturale 
situate pe diferite niveluri cronologice. Pornind de aci, s-ar putea 
schița o analogie între modul cum el l-a apreciat pe Vasile Alec-
sandri și cel în care poetul l-a apreciat pe Costache Negruzzi. 
Criticul respingea ca vulgară fetișizarea valorilor curente în dauna 
celor dinainte. Intervențiile polemice din „Poeți și critici” ori „În 
lături!” vizează atît ireverențele lui B. Șt. Delavrancea (care jude-
case extrem de sever, într-o cronică teatrală, publicată în Epoca 
din 11 ianuarie 1886, dramele scriitorului, îndeosebi pe Despot-Vo-
dă), Al. Vlahuță (care ridicînd în rang pe Eminescu, l-a coborît, 
într-o conferință ținută la Ateneu, în februarie același an, pe auto-
rul „Horei Unirii”) și Aron Densușianu (care scrisese denigrator 
despre Fîntîna Blanduziei, iar în Istoria limbei și literaturii româ-
ne, 1885, îl prefera pe Al. Mureșanu poetului nostru), cît și felul, 
adesea întîlnit, de a întreba „cine este cel mai mare poet”? Între-
barea astfel pusă – răspundea criticul – „pare din capul locului 
greșită, fiindcă este unilaterală și – exact vorbind – o confuzie de 
cuvinte. Poet mare! Poet în ce sens? Poet în care întindere?” (v. 
Critice, III, Ediția a II-a, Ed. Minerva, 1908, pp. 64-68 și 86). 
Maiorescu nu respinge ideea clasificării valorilor, dar nu poate 
admite ierarhizarea lor arbitrară. De unde necesitatea resimțită de 
a preciza „poziția lui Alecsandri în literatura românească de astăzi” 
(ib., p. 67). Entuziasmul îndreptățit pentru Eminescu, „poet în 
toată puterea cuvîntului” – relevă T. Maiorescu – nu trebuie să 
stingă flacăra cultului pentru înaintași. Din unghiul său, al criticu-
lui cultural, aprecierea lui Alecsandri trebuie făcută dintr-o per-
spectivă cuprinzătoare, nu doar din cea a realizărilor într-un anumit 
gen: „Alecsandri – nota el, elogiu memorabil – are altă însemnă-
tate (în raport cu Eminescu – n.m.). În Alecsandri vibrează toată 
inima, toată mișcarea compatrioților săi, cîtă s-a putut întrupa 
într-o formă poetică [...]. Farmecul limbei române în poezia po-
pulară – el ni l-a deschis, iubirea românească și dorul de patrie în 
limitele celor mai mulți dintre noi – el le-a întrupat; frumusețea 
pămîntului nostru natal și a aerului nostru – el a descris-o” etc., 
etc. (idem). Am întrerupt citatul întrucît aș vrea să subliniez, 
prompt, că validarea creației bardului e făcută printr-un aparent 
compromis față de premisa „condiției ideale a poeziei”. Pe acest 
teren, însă, criticul se întîlnește cu Mihai Eminescu care aprecia 
la Alecsandri, îndeosebi, „fondul național”. Ulterior și alții au 
văzut în folclorul literar fondul clasic, la care trebuie raportate 
valorile moderne. Culegînd folclorul, tipărindu-l, provocînd tra-
duceri ale acestuia peste hotare, Alecsandri se afirmase ca un 
promotor, cu „mîndrie patriotică”, al universalității noastre. Jude-
cata lui Maiorescu nu a ignorat niciodată această calitate a scrii-
torului (v. „În chestia poeziei populare”, răspuns la „Discursul de 
recepție” al lui Duiliu Zamfirescu, rostit la Academia Română, la 
16 mai 1909, în op.cit., p. 285). Observațiile lui au fost expuse, 
exceptînd studiul indicat în ultima paranteză – lucru iarăși de 
subliniat – în timpul vieții lui Vasile Alecsandri, prin Convorbiri 
literare. Ar fi exclus ca atitudinea comprehensivă a criticului să 
nu se fi răsfrînt pozitiv asupra sa, și în activitatea sa.

Cert, relațiile cu Junimea sînt mult mai complexe decît 
le-am prezentat în racursiul de pînă aci. Alecsandri îi cunoaște pe 
cei din elita Societății și pe o parte din membri, însă cel de la care 
se informează despre ea este Iacob Negruzzi, nu Maiorescu, chiar 
dacă, în două rînduri, va merge în casa acestuia: o dată, cu ocazia 
unui banchet anual, „cînd s-a băut zdravăn de tot” (v. Amintiri 
din „Junimea”, Ed. „Viața Românească”, 1921, p. 217), altă dată 
pentru o lectură. Negruzzi era responsabilul Convorbirilor literare; 
or, de la Mircești, pe poet îl preocupa mai puțin cenaclul și mai 
mult revista, în care vedea „sora României literare”, scoasă de el 
în 1855. Merită remarcată „deschiderea”, înaintea oricărei captatio 
(carevasăzică înainte de a citi „Cercetarea...” lui Maiorescu), pe 
care o manifestă față de aceasta încă de la primul contact, în sep-
tembrie 1867. Numerele trimise de redacție le citește cu aviditate, 
îl încîntă și-i smulg laude în crescendo: „Începutul este bun, foarte 
bun, cît se poate de bun!”, spune declarînd că-i dispus a colabora 
(„gata a vă da mîna cu toată inima”). Separat de poezia promisă, 
„poezie română”, apasă el pe cuvîntul bun (intitulată „Tînăra 

creolă”), trimite, în chip de scrisoare adresată 
redactorului publicației, un fragment din prefața 
la Cînticele comice, volum abia ieșit, în vederea 
semnalării, text în care expune unele idei literare și 
morale. A treia ca întindere, după cea cu Ion Ghica 
și Paulina, corespondența sa cu autorul „Vorbelor 
parlamentare” (care numără 170 de scrisori) redă 
graficul „amiciei” lor. Dată fiind diferența de peste 
20 de ani dintre ei, debutul are o notă politicoasă, 
dar încă distantă, Alecsandri apelîndu-și destina-
tarul cu un prea puțin călduros „Iubite Domnule 
Negruzzi”. Asta durează din septembrie 1867 
pînă în „8 ghenar 1872”. De aci încolo, pînă la 
sfîrșit (4/16 septembrie 1889), titlul scrisorilor se 
păstrează cordial, cu vizibilă familiaritate: „Iubite 
Negruzzi”. Cu Maiorescu – pe care îl apreciază 

ca „om de luptă”, „înzestrat cu destulă energie”, „om învățat, 
deștept, cugetător și de gust”, cît și ca orator („vorbește bine și 
întrebuințează o limbă elegantă”), de folos tinerimii prin acțiunile 
sale culturale – nu ajunge la un asemenea grad de afinitate. În cele 
13 scrisori către el, formula de adresare rămîne aceeași: „Iubite 
Domnule Maiorescu”. De altminteri, de cele mai multe ori îi scrie 
ministrului și nu criticului. Încheierile sînt, de asemenea, diferite: 
„Al D-voastră amic”, „o călduroasă strîngere de mînă”, „înaltă 
considerare și sinceră amicie”, pentru Maiorescu; „Sănătate și 
veselie”, „Te îmbrățișez frățește”, „din toată inima”, „Te îmbrăți-
șez și adaug să ne videm sănătoși și s-auzim de bine”, „Îți doresc 
toate fericirile”, „Afectuoase salutări”, pentru Negruzzi. Așadar, 
legăturile lui Alecsandri cu Junimea și cu Convorbirile literare 
s-au stabilit și s-au menținut prin Negruzzi. El a fost – cum se 
zice azi – „persoană de contact”, prin care, nu o dată, transmite 
„amicii întregii Junimi”, ceea ce nu înseamnă că îi și ținea pe toți 
de confrați. El e selectiv în privința persoanelor. De regulă e atent 
cu corifeii și nu are ochi pentru „caracudă”. Chiar dacă mimează 
regretul de a nu participa (spunînd că „face zîmbri”), evită, mai 
mult de o dată, sub diverse pretexte, reuniunile de felul banchetelor. 
La întîlnirile Societății descinde doar ca să citească din scrierile 
sale, nu să-i asculte pe ceilalți.

Inițial, conștient că vine din altă epocă și că aparține altei 
generații, deși își dă „tributul”, are totuși oarecari îndoieli asupra 
prezenței sale în revistă, simțind nevoia unor confirmări exprese că 
aceasta e, „în adevăr”, necesară. Primindu-le, din 1868 și pînă în 
anii ’80 (cînd traversează crize de sănătate și perioade de sterilitate), 
ea devine quasipermanentă (lipsind din tabla de materii doar în 
1879). Om cu principii bine cristalizate (deși încă receptiv), cît și 
cu marote (vezi insistența cu care vrea să impună întrebuințarea 
termenul onor în loc de onoare), Alecsandri, spirit clar, se alătură 
Convorbirilor, întîi, datorită direcției în care revista s-a angajat, 
respectiv a criticii unor lucruri ce nu erau nici pe gustul său: pier-
derea măsurii juste în toate tipurile de reformă, mai ales în limbă 
și literatură, persistența deșănțărilor retorice („beția de cuvinte”) 
etc. Reprezentant al spiritului moldovenesc, echilibrat (un „sceptic 
rafinat”, l-a definit Ibrăileanu), detesta exagerările. „Foaia” ieșeană, 
„singura care – va concluziona ulterior – este serioasă și producă-
toare”, „o putere de care se tem mulți”, îi dă sentimentul că intră, 
iarăși, în luptă, una mai veche, neîncheiată, împreună cu militanți 
calificați. Pe lîngă motivele generale, el avea și motive proprii, care 
se vor amplifica prin ani: la Academie se lovea de „pedanți” (lati-
nizanți la modul „orbește”), la Parlament de oratori incontinenți, 
excesivi, iar unii publiciști bucureșteni („Damé și alții ejusdem 
farinae”) îl lezau cu apropouri irespectuoase. De aci repudierea cu 
dese ironii a „tendinței transilvane” și „aberăciunilor” pumniste din 
lingvistică, precum și părerea, în mare parte nedreaptă, că literatura 
celor din București e „cam hop de-o parte”, adică sub calitatea 
celei de dincoace de Milcov, cu o evoluție greșită. Îl scandaliza 
faptul că autorii acesteia mai și emit pretenții de superioritate, deși, 
în cazul lor, totul s-ar reduce la „deviza ridiculus mus”. „Cum să 
le răspundem noi [moldovenii, cei de la Convorbiri]? Printr-o 
indiferență disprețuitoare, prin lucrări serioase și din timp în timp 
printr-un hohot răsunător. Vîntul bate, cînii latră, însă oala ferbe 
în vatră” (Către Iacob Negruzzi, 14 martie 1876, Scrisori, 1, Ed. 
Librăriei Socec, 1904, p. 86). Un „hohot” e gluma cu „cel mai mare 
pitic din lume” (o păcăleală), relatată după apariția primului număr 
al Revistei literare și științifice, care îi avea directori pe Hasdeu și 
Dr. Brândză. Cînd e încolțit și trebuie să contraatace, Alecsandri 
recurge la sprijinul Convorbirilor, incitînd. De pildă, împotriva lui 
Aron Densusianu, autorul Negriadei: „Am observat că – îi scrie lui 
Maiorescu, din Paris, la 31 ianuarie 1886 – în tinerimea de astăzi 
s-au format un grup de ciocli literari, care și-au impus misiunea 
de a mă îngropa de viu. Macedonski au început săparea groapei 
și Densusianu urmează a da cu sapa pentru a o face mai adîncă. 
Atîta supărare numai să-mi dee D[umne]zeu! Singurul lucru care 
mă îngrijește [îngrijorează] este influența fatală bunului gust ce 
poate să aibă pedantismul unui prost asupra unei generații întregi, 
condamnată a-l asculta. Regularisiți-l și pe acest trîntor ce s-au vîrît 
în stupul Academiei Ieșane. El mănîncă miere și scoate fiere. Nu 
merită nici o milă” (loc. cit., p. 12). Nu-i singura dată cînd incită 
la „regularisirea” adversarilor. Sau la punerea lor la punct prin a le 
da „o sfîrlă bună”. Consecvent cu sine, el nu se amestecă, direct, 
în polemici mărunte. (Fragment)
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„Vieţi de rezervă”

Sămânța și lutul, o trecere 
prin istoria recentă atât de grăbită, 
aglomerând enigme peste enigme, 
una mai deocheată decât celelalte, 
o carte cu cheie, cu chei, are 
personaje mai puține decât Lasă 
zilei scârba ei, și este – cred eu – 
surprinzătoare și pentru autor. Un 
roman de sumbră anticipație, cu 
dese întoarceri în milenara istorie 
românească atât de zbuciumată și 
cu ample proiecții într-un viitor al 

conceptelor stranii, care își găsește în cele două simboluri, 
sămânța și lutul, un sens recuperator. Cum ai scris această 
carte? De unde a pornit ea? 

Eu sunt unul dintre acei scriitori care cred că misiunea 
noastră nu este numai de a ne încânta cititorii cu cărțile noastre, 
cu produsul imaginației noastre, cu metaforele și pildele 
noastre scăpărătoare, cu nemaipomenitele noastre invenții 
stilistice, ci și aceea de a-i forma ca oameni care aparțin unui 
anumit pământ, unei anumite patrii, unei anumite limbi, unei 
anumite istorii, unei anumite națiuni, unui anumit trecut de 
luptă și jertfă care ne-a permis să răzbim prin timp ca neam 
și ca țară. Cu alte cuvinte, de a-i trezi la realitate, atât timp 
cât se mai poate face ceva pentru schimbarea nenorocitelor 
semne ale ecuației. 

Într-o vreme în care forțe malefice, din lăuntru și din 
afară, încearcă și în bună măsură reușesc să ne dezbine, să ne 
atomizeze, să ne distrugă solidaritatea noastră națională, să ne 
falsifice istoria, să ne batjocorească limba, să ne desființeze 
miturile constitutive, să ne calce-n picioare legendele, să ne 
nege tradițiile, să ne fure bogățiile solului și subsolului și 
câte altele, transformându-ne pur și simplu într-o mizerabilă 
colonie, este de datoria noastră, a scriitorilor, care ne-am 
construit de-a lungul anilor, prin cărțile noastre, un anumit 
capital de stimă și de credibilitate, să abordăm cu tot curajul 
și cu toată forța de convingere ideea de patriotism, de dragoste 
pentru toate valorile noastre materiale și spirituale, de încredere 
în viitorul nostru comun, între granițele unui teritoriu care ne 
aparține istoric și pe care străbunii noștri l-au apărat cu sângele 
și cu viața lor.

Ni se tot tălăngăne mereu, în cele mai diverse forme, de 
dimineață până seara și de seara până dimineața, că dragostea 
de țara ta este o rușine, că suntem cei mai săraci, cei mai 
înapoiați, cei mai ticăloși, până când unii dintre noi, mai slabi 
de înger, încep să și creadă ori măcar să accepte că trebuie să 
ne resemnăm cu aceste etichete și cu acest statut. Pentru că, 
pe de altă parte, prin tot ce se întreprinde în urma presiunilor 
economice și politice din afară ori a măsurilor aberante ale 
unor guverne corupte, mercenare, vândute, antinaționale, 
o anumită stagnare sau înapoiere chiar se întâmplă, atât în 
domeniul economic, în care asasinii de țară acționează prin 
diabolice mecanisme financiare și politice ori de-a dreptul, în 
modul cel mai brutal, cu drujba și cu alte unelte exterminatoare 
de mare performanță. Prin punerea la pământ a industriei și 
a agriculturii proprii, am ajuns să nu mai putem trăi din ceea 
ce producem, devenind astfel o țară masiv importatoare, cu o 
catastrofală balanță economică. Și, ceea ce este cel mai rău, 
lipsiți de locuri de muncă la noi acasă, 4-5 milioane de semeni 
de-ai noștri, de fapt forța cea mai activă a națiunii noastre, au 
luat drumul pribegiei. 

Într-un fel sau altul, toate aceste adevăruri s-au mai spus și 
se tot spun de către oameni lucizi și patrioți, a căror sămânță, 
din fericire, n-a pierit încă. Dar una e s-o spui într-un articol 
de ziar, într-un studiu economic ori social, într-o dezbatere 
televizată, și alta s-o faci să ajungă pe cale emoțională, într-o 
carte de literatură, servită cât mai convingător, prin urmărirea 
destinelor unor personaje, prin trăirile și acțiunilor lor, prin 
scene și întâmplări memorabile care pot să stăruie multă vreme 
în mintea cititorilor, realizând astfel un fel de terapie de grup, 
un fel de vitaminizare în masă a unor organisme deteriorate 
grav de acțiunea unor perfizi factori destructivi abil strecurați 
în mentalul unei întregi colectivități.

Ei bine, de aici a pornit noul meu roman, Sămânța și lutul. 
Cele două cuvinte din titlu simbolizând omul și pământul din 
care se trage, care-l susține și în care se va întoarce. Și pe care 
este dator să-l îngrijească, să-l iubească și să-l apere ca pe 
ochii din cap, pentru a-l preda, așa cum l-a primit, urmașilor. 

Pentru ca avertismentul meu să fie cât mai percutant și, 
prin asta, cât mai convingător, am plasat acțiunea cărții în 
anul de grație 2115, când tocmai se împlinesc o sută de ani 
de la declararea acestui „colț rotund de lume” drept zonă 
experimentală. Cu această ocazie, Codrin, un înalt funcționar 
guvernamental de cea mai mare încredere din Capitala Lumii, 
recrutat de la cinci ani, pentru inteligența sa sclipitoare, chiar 
din această zonă și trimis acum, sub acoperirea de ziarist, să 

constate dacă prin acele locuri a mai rămas vreun rudiment 
din ceea ce însemna cu o sută de ani în urmă sentimentul de 
apartenență la un neam și dragostea pentru o țară, ceea ce ar 
fi putut pune în pericol reușita experimentului, are prilejul 
să înțeleagă exact ce se întâmplase de fapt cu oamenii aceia, 
născuți de la o vreme în incubatoare și deveniți o turmă 
informă, și cu locul acela, exploatat cu sălbăticie și devenit o 
groapă imensă. 

Mai multe despre acțiunea romanului nu vreau să spun, 
ca să păstrez interesul pentru lectură al eventualilor cititori. 
Menționez doar că, de-a  lungul întregii povești, în care trec 
în revistă diversele stadii de evoluție a lucrurilor, ajunse  la 
cunoștința investigatorului fie prin documente de arhivă, fie 
prin pagini de literatură, fie prin mărturiile puținilor oameni 
care-și mai pot aminti câte ceva, fie prin observație proprie, 
fie prin iluminările lăuntrice care-i sunt transmise în mod 
miraculos prin puterea redescoperită a sămânței sale de 
om al acelui pământ, am inserat și câteva „studii de caz”, 
încurajat în acest demers de precedentul stabilit de Thomas 
Mann care, după cum știm, a intercalat printre paginile unuia 
din romanele sale și câteva studii filosofice care n-au legătură 
decât în structura lor profundă cu acțiunea cărții. „Studiile 
mele” se referă la restituirea proprietății, marea privatizare, 
rescrierea istoriei, statul de drept și Justiția – avându-și și ele 
aceeași justificare.

Și încă ceva. În vara trecută, m-am împrietenit pe facebook 
cu un tânăr român aflat la Paris, despre care am aflat că era 
acolo cu o bursă de merit, pentru a-și pregăti un doctorat despre 
dramaturgia lui Eugen Ionescu și Harold Pinter. Totul a pornit 
de la o postare de-a sa, care m-a impresionat, dacă vrei, tocmai 
prin luciditatea, profunzimea și patriotismul ei. Când am aflat 
că are numai 32 de ani, am fost și mai bucuros să știu că un 
tânăr de vârsta sa gândește atât de sănătos într-o lume atât de 
bolnavă. Din vorbă-n vorbă, i-am spus că scriu un nou roman 
și mi l-a cerut să-l citească înainte de a fi tipărit. Mi-a scris 
apoi și un cuvânt de întâmpinare. Citez doar fragmentul pe 
care l-am pus pe coperta a patra a cărții, o părticică din singura 
mențiune critică de până acum asupra noului meu roman. Dar 
cât de mândru sunt de ea! 

„Senzația de lagăr al transparenței ne obligă să considerăm 
Sămânța și lutul un remarcabil roman politic, scrie tânărul 
doctorand Darie Ducan. Căci această transparență nu e una 
benignă, ci e iluzia doctrinei, spectrul corectitudinii politice. 
Romanul e «la vedere» și fiindcă uzează literar de acest 
paradox politic, învingând cu armele lor ideologiile care ne 
dezumanizează. Folosirea alegoriilor transparente (de tipul 
celor ale lui Dimitrie Cantemir – Istoria Ieroglifică) nu e doar 
bine transplantată ca procedeu, ci și ca filosofie, semn că istoria 
se întoarce la fel și ne găsește în condiții asemănătoare. Avem 
de-a face cu o literatură care refuză ficțiunea, în măsura în care 
a face doar ficțiune ar putea părea o lașitate, dar și textul de 
presă, al cărui curaj e caduc. O carte incomodă atât ca mesaj, 
cât și ca formă. Unde cele două se întâlnesc e o punere în abis 
care dă seama de realitate”.

Dar vreau să mai fac o mărturisire, dacă tot ai vrut acum să 
știi totul despre mine. Rațiunile care au fundamentat nașterea 
acestui roman le-am explicat, atât cât mi-a stat în putință. 
Dar trecerea propriu-zisă la treabă a constituit-o momentul 
în care, într-un martie cu trimiteri la tragedia națională din 
1907, când guvernanții de-atunci au tras cu tunul împotriva 
țăranilor răsculați, mi-am amintit de I.L.Caragiale care, deși 
departe de țară, scrisese cu litere de sânge nimicitorul său 
pamflet „1907 – din primăvară până-n toamnă”.  Eu sunt, 
acum și aici, în mijlocul oamenilor României de astăzi. Al 
umiliților și obidiților acestui timp satanic. Sunt unul dintre ei. 
Iar cartea aceasta este răspunsul meu. Strigătul meu de revoltă 
și deșteptare, dat pentru ei și în numele lor! 

Interviu realizat de
Lucia NEGOIȚĂ

Tudor CICU

„Strigătul meu de revoltă și 
disperare”

    Amprenta volumului poetei 
Any Drăgoianu îmbracă ușor 
aura unei povești care începe 
să prindă contur. Spune poeta 
din Gorj, undeva: „drumul meu 
e pentru un cântec întreg”, iar 
războiul  imaginar declanșat în 
acest nou volum e dus din nevo-
ia umană de a sărbători viața așa 
cum e, de a sfida umbrele adu-
cătoare de întuneric peste lume, 

de a refuza supunerea, umilința, înfrângerea: „în lumea asta de 
rezervă inventată de noi/ totul pare perfect/ și ne putem iubi 
în voie/ chiar și așa/ străini cum suntem” (Între două cuvinte 
banale). Ceea ce și impune o anumită cheie de lectură, fiindcă 
din aceste tranșee ale unei poetici a realității, armele ei posi-
bile pe frontul de limpezire a hipertextului capătă expresie în 
poeme ale unui eu confesiv, gata înrolat pe un anumit orizont 

de așteptare, față în față cu: Timpul (un învins): „ca un soldat 
rănit pe front”… „iar eu îmi plâng timpul pierdut”; Viața (în-
chisă între propriile gânduri): „o aud cum mârâie încet/ cum 
își linge rănile”; Iluziile (risipite și ele): „poate că atunci aș fi 
ales nebunia/ aș fi făcut poteci prin toate pădurile/ aș fi luptat 
cu întunericul tău/ dar vremea aceea s-a dus/ nu-i așa că m-ai 
aruncat într-un cufăr vechi/ ca pe cea mai neînsemnată amin-
tire a ta/ nu-i  așa” (Poate că atunci aș fi ales nebunia); Visele 
(prin „aburul dulce” al așteptărilor): „sunt gata să mă agăț de 
visele tale… fiecare ciugulind visele celuilalt”; Amintirile (ce-
tăți uitate sub ziduri): „pun piatră peste piatră/ ridic garduri 
înalte/ și mă zidesc”.
      Refuzul închiderii între propriile gânduri este preluat 
(acum), în acest volum, de refuzul încremenirii într-un spațiu 
iluzoriu: „într-o zi/ voi fi condamnată/ pentru viețile astea de 
împrumut unde rătăcesc/ din iubire în iubire” (Vieți de rezer-
vă). Dar câţi alţi şi alţi poeţi n-au cântat tumultul unei vieţi 
care ne-a răsucit în fel şi chip gândurile şi întrebările?
     Strigătul ei e unul de reinventare a unor întâmplări netrăite: 
„strigătul său/ ca un cerc de foc/ mă înconjoară și azi/ dar mă 
așez în colțul vestic al întâmplării/ îmi astup urechile/ și el 
pleacă”. Cititorul a înţeles deja că acest dialog în tăcere, purtat 
între el și poeta acestui volum, despre universul poeziei sale, 
este singurul ei prilej de spovedanie lăuntrică: „eu sunt o fe-
meie inventată” (sau o femeie care îți trăiește povestea). Iubirii 
îi rămân spre închinare acele salve menite să anunțe apropia-

ta victorie a unui 
război purtat cu 
abisul sufletesc: 
„m-ai căutat cum 
își caută păsările 
cuibul/ în ziua 
de ieri când cu-
vintele dulci/ au 
țâșnit din carnea 
ta ca scânteile 
din foc/ și am ars 
amândoi pe ace-
lași rug/ puteai 
să-nchizi ochii/ și 
să mă chemi/ eu 
sunt atât cât vrei 
să fiu/ o iluzie/ 
sau o femeie cu 
brațele-n flăcări” 
(M-ai căutat cum 
își caută păsările 
hrana).

      Această platoșă a soldatului-metaforă pare o trimitere 
la câmpurile de luptă ale lui Don Quijote, acolo unde visea-
ză și poeții, dar asta îi face, pesemne, învingători și fericiți 
pentru că (spune poeta): „poeții sunt cei mai grozavi amanți/ 
cuvintele lor vindecă rănile adânci/ ard până și ultimul gând 
sinucigaș/ rătăcit prin mințile bolnave/ te îmbracă în iluzii/… 
/aleargă desculți prin sufletul tău/ așa sunt poeții grozavi/cu 
mâinile lor subțiri/ sapă șanțuri adânci în carnea ta/ netezesc 
cuvintele” (Poeții sunt cei mai grozavi amanți).
      În poezia tinerei autoare sunt ceva semne ale unui tărâm 
al poveștilor suprarealiste, dar ştim că nici aceste elemente 
nu pot dăinui la nesfârşit şi nici nu poate fi alternativa la mi-
nunea căutată: „știu/ am murit undeva în mine acolo departe/ 
unde războaiele s-au terminat hei/ nu necheza ca în fața unui 
străin paște-mi durerile/ i-am zis/ și el m-a privit fără să înțe-
leagă sunt eu/am strigat eu/ cel întors să te plimbe prin toată 
singurătatea” (Și calul m-a privit fără să înțeleagă). Să fie 
basmul evocator poarta spre marile adevăruri ale lumii, prin 
care (conform teoriilor romantice) sunt ele accesibile prin vis, 
somn şi halucinaţie? Sau e poate senzaţia pe care am simţit-o 
când căutam în acel „labirint de închipuiri” de care cuvânta 
Don Quijote mucalitului său scutier Sancho. O imagine care 
radiază tot: lume, univers, legături şi interacţiuni, fiinţă-cos-
mos, toate aflate față în față cu moartea (vezi poemul: Sunt 
nopți în care nici moartea nu mi-ar trece pragul).
     Intrând pe tărâmul unui discurs confesiv-evocator, poeta nu 
reproduce întrutotul realitatea, tendința ei e de a o transfigura, 
de a-i oferi semnificații, de a depăși universul concret – prin 
cultivarea intuiției, a revelației: „sunt asemeni unei păduri/ 
unde s-au spânzurat soldații la final de război/ că nu mai aveau 
pentru ce să lupte”, cu bucuria că „am fost singura femeie/ ce 
a pus nebunia ei peste nebunia ta/ și a născut o lume de cuvin-
te”. Dar poemele (în mare parte având tematica femeii) sunt 
încărcate sentimental în ecuația aceasta a fragmentarismului 
în redarea trăirilor secvențiale, a ipostazelor reflexive de co-
municare, a mânuirii întâmplărilor captive: „m-am chinuit ore 
în șir să înțeleg dragostea asta”, că „așa sunt bărbații când văd 
o femeie frumoasă îi dezgroapă strigătele”. E nevoie uneori să 
existe câte un Diogene înăuntrul nostru, care să ne arate, fie 
şi la flacăra lumânării, frumuseţea omului. Și asta i-a reușit. 

                                                                                 
 

Any Drăgoianu, Vieți de rezervă, editura Sitech, 2017
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Magda URSACHE

Carolina BALDEA

Cărturari în colonia de scribi
Epoca non-moralia nu s-a în-
cheiat la sfârşit de ‚89. Stelele 
de pe umeri n-au căzut, doar 
stelele-n cer s-au stins. A emi-
nescologului Mihai Drăgan, 
în primul rând, din „plăcerile 
negaţioniste”, cum le numea 
Petru Ursache, ale unor scâr-
bavnici denigratori care-l invi-
diau: o prostească invidie pe un 
om dedicat cărţii. Profesorul 

Drăgan a fost atacat de lunetiștii CUZA din toate pozițiile. 
Mai ales de cei în misie, cu nume de cod DUI. De recu-
noscut se recunoaște ușor chelia prorectorului Arvinte. În 
varianta (folclorizată „rurban”) a lui Mihai Ursachi: „Arw 
are 7 ţucale în care îşi ţine ideile sale”. 

Eu și Petru am optat – cu risc – pentru descifrare, nu 
pentru încifrare. Pentru motivul că trebuie să se știe (și-i 
greu de crezut) ce i s-a întâmplat cărturarului nesocialist 
(cum te pictau sursele vigilente), din pricina colegilor, dar 
mai ales a colegelor socializde. Cât se poate respira într-un 
mediu ostil? Chiar dacă ești antrenat în rezistenţă la neca-
zuri şi ucazuri de obsedante decenii. 

Cazul Luca Pițu. Universitatea avea nevoie ca de aer 
de un cărturar de talia lui. La fel, Uniunea Scriitorilor, unde 
Luca a refuzat să intre. Pițu trebuia să fie instanţa etică a 
Universităţii, ocrotit ca un arbore rar, aşa cum voia să scrie 
Petru Ursache în Istoricul Facultăţii de Filologie /Litere, 
varianta necenzurată. O fac eu, în felul meu, scriind despre 
Universitatea care se sinucide, iar arhiva lui mă va ajuta. 

Petru a colecţionat afişele puse în avizierul central, de 
la intrarea cu ceas. Iată două dintre invitaţii: „Fii membru al 
unei familii americane”, „Work in USA: indiferent de studii 
şi experienţă, asigurându-ţi un trai mai bun.” Aha: indiferent 
de studii, îndemn – unde? – într-un afişaj universitar. Ceea 
ce dovedeşte odată în plus că Universitatea e acuma „pe lei” 
și la propriu, și la figurat. Ai carte, ai parte? Paremiologie 
învechită, expirată! Ştiinţa de carte nu-ţi dă/face parte. 
Biblioteca Facultăţii de Litere a fost evacuată într-o veche 
cantină de campus, barul de la parter fiind mai util(izat). 
Iar confreria de bar, afinităţile de Cotnar trebuie practicate 
tactic. Or, nici Luca, nici Bătrânu meu n-au deţinut arta 
combinaţiei. Au vrut să trăiască pentru cultură şi prin ea. 

Spune Umberto Eco: „Dacă Dumnezeu ar exista, ar fi 
o bibliotecă.” Există. Acolo, în grădina de sus, cei plecați au 
cea mai vastă bibliotecă. În mănăstirile bucovinene, îngerii 
sunt figuraţi cu cărţi în mâini. Eu am credinţa că tot ce face 
omul aici, jos, face şi acolo, sus. 

Îmi amintesc lecţia de erudiţie dată de Luca Pițu şi 
de Bătrânu, într-un entretien de miercuri. De ce nu i-am în-
registrat? Pentru că am urât şi urăsc TO, Tehnica Operativă, 
instrumentarul Securității.

Dialogul pornise de la o idee a Bătrânului că omul 
tradiţiei („temelia temeiului”, după Brâncuşi) a făcut o 
distincţie presaussuriană: „Şi boul are limbă, dar nu poate 
vorbi.” Nu-l lasă limba lată sau incapacitatea de a gândi? 
Şi aici, Bătrânu a răspuns cu alt decupaj din Zanne: „Limba 
nu are oase, se îndoaie după gând.” Precizare, a subliniat 
el, „de mare subtilitate şi profunzime”. 

Îi cerusem lui Petru, dată fiind uluitoarea capacitate 
de gândire – vorbire a lui Luca, să-l tragă spre teme familiare 
lui. Să vedem, ziceam eu, dacă Luca e la fel de ştiutor în 
toate domeniile. A fost.

 Cred că era o miercuri spre vară, dacă discuţia a 
pornit de la Tammuz, a cărui moarte e plânsă de sirieni în 
iulie. Ucis de stăpân, ca blândul păstor mioritic – obsesia 
de-o viaţă şi de-o carte (Mioriţa. Dosarul mitologic al unei 
Capodopere, ed. a treia, Eikon, 2015) a lui Petru. Au urmat 
trimiteri peste trimiteri la Fr. Boas, la Mannhardt, la Ovidiu, 
la Rudolf Otto, la Hippolit... O seară întreagă au vorbit 
despre Attis din Frigia, păstorul preferat al zeiţei Cibelle. 
Se contraziceau: Attis a fost fiul sau iubitul Cibelei, Mama 
Zeilor? Şi cum a murit? Ucis de mistreţ? Luca era sigur că 
s-a castrat sub un pin (de unde supranumele de omul-pin). 
Argument: preoţii săi făceau la fel de Ziua Sângelui, când 
se împleteau, în jurul pinului, ghirlande de viorele, crescute 
din sângele lui Attis. Vorbea de iedera lui Attis şi amintea 
de tatuajele preoţilor eunuci, întruchipând frunza de iederă. 
Bătrânu mergea pe mâna lui Sir James Frazer: spicele de 
grâu din vârful bonetei lui Attis. Surpriză: Luca văzuse 
statuia lui Attis, cu bonetă frigiană în vârf cu spice, într-un 
muzeu din Roma, dacă nu mă înşeală memoria. 

Să continui? În memoria lui Tammuz, sirianul, feme-
ile nu mâncau nimic din grâu măcinat; la fel, în memoria 
lui Attis: ca să nu fie rănit din nou trupul zeului. 

Pentru mine, Holstein e o marcă de bere şi atât. 

Pentru Luca şi pentru Bătrânu, e localitatea unde, la tăiat 
grâul, se face, din ultimele spice, o păpuşă, numită Muma 
grâului şi se aduce acasă cu carul ultim. Pusă în hambar, 
alungă şoarecii, iar cununa din spice şi flori se aşază pe 
capul celei mai frumoase fete din sat. De aici, în unitate de 
gând-rostire, ajungeau uşor la Betlehem – „casa pâinii” şi 
la spusa lui Iisus: „Eu sunt pâinea vieţii.”

„Ce vechi e obiceiul cununii!”, a exclamat Bătrânu, 
mereu obsedat de unitatea originii: „E la fel şi-n Valahia, 
şi-n Transilvania. Şi la noi, în Moldova, ultimele spice de la 
seceriş se împletesc cunună, iar fata care o poartă e stropită 
de băieţi cu apă, ca să se asigure rod bogat în anul ce vine. 
Şi, pentru continuitate, grâul de sămânţă vechi se amestecă 
bine cu boabele abia coapte.”

Gata, am încheiat digresiunea privind erudiţia. Şi ce 
spontani erau cei doi! Cu ei, în casă şi la masă, n-aveam 
nevoie de enciclopedii, de dicţionare, de Google. El Luca 
fiind, după Gabriel Mardare, „un corsar al lexicoanelor”. 
Şi prietenul Gabri reconstituie din „cioburi de memorie”, 
cu rolul vertebrei zoologistului Cuvier, „monstrul sacru al 
erudiţiei” numit Luca Piţu în R Elpi (Luca Pițu). Registrele 
navale & psihosomatice ale Magistrului de la Cajvana. 
Defragmentat de G. Master X & A. Kulakov, Editura 
Junimea, 2016.

După pensionarea lui Luca, din 2012, miercurile 
noastre n-au mai fost atât de bogate. Nici Universitatea „Al. 
I. Cuza.”. Numai „socializdele” au cârâit uşurate. Toate, de 
la vache qui rit la vache folle. Pentru „(ne)academicele co-
lege” (zice G.M.), temele lui Luca erau deocheate, în limbaj 
buruienos. Bibliografia lui? Terra incognita. „Curioasa” 
(pentru mine, transpare prea evident cine este) era atentă la 
look-ul Luca: taşca bucovineană i se părea a fi ... legionară. 
Ţinută scandaloasă şi scandalie.

 „Colectivul didactic”, de la rău început, l-a respins 
pe „jargonautul Luc”, cum îl numeşte G. Mardare, deran-
jat de jocurile de cuvinte ale „nebunului” ultrainformat. 
Didacţii corecţi, atinşi de „morbus sycophanticus” (G.M.) 
s-au întrecut în note informative. În fond, ar fi trebuit să-i 
mulţumească lui Luca: au devenit autori; de „opere delaţio-
nale”, ce-i drept. „Anal-iştii” (des-cifrat: autorii de insipide 
referate şi recenzii publicate în anale universitare) erau 
contrariaţi de topoi marca Luca, de variile lui stratageme 
ca să scape de „ciurul cenzorial”. Iar colegii-info îl treceau 
prin ciur şi prin dârmon pe deviantul de la temele impuse. 
Consideraţiile ermetice, pentru a fenta cenzura, erau cale 
închisă. El căuta şi găsea sensul ascuns, să nu priceapă „sur-
sele”. În viziune info, executa la cursuri şi la seminarii citări 
„imorale” din autori „imorali”: Jarry – alcoolicul, Artaud 
– dementul, Adamov – „perversul sexual”... Sade, în loc de 
Sadoveanu! S-o fi crucit că, postsocialist, Sade a fost tradus 
la ... Pisica neagră (nume de editură bucureşteană) tocmai 
de una dintre „avizoare”. Numai că, parcurgând copia după 
Dosarul de Urmărire Informativă dăruită nouă de El Pitso, se 
vede limpede că autorii de note informative se contraziceau: 
era când gay, când hetero, când zoofil, când asexuat, chiar 
„palmier”. Păreau cu toatele preocupate de sexul luc, de nea-
tins. Adept al textelor „ad usum delphini”, Gabriel Mardare 
evită pasajele aşa-zis nepotrivite, chit că „pornocratul” Luca 
le folosea fără păs, din insurgenţă ironică. Şi nu s-a pocăit, 
chiar dacă era chemat pe Triumphstrasse, adresa Securităţii 
iaşiote. De păcălit l-au păcălit informatoarele: le-a crezut pe 
păsăruici în travaliu cognitiv, când i-au cerut permisiunea 
de a asista la cursuri. Ele erau, însă, cu microfon în poşetă 
sau în... zizi de-a dreptul. Microfonul era intromis în vagin, 
fiind cu mult mai sigur decât geanta. 

O precizare: naşii lui căjvăneni l-au numit Luca, după 
fiul lor ucis în luptele de la Odessa. G. Mardare îl botează 
ingenios: Mac Pitoo Kaasvan Eulukas, Great Luke, Pitou 
le Grand, Saint Luke O’Pitso, şi câte altele; în dedicaţii pe 
cărţi, în scrisori şi-n e-mailuri, Luca însuși se amuza să 
semneze în fel şi chip. Le păstrez și eu pe ale mele.

Şi aici am ajuns la un adevărat bestiariu descoperit 
de G. Mardare pe solul şi-n apele Catedrei de frânceză: 
galinacee, „patrupede dihornice”, batraciene multe, or-
nitorinci, un „mândru cocoş”, dar mai puţin galic, să n-o 
supere pe sora France, ţânţari de tău şi gândaci de cloacă... 
Caracatiţe da, rechini nu – şi nici balenă. Ce kit să-l  poată 
înghiţi pe Luc? Și, cum locul eseului îl ia proza, iată cita-
ţia doveditoare: „moluşte cefalopode, cu ochi mari şi opt 
tentacule înzestrate cu ventuze, putând atinge o anvergură 
de nouă metri şi capabile, când se credeau ameninţate, să 
atace omul”. Poate că ideea acestui bestiariu i-a dat-o Luca 
personal lui Master X, scriind despre „refuzul de a imita 
stridiile şi imbecilii – qui, seuls, adhèrent. Da, Luca a avut 
sourde oreille la necinste (şpagă de la grade didactice, în 
parfumuri şi săpunuri de lux, adaug eu), la furt (intelectual, 

SÂNGE DE ZALE RUPTE 

E noiembrie, iubite, și-n cer 
Cresc aripi de păsări rănite 
Și-n crengi de copaci desfrunziți 
Râd umbre cu fețe cernite 

Pe plumbii ce atârnă din cer 
Rugina își crește sămânța, 
În pat, așternutul de ceară 
Ne îmbracă-n uitare dorința... 

E noiembrie, iubite, și-n noi 
Curge sângele zalelor rupte, 
Aspre, doar scări ce coboară, 
Inguste... și reci... și abrupte!

 E-un târziu de noiembrie, iubite, 
Când ploile sure ochii-mi rănesc 
Și mă-ntreb, căutându-mă-n noi, 
De mai știu sau mai pot să iubesc...

O ALTĂ EVĂ 

Doamne, îndraznesc să-ți cer, 
E o rugă, nu-i favoare, 
Fă-mă iarăși lut și apă 
Căci trupul din nou mă doare! 

Mai creează-mă o dată 
Dar mă lasă să-mi aleg 
Coasta ce-mi va fi sămânța 
Din care să mă culeg! 

Dă-mi măcar o jumătate 
Dacă poți și mai mult nu-i, 
Dar să fie, te rog Doamne, 
Bucată din coasta lui! 

Ca să-l am mereu în mine 
Și să-mi curgă, viu, prin sânge, 
Rescriind matricea lumii, 
Evă, ochi ce nu mai plânge...!

recte plagiat), potrivnic imprudent la minciună, la titilare 
de tălpi. Virtuţi obsolete de ţărănoi neoprotestant: „cel ce 
nu e cu / ca noi”?

N-a aderat. „Iar universitarii” sugerau (eufemistic 
vorbind) candidaţilor la gradul didactic unu să includă în 
bibliografie un titlu din seria operelor „tovăraşului”, chiar 
dacă, la limbile străine (moderne), tematica se referea la 
vreun autor neimplicat ideologic.

Pentru „găinăreme”, Mardare preferă termenul „ga-
lineme”, derivat din Hjelmslev.

Nu s-au temut pentru pașaport. Şi Luca, şi Bătrânu 
meu au preferat să fie irevocabil prizonieri ai Securităţii. 
Bătrânu n-a obţinut nici postsocialist un lectorat peste ho-
tare. Cât despre avansări, ştim: avansai pe scurtătură într-un 
deceniu cât alţii în patru, ba deschideai uși universitare și 
progeniturilor.

 Gabriel Mardare imaginează un dialog în oglindă 
între DAK (Dr. A. Kulakov) şi MX (Master X) , DAK a(u)
scultându-l pe insurgent: 

„- DAK: Crezi deci că lupta lui Mac Pitoo a fost 
zadarnică? Eu aş avea rezerve...

-  MX: Nu văd unde i-ar fi câştigul.
- DAK: se află acolo unde nimeni nu l-a căutat: e 

construirea rezilienţei personale şi – à la longue – ar putea 
fi o pildă.”

Îmi vine în minte spusa lui Pascal, apud P. Ursache: 
„Ce pierzi când câştigi?”
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 Mircea Eliade scrisese la 19 ani că 
profesorul Nae Ionescu era considerat un mistic 
ortodox și că (în esența lui) misticismul este de 
o mare simplitate creștină, implicând mântuirea 
prin Iisus și viața fără de moarte a sufletului. În 
romanul scris în 1926 și publicat când cenzura 
comunistă interzicea apariția operei eliadești de 
istoria religiilor premiată de Academia Franceză, 
studentul mai consemnase părerea profesorului 
după care religia ar „câștiga procesul în absență” 
(Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop). 
Tânărul interesat de religie a fost șocat de 
sfatul profesorului de metafizică să citească cu 
predilecție tomuri de logică și de medicină și nu lucrări de 
domeniul teologiei. 

În teza de doctorat (Logistica – încercare a unei noi 
fundamentări a metafizicii), pregătită de tipar la München 
încă din 1916, Nae Ionescu criticase caracterul strict formal 
al logisticii precum și faptul că ea instituie un univers gata 
făcut de care nu ne rămâne decât să luăm cunoștință. Am 
amintit aceasta pentru că înțelesul aparentului paradox pe care 
Nae Ionescu i-l servise studentului Eliade, anume că „logicii 
îi lipsește tocmai logica”, fusese construit pe ambivalența 
înțelesului logicii ca disciplină formală și ca „logos” menit a 
face legătura între gândire și existență (vezi Isabela Vasiliu-
Scraba, Nae Ionescu, sau, credința creatoare de cultură, 
https://isabelavs2.wordpress.com/nae-ionescu/isabelavs-nae-
credinta-creatoare-de-cultura/ ). 

După gândirea religioasă a inițiatorului Școlii trăiriste, 
„logosul” ar fi rațiunea lui Dumnezeu care „stăpânește 
întreaga existență” (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Concepte 
cheie la Nae Ionescu, în rev. „Acolada”, Satu Mare, anul 
XII, nr.7-8/ 128-129, iulie-august 2018, p.16 și p.18; https://
isabelavs2.wordpress.com/nae-ionescu/concepte-cheie-la-nae-
ionescu/ ). Ca dat „a priori” pentru omul modern, existența 
ar fi construită din „elementele structurale ale unei rațiuni 
subiective” implicând prejudecata după care această rațiune ar 
rămâne totuși aceeași „de-a lungul vremilor și culturilor” (N.I). 
Profesorul mai precizase că „Iluminismul secolului XVIII trăia 
cu ideea unei rațiuni abstracte vecinic identică cu ea însăși în 
funcțiunile ei” (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Experiențe ale 
gândirii lui Nae Ionescu, https://isabelavs2.wordpress.com/
nae-ionescu/raportarea-la-timp-a-metafizicii/ ).

Deja devenit asistentul lui Nae Ionescu, Mircea Eliade 
va scrie – în postfața volumului Roza Vânturilor (București, 
1937) pe care l-a îngrijit –, că „numai profesorul Nae Ionescu 
își putea permite libertatea de a vorbi despre religie, creștinism, 
mistică și dogmatică de la catedra de metafizică. Pentru că 
era, în același timp, un temut logician și făcea cursuri de 
filozofia științei și își trecuse teza de doctorat cu o problemă 
de matematică” (Mircea Eliade). La moartea lui Nae Ionescu, 
fostul său suplinitor la catedra de metafizică scrisese că nimeni 
n-a urât mai mult ca Nae Ionescu aproximația, pathosul retoric 
și confuzia de idei.

Către sfârșitul secolului XX si primele decade ale 
secolului XXI s-a putut observa și câtă dreptate a avut 
gânditorul trăirist (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Chintesența 
trăirismului, în „Acolada”, Satu Mare, Nr. 2/ 2020) cu privire 
la necesitatea informării asupra descoperirilor din domeniul 
medicinii. Pentru că doar în ultimul sfert din secolul XX 
revistele medicale au început să publice studii temeinic 
documentate asupra experiențelor din vecinătatea morții 
în paralel cu volumele unor autori de recunoscut prestigiu, 
precum cardiologul olandez Pim van Lommel sau neuro-
psihiatrul englez Peter Fenwick, președintele filialei englezești 
a Ascociației Internaționale pentru studierea procesului 
de părăsire a lumii sensibile (vezi înregistrarea din 23 ian. 
2021, https://www.youtube.com/watch?v=i_H6hGXyeVI ). 
Ambii au scris de nemurirea sufletului când povesteau despre 
continuitatea neîntreruptă a activității conștiinței umane după 
moarte și despre comunicarea defuncților (sau a celor în prag 
de moarte) cu rudele apropiate. 

Prin noul domeniu de cercetare medicală, asemenea 
savanți n-au făcut altceva decât să-i dea dreptate gânditorului 
religios Nae Ionescu, învățându-și studenții să recunoască 
„biruința vieții chiar în faptul năpraznic al morții” (vezi Mircea 
Eliade, Profesorul Nae Ionescu, 1940 în crestomația lui Gabriel 
Stănescu: Mircea Eliade, File despre Nae Ionescu, București, 
Criterion Publishing, 2008). 

Problema vieții de după moarte apare și în beletristica 
„celui mai învățat si mai onorat român din secolul XX” (vezi 
Isabela Vasiliu-Scraba, Martirii închisorilor în viziunea lui 
Mircea Eliade și a Părintelui Arsenie Boca, https://isabelavs2.
wordpress.com/parintele-arsenie-boca/noaptea-de-sanziene/ ; 
precum și Isabela Vasiliu-Scraba, Filozoful Mircea Vulcănescu 
și părintele Arsenie Boca, personaje ale unui roman eliadesc, 
https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie-boca/

personajroman/ ). Când a scris la Chicago despre 
filozoful Mircea Vulcănescu, Eliade și-a încheiat 
textul din 1967 subliniind victoria filozofului 
împotriva „călăilor, desigur, dar mai ales victoria 
împotriva Morții” (vezi Mircea Eliade, Trepte 
pentru Mircea Vulcănescu, în vol. M. Vulcănescu, 
Ultimul cuvânt, București, Ed. Crater, 2000, p. 
267; textul a apărut în rev. „Prodromos”, Nr. 8-9/ 
1968, apoi a fost reprodus în rev. „Ethos”, Paris, 
4/1983; în România a fost publicat în 1992 de 
Humanitas în formă cenzurată).

Opinia referi toare la inuti l i tatea 
cercetărilor bibliografice de domeniul teologiei 

creștine o aflăm și dintr-un articol publicat de profesorul Nae 
Ionescu în „Cuvântul” pe 2 mai 1926: „La ce bun curiozitatea, 
când ochii noștri au vazut Crucea, la ce bun cercetarea, când 
noi avem cuvântul mântuirii?” (Nae Ionescu, Roza vânturilor, 
1937; 1990).

Si în scrierile rămase de la Sfântul Arsenie Boca 
regăsim ideea că Biserica acelor timpuri (deși tipărise în 
1914 o ediție Sinodală a Bibliei după Septuaginta, vezi 
„Cuvântul lămuritor” din Biblia diortosită după Septuaginta de 
arhiepiscopul Bartolomeu Valeriu Anania, Cluj-Napoca, 2001, 
ed. II-a, 2009) nu recomanda studierea Sfintelor Scripturi după 
cum l-ar fi tăiat capul pe oricine. Chiar în anul când licențiatul 
în Teologie Arsenie Boca își începuse studiile post-universitare 
la București, traducerea protestantă făcută de Cornilescu după 
textul masoretic și difuzată în România de Societatea Biblică 
(din Elveția). în 100.000 de exemplare. fusese interzisă. 

Se știe că până să facă faima Facultății de Filozofie și 
Litere din București, Nae Ionescu fusese profesor la Școala de 
ofițeri de la Mânăstirea Dealu. Din memoriile lui Petre Pandrea 
(ani de zile deținut politic în comunism, fără condamnare 
juridică) aflăm că, pentru perfecționarea cunoștințelor de limbi 
străine, Nae Ionescu le recomanda elevilor de la Mânăstirea 
Dealu să citească Biblia în franceză, germană, engleză, italiană, 
etc. 

În zilele noastre, cei care urmăresc emisiunile 
(ecumeniste) ale lui Regis Burnet difuzate de postul KTO au 
avut destule ocazii să constate că mereu înnoitele traduceri ale 
Sfintelor Scripturi încearcă să țină pasul cu moravurile societății 
actuale, astfel încât Biblia să nu mai apară credincioșilor că ar 
discrimina femeile sau minoritățile sexuale. 

În această privință revizuirea traducerii lui Cornilescu 
publicată de Humanitas este (ca să zicem așa) rămasă în 
urmă. Ea doar amintește de cuplul Nicolae și Elena Ceaușescu 
modificând machete de noi cartiere cu blocuri moderne: Când 
el culca un bloc turn din macheta prezentată, ea lua turnul 
pus la orizontală de președintele României Socialiste spre a-l 
repune pe verticală. Ceea ce azi (în limbajul politicii corecte) 
ar intra în categoria „opiniilor controversate”. 

Cam la fel este și cu noua traducere după textul 
masoretic, text aflat și la baza traducerii Ediției Sinodale a 
Bibliei din 1936 făcută de Preoții profesori Gala Galaction și 
Vasile Grecu. De exemplu, la Iacov 5:14 există controversa 
dacă textul vorbește de „bătrâni” sau de „preoți”; la Apocalipsa, 
20 „mii de ani” (după Anania și Bailly, p.2138, „un gros 
chiffre”) devin („după greceasca” lui Bădiliță, 2012) „o mie de 
ani”. Arhiepiscopul Bartolomeu Anania explică la note că „să 
trăiești o mie de ani” are sens simbolic și nu cantitativ. Greșala 
cu interpretarea cantitativă au făcut-o cei care au crezut că 
Sfârșitul Lumii vine în anul 1000 (vechiul hiliasm), rătăcire 
care s-ar regăsi în noul milenarism (Biblia, Cluj-Napoca, 
2009, p. 1770).

La Evrei 7:24 varianta lui Martin Luther (supărat 
nevoie mare pe catolici) era că Iisus, fiindcă rămâne în veac, 
are o preoție care nu poate trece de la unul la altul: „Iisus aber 
hat darum, dass er ewiglich bleibt, ein unvergaenglisches 
Priestertum” (1932, p.234). Fără alte argumente, Luther nega 
succesiunea apostolică doar printr-o abilă transpunere în 
germană a Bibliei. 

Nae Ionescu scria în publicistica sa că sectele mistice 
sau protestante sunt, ca spiritualitate, incomparabil inferioare 
ortodoxiei. Miile de secte creștine pe care Papa Francisc 
le dorește unite în generoasa lui politică ecumenistă ar fi 
înscrise, după Nae Ionescu, în „ideologia juridică” a statului 
modern, în structura spirituală a statului modern, „deficient 
pe planul spiritualității” (Nae Ionescu). La cursul său despre 
protestantism, din păcate nestenografiat, Nae Ionescu spunea 
probabil studenților că formulele de credință ar fi evoluat la 
reformați către „întruchipări din ce în ce mai apropiate de 
profetismul simplu si grandios al Vechiului Testament” (Nae 
Ionescu). 

Eroarea lui Nietzsche de a vedea în creștinism o simplă 
morală era explicată la modul următor: Fiindcă protestanții 
pierduseră demult tradiția metafizică a creștinismului, iar 
Nietzsche provenea dintr-o familie de pastori protestanți, el 

Isabela VASILIU-SCRABA

Actualitatea filozofului Nae Ionescu

n-ar fi avut de unde să știe că creștinismul, „chiar dezbrăcat 
de esența lui adânc religioasă, depășește limitele preocupărilor 
morale, încadrând toată existența într-o interpretare metafizică” 
(Nae Ionescu, Roza vânturilor, București, 1937, p.400). 

Revizuirea traducerii lui Cornilescu este condusă de un 
penticostal, ceea ce duce gândul către traducerea pasajului de la 
Evrei 7:24 prin varianta lui Luther (nu am făcut verificarea!). 
Cu siguranță însă, din noua revizuire scoasă de fosta Editură 
„Politică” (a Partidului Comunist) nu se poate citi ceea ce aflăm 
de la Mitropolitul Clujului, Albei și Maramureșului: Anume 
că Iisus are o „preoție netrecătoare prin aceea că El rămâne în 
veac. De aceea și poate să-i mântuiască în chip desăvârșit pe 
cei ce prin El se apropie de Dumnezeu, fiind El pururea viu 
ca să mijlocească pentru ei” (vezi Biblia după Septuaginta 
diortosită de Bartolomeu Anania, Cluj-Napoca, Ed. Renașterea, 
2009, p. 1723). 

Vorba lui Noica: „Citiți autori și nu cărți!”. 
Bineînțeles că păreri „controversate” există de când 

lumea. Însăși Reforma, „cu încercările ei de desanctificare a 
religiei” (Nae Ionescu), în lupta dusă cu despotismul dogmei, 
ar fi „deschis calea către constituirea unei puteri spirituale de 
opinie publică” (N.I.). 

Ca o noutate de dată relativ recentă apare însă 
posibilitatea (tehnică!) a impunerii uneia dintre păreri, prin 
masiva ei răspândire concomitent cu discreditarea și reprimarea 
părerii opuse. 

Așa s-a putut ivi în secolul XX gândirea „unică” (odată 
cu instaurarea regimului comunist sovietic atingând cote de 
criminalitate neîntâlnită încă în omenire și, după mai mult de un 
deceniu, a regimurilor europene de dreapta cumulând a zecea 
parte din numărul de victime comparativ cu numărul victimelor 
comunismului), gândire de tip „monolit” pe care, prin puterea 
de penetrație a mass-mediei, o vedem larg difuzată și în secolul 
XXI. Nu numai ca „export” de ideologie comunistă unde a 
fost împiedicată informarea publicului asupra criminalității 
totalitarismului de stânga, ci și în noua formă a gândirii unice, 
indexată ca „gândire politic corectă”. 

Or, și aici Nae Ionescu a avut dreptate când a descris 
la vremea dictaturii regale dominația gândirii „colective” 
asupra individului, observând că „interesul individual trece 
după cel colectiv”. Conducătorii politici ai colectivității ar fi 
„considerați ca emanațiuni ale poporului” (Nae Ionescu). Dacă 
ne amintim bine, magia cuvântului „emanațiune” i-a cuprins și 
pe nomenclaturiștii comuniști care l-au împușcat pe Ceaușescu 
spre a prelua puterea. 

Dreptate a avut Nae Ionescu și considerând că 
individul „se definește în funcție de colectivul din care face 
parte”. Ideea aceasta oferă oarecare limpezime politicii 
post-comuniste de încadrare a românilor în colectivitatea 
țiganilor, politică instituită „de sus” prin impunerea denumirii 
de rrom pentru țigani în mass-media oficială din România și 
din afara granițelor ei (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, O amplă 
diversiune de sfârșit și de început de secol: diversiunea „rrom-
român”, în „Acolada”, nr. 4/2012, p.19; https://confluente.
org/Isabela_vasiliu_scraba_o_ampla_divers_isabela_vasiliu_
scraba_1336585205.html )*. Dacă țiganii au avut neșansa de 
a fi etnia cea mai discriminată a Europei, de ce să nu capete și 
românii de după 1990 același statut?

*Iată câteva momente din tenebroasa istorie a 
„declasării” etnonimului nostru prin voita confuzie dintre 
români și rromi: După ce o editură a minorității maghiare 
(cca 6,5 % din populația României) publicase Dicționarul 
rrom-român (București, Ed. Kriterion, 1991), o făcătură de 
cea mai joasă speță în care cuvinte românești sunt echivalate 
cu aceleași cuvinte românești scrise cu o grafie puțin diferită, 
pe 5 noiembrie 1992 în Carta europeană a limbilor regionale 
a fost înscrisă limba „romani”, ratificată prin Legea 282/ 
2007. În 1993 Consiliul Europei a votat folosirea termenului 
de „rrom”. Prin Legea 33/ 1995 un cetățean se poate declara 
după cum poftește: țigan, rrom sau român. Tot în 1995, 
Memorandumul MAE nr. HO3/169 scria de folosirea în 
paralel a termenului de „rrom” cu cel de „țigan”. În 1997 prin 
Rezoluția Consiliului Europei se recomanda unificarea celor 
două denominații și folosirea exclusivă a termenului de 
„rrom”. În 29 febr. 2000 hotărârea Memorandumului MAE nr. 
HO3/ 169, cea cu folosirea paralelă era propusă spre anulare 
ca să se revină la termenul de „țigan”. Rezultatul l-a aflat 
de două decenii toată românimea, acuzată de „complexe de 
superioritate etno-culturală” lipsite de fundament, de parcă 
Mircea Eliade, Constantin Brâncuși, George Enescu, Sergiu 
Celibidache, Cioran, Emil Palade și atâția alții ar fi fost... 
chinezi. 

Motto: „Întotdeauna a fost viu în conștiința profesorului Nae Ionescu sentimentul tragic al existenței istorice, al participării la o anumită structură etnică și spirituală 
(...). Istoria se face sub semnul lui Dumnezeu sau al destinului, dar se face laolaltă de toți oamenii, cu morții care i-au precedat și cu viii care vor veni (...). Este o lege 
creștină și antieuropeană care înfrânge omul izolat al Europei de după Renaștere și Reformă ” (Mircea Eliade, în „Vremea”, 1936).
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Jurnalul lui Zaciu (I)
După cele patru tomuri 

publicate între 1993-1998, 
Jurnalul lui Mircea Zaciu 
se întregește în 2020, prin 
strădaniile exemplare ale lui 
Mircea Petean și ale editurii 
Limes, cu încă două volume 
însumând mai mult de o mie de 
pagini. Ele restituie cititorului, 
la 20 de ani de la moartea 
autorului, însemnările aproape 

zilnice ale profesorului și omului de litere clujean (emigrat 
în Gemania în septembrie 1990) din anii 1990-1992 (vol. V) 
și 1993-1994 (vol. VI). Potrivit precizărilor destul de laxe 
din Prefața semnată de Ion Pop, paginile respective provin, 
volumul V, din arhiva Zaciu, aflată în păstrarea familiei; vol. 
VI, cele privind anii 1993-1994,  – dar nu e prea clar – dintr-o 
restituire tardivă de documente făcută de Aurel Sasu (cui?), 
cuprinzând o sumă de dosare, din câte se poate înțelege, ce 
s-ar fi rătăcit printre mapele DSR (Dicționarul Scriitorilor 
Români), și care cândva i-ar fi fost încredințate spre publicare 
mai întâi lui, adică lui Aurel Sasu, prin diligențele profesorului 
însuși... Același Ion Pop lasă să se înțeleagă și că, printre 
hârtiile rămase în arhiva universitarului Aurel Sasu, ar 
trebui poate căutate și ultimele notații jurnaliere ale lui 
Zaciu, anii 1995-1996, despre care nu se știe acum mai 
nimic... Având în vedere și alte cazuri de „pierdere” 
a unor manuscrise, dar mai ales de sustragerea sau 
dispariția în 1997, din redacția Editurii Fundației 
Culturale Române a volumului II al Amintirilor fără 
memorie ale lui Alexandru Ciorănescu (incident 
reclamat chiar de marele savant) și miraculoasa lor 
recuperare/ reconstituire după 22 de ani (vezi în chestie 
și lucrarea subsemnatului Timpul și oglinda, 2018), 
eveniment despre care îngrijitorul ediției recente de la 
Spandugino, fost redactor și director adjunct al Editurii 
din Aleea Alexandru, nu suflă o vorbă în Prefața pe 
care o semnează, personal nu îmi mai fac nici o iluzie 
în legătură cu moravurile sau, dacă sună mai puțin 
contodent, apucăturile pitoreștii noastre vieți literare. 
Cazurile de gen nefiind înregistrate de azi, de ieri, s-ar 
putea după un timp să ne surprindem confrații vorbind 
sau chiar scriind cu o pană săltăreață – de ce nu? – 
despre o prodigioasă estetică a subtilizării, cuvânt, 
cum bine știm, înglobând atât sensul de sustragere, 
cât și pe acele de prelucrare, modificare etc. That’s 
the stuff ! 

Pentru cine își mai aduce aminte, Jurnalul 
publicat de Mircea Zaciu în anii nouăzeci ai secolului 
trecut a stârnit la vremea aceea un val de interes 
neobișnuit în mediile lumii literar-artistice și politice, 
fie că va fi fost vorba de foștii nomenclaturiști sau 
tovarăși de drum cărora li se punea intempestiv în față 
imaginea mărită de oglinda subiectivității ori fanteziei 
necruțătorului scriitor, fie de cei din eșalonul al doilea, 
în plin asalt pentru accederea în noile structuri ale 
puterii postcomuniste, și care se temeau ca dracul 
de tămâie ca nu cumva acest martor incomod să le 
șifoneze imaginea de care depindea atât de mult pe 
atunci integrarea lor, urmare, înhățarea și sfârtecarea 
rapidă a ciolanului, iar, pe acest fond masticator prin 
excelență, desigur, succesul material și reputația pe care toți 
preconizau să le dobândească din partea noilor structuri social-
politice... Personal nu vreau să mă pronunț dacă pantografierea 
„răului omnipotent” al deceniului satanic (1979-1989), cum 
stă scris pe coperta a IV-a a primului volum al jurnalului 
profesorului Zaciu, cu toate repercusiunile lui în plan politic, 
social, moral și profesional, va fi atras în mod special atenția 
cititorului de atunci (altminteri, el însuși până mai ieri cobai 
perfect al unei realități monstruoase) sau, mai abitir, procesul 
deteriorării, atomizării și distrugerii raporturilor umane și 
profesionale din sfera creatorilor de bunuri spirituale, unde, 
scenariul așa-zisei „normalizări comuniste”, abil conceput și 
implementat metodic de propaganda pcr-istă, a oferit, până 
la urmă, spectacolul cel mai astuțios și mai grotesc al epocii 
ceaușiste. Pentru că, dincolo de deosebirile inerente dintre 
caractere, standing social, etape de formare și praxis, influență 
ideologică sau aservire benevolă, cine scrutează cu atenție 
configurația fenomenului nu poate să nu observe că, indiferent 
de țara din care provin (și Estul deține, cel puțin ca exercițiu 
practic, avangarda unei atare atitudini) intelectualii s-au 
numărat între cei mai veroși complici ai susținători ai făuririi 
comunismului. Alegând, să publice imediat după revoluție 
din Jurnalul ținut încă de la etatea de 13-14 ani, cum singur o 
afirmă (!), doar secvența referitoare la ultimii zece ani petrecuți 
sub ceaușism, Mircea Zaciu nu procedează altfel decât să 
pună în operă o secvență mai mult decât edificatoare pentru 
valabilitatea ideii formulate mai sus. În marea lor majoritate, 
mai toate figurile de intelectuali printre care se mișcă între 

anii 1979-1989 profesorul Zaciu, la Cluj, București ori cine 
mai știe pe unde îl mai poartă pașii prin țară, sunt evident 
oameni de partid cu responsabilități fie pe linie profesională fie 
ideologică, șefi de catedre universitare, inspectori și directori 
de tot felul, redactori șefi de reviste literare, secretari ai 
organizațiilor de bază comuniste, membri (aleși) în comitetele 
de conducere ale forurilor Uniunii Scriitorilor, somități din 
rândul intelectualității, așadar, ce întrețin tot soiul de relații 
cu stafful de la vârful puterii comuniste, cerând dezinvolt, 
de pildă, audiențe miniștrilor, ba chiar și înalta protecție ori 
intervenția directă a secretarului general al partidului unic... 
Din empireul lor, se știe bine că un Gogu Rădulescu, Suzana 
Gâdea, Maxim Berghianu ș.a. nu le refuzau prietenilor cu 
jalba în proțap ajutor calificat pentru înlesnirea unei călătorii 
peste hotare, achiziționarea peste rând a unui bun de lux, ori o 
bursă de studii, o promovare rapidă etc. etc.. Mediul acesta în 
orice caz nu e câtuși de puțin populat cu disidenți sau opozanți 
ai regimului de genul acelei falange de intelectuali adevărați 
atașați de Solidaritatea poloneză, ori promotori fățiși ai 
evenimentelor de la Praga din 1968, cum dramaturgul Vaclav 
Havel...  Dinescu însuși, dacă suntem atenți la însemnările 
lui Zaciu, și dinainte și după evenimentele din ’89, n-a fost în 
momentele lui bune de opozant oțărât decât un komediante 

de Slobozia ce le zicea sau le nimerea uneori cum nu se poate 
mai bine.

Spre deosebire de Jurnalul lui Ion Rațiu, intitulat 
semnificativ Anii rezistenței – să ne oprim totuși prin 
comparație la acest unic exemplu din multiplele pe care 
le-am putea furniza, deși poate nu cel mai bun  –, Zaciu 
omite ori, mai exact, lasă intenționat pe dinafară, fără nici 
o mustrare de conștiință, jurnalul anilor deceniului stalinist 
(1948-1964), mai precis teribilii ani ai formării sale care 
coincid cu perioada în care, pe fondul lapidării sistematice de 
către mahării propagandei inchizitoriale a partidului a vechii 
elite intelectuale din interbelic (cum arată prea bine I. Rațiu), 
susținut de unele figuri ale eșichierului politic al momentului 
(vezi numai interrelațiile familiale cu fostul comunist ilegalist 
Tudor Bugnariu, fondator al Comitetului Național Antifascist, 
prorector al Universității clujene și apoi ministru adjunct al 
învățământului, rudă apropiată cu însuși conducătorul acelei 
Universități, Constantin Daicoviciu, și frate cu Zoe Bugnariu, 
protectoarea vădită a lui Zaciu din cadrul catedrei de literatura 
română condusă de Dumitru Popovici, cel care face de facto 
până la urmă propunerea reținerii lui ca preparator la catedra 
menționată), pe cât de plin de „iluzii”, tot pe atât de rațional și 
perfect înzestrat cu un netăgăduit spirit practic și diplomatic, 
Mircea Zaciu întreprinde primii pași în arena socială în 
vederea familiarizării și acomodării cu angrenajele sistemului. 
Acum, spre exemplu, după ce își va fi exersat mai întâi pana 
chiar și pe meterezele jurnalisticii cotidiene, supravegheat de 

aceeași mână fermă a Zoei B., tânărul Mircea Zaciu scrie și 
publică în foileton un microroman pe linie precum Șobolanii, 
apărut în revista Almanahul literar, pe 1950. E drept, au mai 
experimentat în același stil subjonctiv și alții asemenea năzbâtii 
prozastice, unul ar fi Gellu Naum, să zicem, cu „romanul 
pioneresc” Tabăra din munți, scriitor care, însă, prin Zenobia 
(1985), și-a etalat până la urmă cu brio calitățile de adevărat 
constructor de cuceritoare diegeze. Acționând de la bun început 
pe mai multe fronturi, „omul cu ochelari fumurii”, cum i se 
mai spunea zbirului de la catedră și apoi decanului filologiei 
din Cluj prin cafenelele underground din oraș, nu ezita să 
pedepsească fără milă orice abatere de la normele comuniste 
de comportament impuse studenților, exmatriculați una, două 
pentru orice act de nesupunere și turbulență și obligați astfel să 
părăsească orașul; mai mult, rostogoliți imprevizibil de valul 
vieții socialiste, să abandoneze, un timp, o înclinație artistică 
pentru care aleseseră formarea în cadrul facultății de litere... 
E într-un fel și cazul lui Ioan Alexandru, altminteri destul de 
cunoscut... Nu vreau să aduc și alte exemple; cu puțin fler, 
ele pot fi găsite transfigurate artistic în scrierile de după ’89 și 
chiar mai recente ale unora dintre scriitorii martori sau chiar 
eroi tragici ai unor atari impardonabile execuții. Dar și fără de 
astfel de diferende, o serie de studenți au preferat să părăsească 

Clujul în acea perioadă din cauza poziției ideologice 
intransigente de care făcea caz la vremea aceea un 
decan de la ale cărui cursuri, se spune, se chiulea masiv. 
Consumând, voluntar sau nu, timp și energie cu astfel 
de false probleme, Mircea Zaciu neglijează în faza 
încă incipientă a formării sale scriitoricești exercițiul 
ficțiunii, singurul care probează calitatea unui scriitor 
adevărat, cum susține G. Călinescu. Excepționala 
secvență a evocării mediului și descrierii casei 
misteriosului Laar, teritoriu domestic straniu cunoscut 
în copilărie undeva în apropiere de Baia Mare, devenit 
în timp un soi de castel din Alain Fournier pentru un 
nou Meaulnes, secvență cuprinsă în Jurnal I (1983), 
pp 217-222, nu face decât să ne ofere o mostră din 
ceea ce înzestratul om de carte (nimeni nu i-a tăgăduit 
vreodată apetența intelectuală peste medie) a ratat 
în planul creației – pentru el un seducător interval 
artistic contopind amintirea cu visul și melancolia –, 
veșnic jinduit, mereu alunecos și până la urmă (poate 
și din cauza exercițiului diaristic urgent și constrictiv 
practicat atâta vreme) realmente sacrificat.  

Ascunzând prin omisiune realitatea anilor 
deceniului stalinist și următorii venirii la putere a 
lui Ceaușescu, respectiv, 1965-1979, perioadă de 
teroare la început și de distrugere efectivă, alături de 
reprezentanții ei de seamă, a vechii literaturi, când 
Mircea Zaciu se impune ca un adevărat Dumnezeu în 
Ardealul său, cum aprecia undeva Gheorghe Grigurcu, 
rescriind așadar pentru tipar doar paginile din Jurnal 
referitoare la ceea ce el numește deceniul satanic 
(anii 1979-1989), ani care, prin emigrarea familiei 
în Occident, între 1983-1985, îl pun într-o oarecare 
poziție incomodă față de autoritățile comuniste, 
oricât de ingenios elaborată ori stilistic bizotată 
ar fi această manieră de „transcriere”, despre care 
singur mărturisește că scurtează, elimină drastic și 
concentrează pasaje din caietele vechi pe care le-a 
ținut la vremea respectivă (să nu uităm că o variantă 

liminară a fost pregătită special și publicată în foileton sub 
numele de Exerciții în revista „Vatra”), Mircea Zaciu nu poate 
atenua sub nici o formă impresia că își aranjează cu bună 
știință pentru viitorime gloriola dacă nu a unui rezistent politic 
atunci măcar a unui persecutat și a unui ins care, funciarmente, 
nu-și găsește locul, obligat să-și trăiască identitatea ca pe un 
prizonierat. Foarte de sus, pe de altă parte, contaminat de 
mentalitatea politică a mediului pe care vrând, nevrând îl 
frecventa, ne amintim că Zaciu și-a permis să critice și să atace 
în Jurnal pe toată lumea, legându-se efectiv de orice. Astfel, 
nu ezită să acuze și să se plângă de procesul de imbecilizare 
a mediului universitar din care el însuși făcea parte, populat 
cu figuri precum a Ierbivorului (istoricul Ștefan Pascu, fost 
rector al localei Alma Mater), Teorici (?) sau Amidal („un 
soporific administrat din greșeală în comparativism”. Omul își 
aranjează cavoul în care vrea să doarmă confortabil, deschide 
laboratoare unde se distilează somnul scientific, are o vastă 
rețea de angajați care-i consemnează itinerariile și-i îmbogățesc 
bibliografia. Cât trage un pui de somn, se naște un studiu pentru 
o revistă; somnul de după-amiaza produce o comunicare la 
viitorul Congres din Montreal; cât despre somnul-somn, cel 
de-o noapte încheiată, el zămislește o antologie, o culegere, 
un volum poate, căci deviza Directorului e că «Institutul nu 
doarme»). Un nou Urmuz poate ceva mai radical se anunța 
aici, dar nici el din păcate nu a supraviețuit literar până la urmă. 

                               

Ștefan Ion GHILIMESCU 

Sala Pașilor pierduți. Galeria Sabin-Bălașa univ.



Acolada nr. 2 februarie 2021
14

Gavril Moldovan – memorialistul
 Profesorul bistrițean 
Gavril Moldovan își continuă 
serialul memorialistic, printr-un 
nou volum cuprinzând însemnările 
sale privitoare la anul 2020. Este 
vorba de cel de al V-lea volum al 
ciclului După ce trec, zilele devin 
abstracte (Jurnal V, 2020), apărut 
recent la Casa Cărții de Știință din 
Cluj-Napoca (2021). Cum m-am 
numărat printre cei care s-au 
lăsat atrași de paginile volumelor 

anterioare ale jurnalului, îndemnul la lectură a sosit de la 
sine, mai ales că acesta din urmă, fiind numit de autor drept 
„jurnal de pandemie”, a adus cu sine o curiozitate în plus. 
E vorba de situația specială prin care a trecut țara noastră, 
dar și întregul mapamond, în urma pandemiei provocată 
de virusul ieșit dintr-un laborator chinezesc, virus fabricat, 
probabil, de oameni de știință inconștienți (?), sub forma 
unei arme biologice, dar care le-a scăpat de sub control, 
infectând toată populația globului. Vestitele boli întunecate 
ale Evului Mediu, precum epidemiile de holeră și ciumă s-au 
întors și mai periculoase sub această formă distrugătoare care 
ne paște pe toți. Un gest aparent minor, dar care a afectat 
omenirea întreagă, dând-o suferinței, izolării și morții. În 
lumea globalistă de astăzi, nimic nu poate fi ascuns și ținut 
secret, deoarece totul are consecințe la scară planetară, așa 
cum a s-a întâmplat, și continuă să se întâmple, cu distrugerea 
sistematică a climei planetei. Devenit propriul său dușman, 
omul modern a ajuns un fel de cobai de laborator, fiind 
supus unei umilințe generalizate, făcut să umble cu botnița 
aferentă și să fie condamnat la singurătate și izolare. Pentru 
un ins, precum autorul acestor mărturisiri, care redescoperă 
în fiecare clipă a vieții sale sensul miraculos, revigorant și și 
curativ al existenței în natură, acest set de măsuri a venit ca 
un atentat direct la propria sa libertate și mod de a fi. Dacă 
în celelalte jurnale a putut fi vorba mai ales de drama individ 
vs singurătate, făcându-se apologia unei singurătăți benefice 
induse, acum drama capătă accente tragice multiple prin 
ridicarea relației om vs catastrofă, respectiv versus moarte. 
Problema libertății devine în acest caz esențială, o problemă 
raportată la întregul glob, nemaifiind doar minorități sau 
popoare reduse la sclavie și dependență, ci țări întregi și 
popoare, adică însăși ființa umană devenită vulnerabilă și 
neputincioasă, precum omul camusian condamnat ab initio 
să devină prizonierul acestui cataclism social. Economiile se 
prăbușesc, starea larvară a națiunilor e vizibilă. Personajul 
narator trăiește acum mai mult din amintiri, el nu mai trăiește, 
ci vegetează, aflat într-o zonă conflictuală cu sine și cu ceilalți. 
O întreagă mitologie a naturii este generată acum de autor, 
dezvoltând în cercuri concentrice re-trăirea unor episoade care 
privesc casa, familia, satul, națiunea, devenite pe rând nuclee 
simbolice, toposuri ale existenței și aspirației umane văzute 
în raport cu principiul regenerator al pădurii, acest simbol 
central al cărților sale, simbolizând datul natural moștenit și 
nu creat precum celelalte. Pentru un om care și-a dus toată 
viața la țară, sub patronajul binefăcător al pădurii, pledoaria 
russoistă pentru întoarcerea la natură devine esențială, 
deoarece ea singură poate purifica omul social, îl poate educa 
și pregăti pentru lupta pentru civilizație. Mai ales românul 
este chemat să urmeze acest regim al unei eudemologii 
stenice, deoarece, din vechile timpuri preistorice până azi, el 
a viețuit în simbioză cu codrul, și doar urbanizarea forțată, 
alungarea țăranului de pe glia sfântă pe care o muncea cu 
bucurie a dus la alienarea de azi. Izolarea la care este supus 
omul în noile condiții îl transformă într-un pușcăriaș lipsit 
de libertate, care trăiește amputat și devastat, accentuând 
drama primordială a ruperii de sacralitate: „Sunt blocat în 
casă din cauza coronavirusului și nu pot vedea astăzi coroana 
copacilor. Abia acum, când ne îmbolnăvim, observăm cât de 
importantă este libertatea, sănătatea, viața, gravitația, găurile 
negre, curbura Universului. Când îți lipsesc mijloacele, când 
neputința te strivește, când factorii de mediu nu întrezăresc 
niciun remediu, atunci te strecori între paginile unei cărți 
și lopătezi acolo cine știe ce. Acțiunea cărții, personajele, 
ambianța te fac să-ți reamintești de propria-ți viață, s-o 
compari, s-o netezești asemenea filelor acestei cărți pe care 
o ții în mână. Ea îți insuflă curaj, îți aduce în suflet incantația 
vieții pe care autorul ei a vrut să o consemneze asemnea ție 
când scrii Jurnal, fiindcă altceva nu poți, neputinciosule, 
osule, osuarule, ostracizatule, ostrogotule”. Dezvăluirile iau 
aspectul unei francheți brutale, nefardate, a unei încâncenări 
cuceritoare, ce întrețin constant fluxul scriiturii. Paginile 
pe care le consacră viețuirii pădurii sunt refăcute printr-o 
grilă de lectură epurată de orice rău omenesc, de orice gând 
spurcat, dar care, în noile condiții, împiedecă ritualul zilnic 

Mircea POPA

de întâlnire cu arborii, cu păsările, cu apele din pădure, cu 
adierea lor binefăcătoare: „Pe mine pădurea mă apără și mă 
poleiește cu roua dimineții ca pe un sfânt ce n-are de lucru la 
suprafață.” Casa devine acum „spațiu de nuntă și cavou”, iar 
trăirea doar amintire, în care și scrisul e o tristețe: „Imaginația 
mea a început să reproducă doar gânduri în formă de sârmă 
ghimpată. Cuvintele zgârâie la citirea lor și filele cărții par 
foi dintr-un album demult răsfoit.” Drama individului se 
adâncește, gândul devine repetitiv, spasmodic, vorbirea 
atinge derizoriul, vorbitul o palinodie: „Sunt, eram și eu un 
fel de Tranca-tranca trăncănind la nesfârșit”. Ins social prin 
natura sa, omul a ajuns un fel de fantoșă lipsită de umanitate: 
„Ce a ajuns, doamne, omul, să nu poată vorbi cu semenul 
său, să-i fie frică de o atingere cât de mică. Ce vrei pedeapsă 
mai mare?... Ia, Doamne, de la mine democrația aceasta și 
dă-mi în schimb ceva mai bun”, perorează el. Cartea e făcută 
din astfel de notații disperate, devenind un fel de Carmen 
miserabile, a călugărului Rogerius, terorizat de năvălirea 
tătarilor, accentuându-i blazarea și singurătatea până la 
situații care îl determină să se gândească la boală și moarte, 
la extincția universală. Țipătul său visceral se adresează 
umanității secolului nostru, devenită tot mai des o victimă 
a politicienilor nesăbuiți, a șefilor de state imperialiste, a 
oamenilor de știință aserviți și inconștienți. Să-ți condamni 
semenii la moarte și la suferință, să produci ruperea 
echibrului interior al omenirii, să arunci planeta în haos și 
să limitezi circulația oamenilor, bucuria copiilor de a sta unii 
cu alții, înlocuind predarea la școală cu un sistem barbar de 
privire pe ecran, de ascultarea a unor psalmodieri seci, fără 
fluid vital. Ce să înțeleagă elevul din toate acestea, lipsit de 
anturajul practic al didacticii de laborator, al concentrării pe 
subiect, al concurenței și afirmării inteligenței? Fost profesor 
în mediul rural, în sate de munte cu păduri fremătătoare și ape 
care comunică cu sufletul omului, el aruncă anatema asupra 
acestui blestem care a venit peste omenire, aducând o nouă 
formă de moarte „moartea în izoletă”: „E vorba de o moarte 
originală, cum n-a mai fost. Să stai izolat în izoletă. Să-ți 
comanzi moartea prin telefon familiei îndoliate. E ceva de 
groază!”  
 Pandemia a schimbat totul în jur, amenințând viața 
fiecăruia. Dezolat de schematismul vieții zilnice, el notează 
alertat:. „ Nu credeam că voi ajunge să trăiesc asemenea zile 
care au schimbat totalmente viața mea și nu numai a mea. 
Nimic nu va mai fi de acum înainte la fel cum a fost. Pe 
străzi e pustiu, circulația s-a redus mult, trecătorii din ce în 
ce mai rari au fața astupată de mască. Parcă ne-am ascunde 
de noi înșine, ferindu-ne unul de celălalt. Parcă am fi în Evul 
Mediu, când bântuia ciuma.”; „Zilnic vezi cum moare ființa 
poporului nostru” o spune el ritos, cu referire și la maladia 
politică cronică pe care o trăim în țară. Astfel de trimiteri 
sunt făcute aproape zilnic, autorul notând cu conștiinciozitate 
datele comunicate de televiziunea oficială privind situația 
îmbolnăvirilor în țară, încât dacă cineva ar vrea să afle peste 
ani cum a înfruntat România agresivul flagel se poate informa 
din cartea lui Gavril Moldovan.
 Deși nu spune lucuri mari, nici nu apasă pe 
senzațional și nici pe considerații filosofice subtile, paginile 
de confesiune diurnă ale lui Gavril Moldovan trezesc interes, 
sunt percepute de cititor ca fiind rupte dintr-un suflet curat, 
ca o confesiune liminară a omului pândit de primejdie, de 
amenințări și dezamăgiri. Faptul de a fi devenit întâmplător 
un fel de cronicar al vremurilor nu-l face deloc să-și uite 
ascendența, dar nici să și-o renege ca Lucian Boia: „Sunt 
Gavrilă al XV-lea și fac parte dintr-o dinastie de plugari 
din interiorul curburii Carpaților, de la curtea cărora se 
zăreau Țibleșul, Munții Rodnei, Ineul și Pietrosul. Clăcașii 
din care mă trag lucrau pe întinsele domenii feudale și 
moderne ale hotarului Zăvoiac și Perebgita, Rostocuță 
sau Balotă, ori Vătaștină, unde mergeam adeseori cu tata 
la cules de cucuruz!” „Aici, în pădurea Ghinzii, la mulți 
kilometri depărtare de casă, îmi desăvârșesc studiile mele 
postuniversitare încheiate și neîncheiate, rezolv ecuații 
esențiale..., aici mă-nfășor în zborul păsărilor și cuvântez 
în șoaptă istorii necercetate îndeajuns. Aici devin șoptitor, 
obraznic și incult. Pentru mine copacii sunt ca niște vaci 
care dau lapte, iar crengile sunt coamele lor avântate în aer. 
Pe apus îmi întemeiez spusul și apusul”, iar sfârșitul și-l 
dorește, la fel ca baciul Mioriței, „să mă înmormântez aici în 
prezența Duhului Sfânt”. Sentimentul comuniunii cu natura îl 
detrmină să-și examineze nefățărit viața, în care nu mai poate 
trăi de atâta „frunză veștedă”, de neîmplinire și inutlitate: 
„Ciocănesc și eu la calculatorul acesta cumpărat de ocazie, 
la mâna a doua, căci partidul comunist nu mi-a dat o pensie 
mai mare să-mi pot cumpăra unul nou. Noroc cu Uniunea 
Scriiorilor care mi-a dat un ajutor lunar, altfel aș fi muritor de 
foame prin Ardeal.” Acest stil de a vorbi fără menajamente, 

franc, curat, „fără mască” este cel care caracterizează aceste 
pagini de jurnal ale omului care pune pe hârtie ceea ce vede 
și simte. Aerul lor firesc, constând din nararea întâmplărilor 
cotidine fără menajamente, critic și autocritic, este dat de 
enorma sinceritate pe care o mărturisește scriitorul. El nu 
ascunde nimic, nu lasă gunoiul sub preș, cum s-ar spune, ci 
îl expune la vedere, în văzul tuturor, se defăimează pe sine, 
simțindu-se copleșit de misiunea sa literară, făcând mereu 
raportări la stadiul de la care a plecat. Fiul de țăran sărac, 
care și-a vândut cartela de la cantină, mâncând aproape zilnic 
obișnuitul meniu de pâine cu slănină, cu referiri la locurile pe 
unde a fost dascăl, iar apoi la munca redacțională la un ziar 
de partid, îl determină să-și pună de multe ori cenușă în cap, 
vizavi de alți colegi și scriitori mai descurcăreți, care au știut 
să se acomodeze vremurilor, socotindu-se celebri și dându-și 
aere de clasici. Citindu-le scrierile, autorul nostru nu poate 
trece peste paginile mediocre ale acestora și nici nu înghite 
festivismul pus la cale de confrați care nu merită atenția pe 
care și-o confecționează singuri. Viața literară doar rareori 
îl satisface, în rest se scrie mult și anapoda, iar în politică 
dihonia a ajuns la maximum ducând la scufundarea țării, la 
deșertizarea ei, la vinderea pământului și a naționalității, la 
decăderea sentimentului patriotic, la starea tot mai gravă a 
satelor din Ardeal, vânate și cumpărate de maghiari, cei care 
își fac loc tot mai mult și mai puternic în sistemul național, 
dislocând mase mari de țară. Suntem pe cale să ne pierdem din 
nou libertatea, să ne primejduim statalitatea și independența, 
să devenim iar slugi ale istoriei. Problema demnității și luptei 
naționale străbate ca un leit-motiv întreaga carte. Plânsul 
naturii devine plânsul omului nătâng, al melcului dislocat 
din carapace și urgisit de vremea rea care îl scorojește. Bun 
observator al mediului ambiant, trăind adeseori în trecut și 
în istorie, Gavril Moldovan își derulează spovedania (aceste 
„petice se sensibilitate”, cum le numește el), cu multe 
căderi și ridicări, cu ocolișuri și digresiuni, cu alunecări în 
copilărie, cu raportări biografice intempestive, cu meditații 
și aserțiuni filosofice de ordin general. Temperamental el este 
un rural, un țăran cum îi place să se autodefinească, el își 
adaugă strigătul altor zeci de români neaoși, pe care tăvălugul 
prostiei, lașității, nepriceperii, hoției și trădării ne copleșesc 
zilnic, în timp ce țara, neamul se cufundă în mocirlă, în cea 
mai neagră mizerie spirituală. 
Citindu-l pe Gavril Moldovan, fiecare dintre noi va trebui 
să-și facă un proces de conștiință și să fugă în pădure  să se 
ascundă, deoarece mai rele decât coronavirusul sunt lașitatea 
și dezertarea de la problemele țării,  furată și înjungheată 
zilnic sub ochii nepăsători ai noștri, ai tuturor, bolnavi de 
nepăsare și indolență.

     Continuare                Continuare       

Nicolae Mareș. Lucian
Blaga - Traducător, traductolog

Zenovie CÂRLUGEA

maturității artistice, opera lui Blaga fiind un summum de 
atitudini, marcat de freamătul marilor idei de la cumpăna 
secolelor în care a trăit. Între toate acestea, faustianismul vine 
să-i exprime profilul psiho-artistic și să-i marcheze în mod 
distinct opera. Iar metoda prin care punem în evidență această 
probantă similitudine nu este alta decât aceea a „afinităților 
elective”, inspirată sintagmă goetheeană, definind o perspectivă 
coerentă, funcțională, plină de toate promisiunile radiografierii 
hermeneutice. În continuare, postfața noastră (inițial, de mai 
mari dimensiuni!) face o evocare a conținutului ideatic al 
operei, punctând câteva semnificații simbolice și tâlcul de 
profunzime al operei în cunoașterea lumii „mici” (Partea I) și 
a celei „mari” (Partea II), cu perspectiva acelui ideal socio-
uman, al altruismului de larg orizont reformator umanistic și 
de perspectivă soteriologic-eliberatoare, „care nici în eoni nu 
poate să dispară”...

În final, sunt reproduse fotografic, la o rezoluția foarte greu 
de citit, dactilogramele textelor: Întîlnire cu Goethe (15 p.) și 
„Faust” și problema traducerilor (11 p.).

În totul, „ediția alb-negru” a studiului Lucian Blaga – 
traducător, traductolog, valorifică, la modul exemplar, un 
material documentar amplu, produs de-a lungul câtorva 
ani privind traducerea unei opere celebre, dosar aflat multă 
vreme în arhiva Academiei Române, asupra căruia doar dl 
Nicolae Mareș s-a aplecat cu hotărârea de a-l restitui complet 
istoriei noastre literare și de a releva vocația de „traductolog” 
a poetului Lucian Blaga, „cea mai goetheană personalitate 
a literaturii noastre” (Ștefan Aug. Doinaș), care reface, de 
fapt, pe cont propriu și într-o acută modernitate, această mare 
aventură a spiritului, în noul context intelectual și artistic al 
secolului al XX-lea.
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Romiţa Mălina Constantin. În aşteptarea 
duminicilor vitaminice 

(Romiţa Mălina Constantin – „Tăcerea din jurul rodiei”, Ed. 
Neuma, 2021)

Aceasta nefiind o lume aleasă, prin împresurări binevoitoare şi 
impresiuni artizanale, ci una brutală, impusă industrial, ca dintr-un 
zvâcnet de praştie ce n-a mai vânat de mult atâtea nelinişti spre a le 
închide în cuşti cu eficienţa disperării. Nu sunt sărbători, iar esenţa, 
un fel de rodie a lor, rămâne ascunsă în faţa cuvintelor, provocând 
tăcerile. 

Romiţa Mălina Constantin erupe vremurile ca pe nişte torţe, 
într-un deplin vacarm, ele de fapt rugăciuni disimulate fiind în spaţii 
stricte, capitonate şi fără rost de perspective. De unde libertatea a 
zburat, pentru că de aceea este libertate, să nu dea seamă poticneli-
lor. Astfel, refugii ori mai degrabă subterfugii de simţire, tandreţea 
şi tristeţea se confundă: „fiecare avem un mormânt unde plângem/ 
pământul rămas/ am auzit că urmezi cursuri de psihoterapie/ unii scriu 
poezie/ sau cresc un animal în casă/ eu învăţ să mă trezesc/ în poala 
mamei/ ca un copil ce a plâns/ până a adormit/ sau mă plimb pe străzi/ 
cu un băţ de stea/ crezând că libertatea/ e un fel de tandreţe asumată/ 
care se bea/ viaţa –/ un buzunar întors pe dos/ de toţi” (Tandreţe). 

Unele izbucniri de insuportabilitate convertite-n sintagme nă-
ucitoare, întreţin atmosfera de frondă, ca un fel de împăciuială la 
„Tăcerea din jurul rodiei”. Peisaje pe care instinctual le-ai renega în 
planul firescului, ca pe un scor al nesperanţei, se deschid tulburător şi 
memorabil în greutatea poeziei: „simţind cum îmi curg ploile/ ca pe 
zidul Berlinului/ privesc cum desfaci nodurile/ unde lichidul meu am-
niotic/ deţine secrete ancestrale/ unghiile nu-mi mai cresc/ mă despic/ 
în fâșii pentru mama/ și-n câteva petice nomade pentru inima mea/ 
nimic nu se aude pe ape/ nici un tremur în ciuturile galaxiilor/ doar 
râsul meu dintr-un capăt în altul al lumii/ și această febră a ploilor...” 
Poem care, ironic şi notabil, se cheamă „râd mereu”...  

Sunt de remarcat construcţii iniţiatice, care pot duce şi mai de-
parte nelămuririle umbrelor vieţuirii, chiar se conturează geografic 
şi artitectural tărâmurile mai multor „nicăieri” drept corespondenţe 
până la reflexii, ale temerilor care umblă libere prin provincialitatea 
îndrăznelilor de altădată: „în curând cireșul se va ascunde/ luna va 
răsturna un pahar/ pe fundul apei/ se clatină umbrele/ pe care le strâng 
duminica/ pe pământ o potcoavă/ își varsă măruntaiele/ înlăuntru e 
cald/ mama citește o carte poștală/ eu tac/ înfig un ţăruș în așteptarea 
păsării ce vine” (captivi). Acuma, că mai vine vreo pasăre din eventu-
ala rezervă de păsări, nu avem de unde prevedea şi nici măcar spera; 
cert este însă că se mai poate imagina un cuib, un sâmbure din care 
să se poată încropi o iluzie. 

Ce va mai fi dincolo de acest volum... putem gândi în aşteptarea 
unor transpuneri şi transfigurări, ca de la fiinţă la nălucile fiinţei; dar 
ce ar mai putea fi dincolo de această lume, când suprema sperietoare 
s-a dezlănţuit în loc cu ninsoare depotrivă ca şi în loc cu verdeaţă: 
„te-am uitat/ cum uiţi o lecţie de supravieţuire/ la final/ sub măști/ un 
surâs/ și partea aceea în care tu/ înţelegi moartea/ eu nu/ strălucitor 
soarele/ alunecă singur/ primăvara are ochi albaștri/ și s-a oprit la 
mall/ nimeni nu urcă/ nimeni nu coboară/ sub asediu/ farmacii în 
doliu/ cândva ne mâncam/ orezul cu lapte liniștiţi/ de pe o altă stea/ 
Dumnezeu tace” (fără îmbrăţişare). 

Constatăm o voce pătrunzătoare şi hotărâtă, căreia îi stă bine în 
încleştarea tăcerii, probă de foc determinantă mai ales atunci când 
există mari probleme cu polaritatea valorică, confuzia real-ireal 
instaurându-se în vieţile noastre ca vicleşugul unei vipere căreia îi 
căutăm de antidot cum am da în bobi.

Romiţa Mălina Constantin aşadar, într-un incontestabil flagrant 
pe drumul interior din jurul rodiei.     

Raluca Faraon: Filtre, catalizatori şi 
ingrediente potrivite 

(Raluca Faraon – „Alchimia memoriei”, Ed. Neuma, 2020)

Metamorfozări sistemice, după principii determinate pe bază de 
inedite ipostaze matriciale, în care noimelor le este asigurat un control 
riguros de trafic intens.     

Sunt căutate fervent puncte de sprijin precum şi puncte de fugă, 
alternative de ordin logic şi funcţional în (re)alcătuirea fiinţei, dar şi 
considerente care să o justifice. 

Pe frecvenţe reglate astfel încât să nu ţiuie spre a sfredeli structu-
rile şi aşa fragile, în care substanţa vălmăşeşte uneori impredictibil. 

Cum memoria seacă şi neprelucrată are parte de impurităţi, de 
zgrunţuri şi altfel de toane, Raluca Faraon îi conferă şansa unui plus 
calitativ, asigurându-şi astfel sieşi o relativitate propice, o doză de 
aparenţă pentru confort. 

„Alchimia memoriei” vine pe urma unui val experimental 
preexistent peste care, cu suflul ingeniozităţii adăugat celui al am-
biţiei, se desăvârşesc produse de fină sinteză care să reflecte ample 
şi profunde analize.  

Expunerile sunt diverse, trecând prin obiectiv şi subiectiv, de la 
raţiuni şi răstălmăciri existenţiale, la explicite acrobaţii spirituale, eclo-
zate în traume. Sub haina metaforei zvâcnesc dificile retorici  însoţite 
de explozii ce exced de departe regimului domestic al artificiilor. 

Pornind chiar din „preambul (varianta idealistă)”, remarcăm 

cotele înalte de  transfigurare, la care se lucrează fiinţa umană în „la-
boratorul” autoarei. Perspectivele sunt într-adevăr unele năucitoare: 
„oamenii sunt piese de puzzle/ perfect îmbinate în timp şi spaţiu/ din 
impresiile altora despre ei –/ colorate fade sau coerente/ fragmentele 
care ne compun/ de-abia se ţin şi se desprind imediat/ când dai cu 
mâna neatent/ peste amintirile tale// identitatea e un joc de copil/ care 
împrăştie/ piesele pe care le-a potrivit/ cu atâta greutate// uneori/ jocul 
rămâne cu anii descompletat/ aşa că nu ştii niciodată cine eşti/ până 
când memoria nu se hotărăşte/ să adune (ca să nu dispari în neant)/ 
piese-chip/ piese-trup/ piese-membre/ piese care ţin/ respiraţia mea/ 
şi inima ta/ împreună”. 

Cu astfel de tehnologie, la astfel de angrenaje se ajunge. Riscantă, 
am spune, îndeletnicirea aceasta, de atribuire a menirii demiurgice, 
tocmai inocenţei.    
În acelaşi plan tematic, dar cu categoric alt instrumentar, se pătrunde 
în adâncul firii, până se ajunge la o vascularizare în exces, cu accentele 
sanguine pe coerenţa în pronunţiabilitate a sentimentelor în ecuaţia 
„eu-tu”: „îţi şoptesc numele pe silabe/ cum strivesc o cireaşă-ntre 
buze/ zdrobind sâmburele uit cum te cheamă/ iau vara la întrebări/ 
după fructul care mi te-a uitat/ confund mirosul cu gustul/ mestec 
frunze amare/ ca un graur abandonat de stol/ înnebunit de foame// 
zdrobesc sâmburele/ uitasem culoarea zemoasă a verdelui sângeriu/ 
cu palmele pline de cireşele buzelor tale/ mă transform în hematia 
unei silabe stinghere” „preambul (varianta sceptică)”. 

Lucrurile se complică însă, şi caracterial şi fenomenologic, atunci 
când speţa obiectualizării (re)constructiviste capătă aspecte drama-
tice, în desfăşurarea senzitivă a unui „popas” pe „eşafod”: „şi când 
credeam/ că nimic/ nu se mai poate întâmpla// că se făcuse în sfârşit 
linişte/ în azilul de noapte/ în care beam pe furiş din venele deschise/ 
doar cât să le facem în ciudă medicilor/ şcoliţi de freud/ (medici cu 
bărbi albite în cloroform/ ca să sperie greierii negri/ de prin urechile 
surde la raţiune)// ei bine/ s-a întâmplat// o pasăre sinucigaşă/ o colivie 
goală/ locul perfect/ să mă ascund de tine”. 

Schimbând registrul din largul respirării într-un oftat punctual, 
ne trezim sfioşi alături de zidul unei realităţi ce azi ne-ar părea iluzie, 
dar da, ne-am sprijinit de el odată... „când eram copil// (dar nu ştiam 
că sunt)/ iubeam păsările/ (dar nu ştiam ce sunt)// le strângeam în 
braţe/ ca pe o inimă cu aripi/ mi se zbăteau în pumni// până când am 
înţeles:/ din prea multă dragoste/ se poate muri” (epifanie). 

Sensibilităţi aparte, doze de luciri pătimaşe pe fundalul memoriei, 
la traversarea prin recuzita de zig-zag-uri şi turbulenţe, în alchimia 
poetică; la reverele memoriei, o floare cât un zâmbet, sau o durere 
cât spinii. 

Poezia scrisă de Raluca Faraon apropie şi atunci când fulgeră şi 
trosneşte, percutează flămând pe firul vibraţiilor esenţiale. Poezie ce 
consolidează concepte în spiritul unor idei generos exprimate.   

Dumitru Sârghie. Ea îl încântă, el o descântă
(Dumitru Sârghie – „Cu o săptămână înainte de niciodată – 

poeme verzui”, Ed. Arena Artelor, 2017)

Câte noime programatice, atâtea adevăruri extatice, într-un 
periplu ritualic fără de margini. Astăzi mai însorit decât ieri, dar ce 
ne facem cu umbrele prevestite pentru mâine... Acelaşi mecanism, 
dintotdeauna, în care poetul trudeşte din greu la mentenanţă. 

În deplinătatea funcţiei sale de trăitor într-un areal vulcanic, 
Dumitru Sârghie nu-şi drămuieşte poverile, înhămându-se tenace la 
nebănuite feluri de corvoadă. „Cu o săptămână înainte de niciodată” 
are loc o desfăşurare romantică, un halou pentru petrecerea simţurilor 
cum nu s-a mai văzut şi poate acum e timpul, singurul timp. Poeme-le 
pot fi verzui, pentru că se cade să cinstim spiritul primăvăratec, chiar 
dacă acesta poate rămâne doar o formă de iluzie. 

Alternanţa fericirilor cu nefericirile duce la formule ingenioase, 
extrapolând dimensiunile încercate în percepţii noi, antagonice şi de 
aceea mai interesante, ca un postludiu ce poate fi la fel de interesant 
ca şi precedenţa sa, lipsind inoperabilitatea prevestită pentru astfel 
de situaţii. 

Iată şi „Leacul pentru nefericire”: „Să ai, iubito, voluptatea 
nefericirii/ Și să faci din ea o rotundă virtute,/ E ca și cum, i-ai da 
comenzi privirii,/ Ca raza ei să nu mă mai sărute!//Să-ți porți tristețea, 
țanțoșă, iubito,/ Precum o crizantemă la rever,/ E ca și cum ai profeți, 
nefericito,/ Că o să mă retrag într-un ungher,// Să fiu și eu, cumva, 
nefericit și trist,/ Ca după o sentință făr’ de-apel,/ Eu, biet poet, 
de-a pururi, onirist,/ Care trăia din zâmbetu-ți rebel...//Sufletul meu 
pogoară-ntr-o genune,/ Eu, fulg de nea, plutind prin Univers,/ Mai, 
sper, iubito, că, printr-o minune,/ O să te lecuiesc c-un singur vers...”

Aceasta fiind atmosfera „Porţii sărutului”, un tărâm dovedin-
du-se chiar impropriu denumirii sale, de parcă Brâncuşi ar fi ştiut, să 
fi pus altfel stâlpii şi privirile curioase... 

Cuantificări de un ritm incisiv, la care găsim o culme eruptivă: 
„În stânga: colivia închisă ermetic/ și frumusețea stranie a păsării/ 
care-a ratat zborul...// În dreapta: umbra unui gând –/ Poezia!// În 
față: carnea-ți pieritoare,/ vocea trupului și parfumul/ ultimei tale... 
furișări.// În spate: câinele meu fascinat/ de cromatica luxuriantă/ a 
preșului tău... zburător...// Deasupra: eu, calculându-ți/ viteza și vicle-
nia gândului!// Dedesubt: tu, ascultându-mi,/ nervoasă, liniștea!// Între 
tine și mine,/ la cumpăna dintre ani:/ omătul îmi ninge pe tâmple...// O, 
Doamnă, între tine și mine –/ Teza pauzelor lungi!// Și, totuși, iubito,/ 
despărțirile ne-au îngăduit,/ întotdeauna, să rămânem împreună:/ doi 
opuși inseparabili!” (Doi opuşi inseparabili...)

Fiecare secţiune tematică a volumului are propria sa consonanţă 
de demaraj continuu, însă pe fondul „Iubirilor în amurg”, chiar se 
petrec reale şotii, elucubraţii oarecum tămăduitoare... „Rumoare! Pe 

aleea unui înger,/ Se sărutau două virgine. Încă!/ De-ai fi crezut de dor 
că se mănâncă,/ Sfidând parfumul florilor de sânger...// Sunt lesbiene?, 
trist întreabă Cerul,/ Ce vise tulburatu-le-a simțirea?,/ Ori își doresc 
urgent desțelenirea?/ Ce va să fie? Care e misterul?// Și-atunci, când 
ele se iubeau cu sete,/ Când totul devenise eclatant,/ Oprite-au fost din 
sportul lor șarmant,/ De un flăcău pe nume... Dragobete!// Care le-a 
strâns la pieptul lui vânjos,/ De multe ori... Un număr înmiit,/ Și-apoi, 
îndată, le-a desțelenit.../ O, Doamne, Ceru-i sus, pământu-i jos!// Până 
în seară s-au iubit frumos,/ „Ménage à trois” se mai numește stilul,/ 
Și fetelor le-a tremurat ...pistilul,/ În trupul lor vibrant de abanos...// 
În fine... Cerul înțeles-a șpilul/ Și-a devenit, plouând, mai generos!” 
(Ménage à trois cu... Dragobete). 

Să fie declarată iubirea drept fatalitate, e posibil aşa ceva? Sau 
doar o pedeapsă, cu un gust incert, amestecat din toate fructele edeni-
ce, păstrându-se desigur întâietatea mărului?... Dumitru Sârghie trece 
prin stupuri de miere precum deopotrivă prin furci, într-o experienţă 
memorabilă, lirismul fiindu-i modalitatea familiară de expresie şi 
existenţă. Aşadar, îndrăzneală şi rezonanţă pe măsură.  

Any Drăgoianu. Căi explicite de trecere cu 
forţe depline

(Any Drăgoianu – „Vieţi de rezervă”, Ed. SITECH, 2017)

Îţi prieşte neliniştea cuvintelor şi te încumeţi să o parcurgi de la 
bifurcarea înţelesurilor până departe spre tine acela care urmează 
să fii. Intri astfel în dilema existenţială fără identitate proprie, ca un 
concept  în căutarea naşterii. Dacă îndrăzneala ta va fi cu folos, vei 
izbucni glonţ altfel decât te vei fi strecurat pe lume pentru o interesantă 
experienţă de viaţă. 

Temerară şi vioaie, într-o decantare suculentă de sentimente, 
Any Drăgoianu se prinde cu nonşalanţă în severitatea aventurii, 
reuşind slalomuri şi piruete prin esenţele realului transpuse imagistic 
şi imaginativ. Poeta asimilează sinelui suficiente „Vieţi de rezervă” 
încât să convingă despre iminenţa unei explozii benefice dintr-un 
moment sau altul al transfigurărilor sale.     

Fragmentarea aceasta se diferenţiază prin motivaţie de fugă sau 
alienare, nefiind stări de sucombare ci de vitalitate, neîncăpătoare 
toate pe un singur făgaş. Se face remarcată alternanţa între endo- şi 
exocentric, cu multiple valenţe şi cu repetabilităţi necongruente. 
Personalitatea este lăsată să se producă metamorfic, are frâu liber 
până la incandescenţa emoţiilor. 

Viaţa trăită nu se desfăşoară oricum, pe ceas şi calendar, cu stânga 
şi dreapta, sus şi jos, acestea sunt repere depăşite în accepţiunea 
destul de laborios promovată de Any Drăgoianu.  Din această 
perspectivă, ilustrarea relaţiei cu timpul se face alegoric, se instituie 
un întreg angrenaj programat pentru a fi conflictual: „ca un animal 
bătrân şi bolnav/ cu gâtul uscat cu limba pleoscăind/ se va trânti în 
ţărână/ ceasurile vor bate anemic/  şi sângele vremii va înnopta pe 
buzele noastre/ ca un sărut de adio/ moartea se va aşeza pe braţele lui 
scorojite/ şi vor visa împreună mări şi oceane/ dezastre şi nebunii/ aşa 
cum visează toţi oamenii creduli/ vor curge râuri de smoală/ flăcări 
apocaliptice vor cuprinde gândurile// timpul se va întoarce învins/ 
cu oasele zdrenţuite/ cu fălcile încleştate/ şi va gusta ţărâna de sub 
mantia-i neagră/ ca un soldat rănit pe front/ iar moartea se va aşeza 
pe braţele lui/ ca o femeie plătită să-i iubească neliniştea ultimei 
pulsaţii/ şi vor visa împreună munţi şi păduri/ flăcări apocaliptice/ 
şanţuri adânci// timpul se va întoarce în bârlogul lui/ ca un câine 
urmărit de hingheri/ ca un poet fără pâine şi vin la o cină de taină/ 
unde iluziile/ ca nişte femei goale l-ar vinde pe nimic” (Timpul se va 
întoarce în bârlogul lui). 

Aceasta fiind apocalipsa, cea bună sau cea rea?; dacă privim 
din perspectiva ideală a veşniciei, se poate proclama necesară ca o 
gură de aerisire într-o peisagistică încărcată până la refuz. În acest 
context, poetul este privilegiat epocal, prin singularitatea sa de a lua 
asupra-i tăişurile cele mai ascuţite, deci cu atât mai interesante, prin 
asumare necondiţionată de replicile sorţii. Apare aici poetul erou, 
poetul martir, poetul definitiv, cel pentru care posibil să se fi făcut 
întreaga încrâncenare. 

Într-un registru asemănător sunt contablizate şi celelalte vieţi de 
rezervă, cu mai mult sau mai puţin efluviu, funcţie de ipostaza pe care 
poeta şi-o instituie ca recunoaştere de moment a oglinzii. 

Dintr-un exces de orgoliu desăvârşit dinspre masculinitate, aş 
putea privi cu coada ochiului înspre „Bărbatul acesta va fi scris până 
la ultimul cuvânt”, dar ar putea fi vreo ingerinţă în socotelile „de 
acasă”, precum şi dacă aş empatiza excesiv cu „Femeia de rezervă”, 
care cu siguranţă presupune o accepţiune dedicată. De aceea, aleg 
altceva pentru a pune în evidenţă hotărârea ce o năpădeşte pe Any 
Drăgoianu, de a permite poeziei să exulte maxim: „mă târăşte înainte/ 
nepregătită aşa cum sunt/ cu pumnii vineţi şi genunchii moi/ mă spală/ 
îmi pune gloanţe în buzunar/ îmi deschide ochii/ mă ia la palme/ dar 
eu nu şi nu// poezia asta n-are nicio ruşine/ mă dezbracă în stradă/ 
mă pune să vânez/ iar eu vreau să mă-ngrop/ sub albul cuvintelor/ cu 
Dumnezeul tău în braţe” (Poezia asta n-are limite). 

Despre „Vieţi de rezervă” conchid că este o carte în care poezia 
respiră liberă, pe un traseu neconfigurat programatic, şi unde 
prăpăstiile şi povârnişurile sunt tratate cu seriozitate, necăutându-
se cu orice preţ pante line, de altfel fabulistice şi nefolositoare. O 
poezie în care se preferă căile explicite în locul pasajelor subtile de 
trecere cu forţe depline, o poezie trăită în largul unor orizonturi care 
se anunţă productive. 

Cărți
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Miniaturi narative
 Ca să găsesc o soluţie egalizatoare 
stilului prozelor scurtissime adunate de 
Ioan-Pavel Azap în volumul Zgomot de 
sticlă spartă (Editura Tribuna, 2020) 
simt nevoia să apelez la formaţia şi 
activitatea sa de critic de film, întrucât 
textele sale conţin în structura lor 
subtile filiaţii compoziţionale aparţinând 
formulelor utilizate în aria filmului. 
Bun cunoscător al acestor formule, 
prozatorul se lasă ademenit de fluctuaţia 

încadrărilor în factologia clişeelor cinetice, vădind apetenţă 
pentru convertirea dispunerii imaginilor în similare alcătuiri 
prozastice. În ciuda acestor trimiteri formale, schematice, prozele 
volumului mustesc de substanţă narativă, picante observaţii de 
prozator, frazare drastic stăpânită cu glisări în dialog savuros, 
rupturi de şablon literar căzut în desuetudine. Pe toate le 
experimentează degajat şi ostentativ autorul acestor flash-uri 
narative, între care sunt intercalate ilustraţiile nu mai puţin 
pregnante prin linia desenului şi simbolistică ale lui Cristian 
Cheşuţ. 
 Un predilect nucleu tematic a conturat Ioan-Pavel Azap 
în „pseudoromanul” Câteva ore din viaţa ta (2007) dovedindu-
se un neaoş povestitor al unor haioase întâmplări din timpul 
îndeplinirii serviciului militar obligatoriu, cum era în acei ani 
ai tinereţii autorului. Câte un flash nostalgic ca o străfulgerare 
evocativă din vremea „armăţii” răzbate şi în actualul volum, 
asigurând continuitate şi unitate scrierilor sale în proză, 
penetrate de un ascuţit spirit ironic, îndulcit adesea cu unul duios 
sentimental. Secvenţa Cărţile se focusează pe radiografierea 
unui vis. Fracturarea naraţiunii dă învederata impresie de 
secvenţe aranjate în neorânduială voită, din care cititorul poate 
recompune întregul. În Râpele Roşii autorul pune sub observaţie 
reacţiile unor virtuale personaje la confuzia creată de  Revoluţie, 
când, soldat fiind, putea să împuşte pe cineva nevinovat. De 
menţionat că naratorul doar schiţează personajele, fără să 
insiste asupra caracterizării lor amănunţite. Îmi place că autorul 
scrie cuvântul Revoluţie cu majusculă, respectând semnificaţia 
răsturnării politice din 1989 şi reproduce fidel limbajul consacrat. 
Receptiv la tehnicile scriiturii moderne şi postmoderne, Ioan-
Pavel Azap înregistrează cu acuitate de reporter amănuntele 
descriptive semnificative şi tuşele caracteriologice, asumându-
şi terminologia colocvială a epocii evocate, cu „tovarăşul 
controlor” şi „cefereul e a doua armată” sau ultra-cunoscutul 
„Hai Lyby!” jinduind după libertate.  Prozatorul pedalează 
elegant şi degajat pe naraţiunea la persoana a doua şi foloseşte 
cu dezinvoltură verbele la prezentul determinativ, cantonând 
acţiunea într-o actualizare continuă, brută, un fel de ciné-verité 
sui-géneris. Candoarea îşi găseşte loc şi în perimetrul cazon, 
înfăţişând simbolica alcătuire a unui minuscul om de zăpadă 
de către un cadru superior „în seara primei ninsori”. Din seria 
lecturilor formative e devoalată aici iubirea statornică pentru 
Cinghiz Aitmatov şi cartea lui Cântecul stepei, cântecul munţilor.
 Apoi orizontul investigării realului se extinde spre 
zonele urbane, unde sunt amintite repere napociste precum 
Croco şi defunctul Bardezi şi unde sensibilitatea naratorului 
prefigurează profilul lui Adi, un „handicapat autentic”, îmbrăcat 
curat şi decent, practicând de nevoie cerşetoria chiar la intrare în 
primărie, instituţie care ar fi trebuit să-i asigure un trai decent. 
Sunt şi alte destine umane creionate în fugă, precum Pandele, 
un „ţigan din Bucureşti, nu prea tuciuriu” sau comeseni aşezaţi 
la umbră într-o „vară indiană” să bea bere şi să stea la taclale 
precum personajele lui Caragiale dintr-o altă epocă. Amuzanta 
deconstrucţie narativă din O trilogie e un autentic flash surprins 
într-un tren, cu un stop cadru pe o bicicletă şi doi tineri care se 
sărută. Un alt flash prozastic de numai o pagină este Zgomot 
de sticlă spartă, nimic altceva decât transcrierea fascinaţiei 
la vederea unui curcubeu pe cerul verii: „Era acolo, deasupra 
oraşului: imens, strălucitor, fosforescent.” Citind, mi-am amintit 
de Curcubeul dublu al lui Alexandru Vlad. Al lui era dublu, proză 
densă, elaborată meticulos, al lui Azap e simplu, ca şi proza lui 
fără prea multe zorzoane stilistice şi de aceea, atractivă, uşor 
accesibilă la lectură. 
 Piesa de rezistenţă pare a fi fragmentul Casa Vilma, 
cea mai lungă proză a volumului, din care, suntem avertizaţi, 
avem deocamdată doar o parte, bănuiesc, cea introductivă. Aici 
ambiţiile prozatorului se acutizează aparent, urmând, de fapt, 
acelaşi stil narativ degajat, natural, menţinut în paradigmele 
unei relatări subiective, provocatoare, dătătoare însă, de vagi 
şi nebănuite nevroze. Dacă în celelalte proze ale volumului 
investigaţia se opreşte în planul unor consideraţii concret reale, 
acum autorul pare a accede timid la rezonanţele misterului 
subiacent, înscrise în pecetea tainei, a tensiunii dramatice. E 
doar un incipit, promiţător în fond. Un mister construit din fraze 
banale, insinuat pe nesimţite, dar oricând în stare să instaureze 
realitatea magică sau banalitatea magică, depinde de preferinţele 
receptării. Sunt şanse ca această latură a scriiturii să primească 
amprenta necesară unei dezvoltări ulterioare în proza ancorată 
în realitatea imediată a lui Ioan-Pavel Azap.     

 „virusul nemulțumirii trăiește în speranță „
   George Steiner
cînd
sufăr nu pot să privesc  în ochii
oamenilor &  îi privesc periferic
ca un cîine temător și umil
în timp ce vorbesc dezarticulat
imaginația mea trebuie să
construiască puzzle-uri credibile
silențioasă ca un zaț bine uns
cînd
sufăr mă închid în casa ca un
glob alunecos unde încerc să
mă integrez dar nu încap
conglomeratul stratificat și
acid nu  dizolvă nimic
totul e atît de expansiv
și caustic irită și supurează
prefer ca totul să fie ca în
pozele lui  Mapplethorpe 
reconfortant pentru ochi
liniar pentru inimă
o reclamă luminoasă 
cu becuri demult arse

*
„cînd un limbaj moare, o lume posibilă moare odată cu el”

George Steiner

aveam o relație solide
îmi trimitea flori  inimioare și pupici
cît să țină flacăra aprinsă
my own personal lover
cu logo și tot
cel mai greu a fost să
ramîn la felul meu  detașat
de blazarea iminentă
să-mi aduc aminte scopul
determinarea și acțiunea
să rămîn implicat dar lucid
conținut emoțional cu mecanism
intact  să rămîn în modul(ul) meu
 cerebral  anxios avantajos
fără un innuendo gratuit
aveam o relație fructueuse
cu tot viitorul înainte
organic și vibrațional
pășeam împreună pe
terenul  fractal
cel mai greu îi era să nu se
dezmembreze  să rămînă atașat
detectabil și transparent
util  cu carapacea larg
întredeschisă  familiar
o înșiruire logică nefragmentată
fidel & uman & prezent.
cum spuneam, aveam o relație perfectă și
silencieuse

*
 „în definitiv tot ce ne rămîne de făcut e să inventariem 
ireparabilul „
 George Steiner

îmi plăcea pesimismul
tău  natura ta închipuită
și negativitatea. ușurința
cu care te scuturai de
mine și flirtai cu necunoscutele
pe facebook & cu dumnezeu
lipsa de suport  indiferența și
egoismul moștenit de la mama ta
îmi plăceai ca un drog sau
poate doar ideea de a te
consuma în doze mici

am învățat să trăiesc iubirea cu
cumpătare ca să dureze mai 
mult cînd tardigradele își oferă
tandrețe și albinele visează dar
cînd îmbătrînești totul e parfum
iar tăcerea e noul mod de a
fi vizibil. îmi cumpăr doar 
plante care iubesc întunericul.
și nu pot ieși în lume cu toată
sensibilitatea asta nudă lumea
m-ar mînca de vie. mă voi organiza
cum organizez o fabrică de origami.

nu mai pot iniția ceva acum nu
acum cu toate celulele pe moarte
accept  necroza ca pe un nou început
pe mușchiul ce pulsează involuntar
o prezență în spațiul cinic.

*
„fără traduceri, am trăi în provincii delimitate de tăcere „ 
   George Steiner

în crater sunetele sînt degete
praful se ridică de la un cuvînt
materia stătută în acest nimic
o plămădeală înțepenită
pe care o tot frămînți pînă cînd
natura  ta se deformează
se recompune și paradigma ia altă 
formă, cuticulară, albă
noțiunile își modifică înțelesul
un arbore evoluționist crește
falnic din regiuni aride și
foarte calde
și totul devine limpede
cuvînt scos prin alt cuvînt
înțelegere născută din înțelegere

*
SINTÁGMĂ, sintagme, s. f. 
ușile poartă amintirea siluetei noastre în lumină 
umbra imprimată din urma lor

UMANÍSM s. n.
niciodată nu da nume unui
cîine vagabond, te va urma
pretutindeni 

CONCÉPȚIE, concepții, s. f.
și în nopțile
în care nu poți dormi și
nu-ți amintești de ce mai ești
încă aici îți aduci aminte 
de toți morții cu nume & prenume
zile de naștere

FORMÁT2, -Ă, formați, -te, adj.
mi-e frică de singurătate
fără frică sunt singur
iar asta ține strîns totul

PIERDÚT, -Ă, pierduți, -te, adj.
ne străbatem ca pe niște terenuri aride
în fața unei oglinzi ca o ușă
ce ar trebui să elibereze lumina

PĂSTRÁ, păstrez, vb. I. Tranz.
de undeva din ținuturile elvetice s-au adus sutiene la secondul 
din colț. albul imaculat strălucea în vitrina murdară și toată 
lumea care trecea pe strada cu trotuare găurite își ridica 
instinctiv capul ca la apariția unei fecioare cu lacrimi de apă 
dintr-o pompiță interioară staționată în  timpul unei procesiuni. 
magazinul se umpluse de lume și albul acela începu să circule 
din mînă în mînă, în coșuri, pe tejghele, în plase, ca un fruct 
pîrguit și binecuvântat. pe margine, o doamnă elegantă, 
sofisticată, freca încet mătasea între două unghii tari și roșii 
ca sângele.

*
EFECTÍV, -Ă, efectivi, -e, adj., s. n. 
din lada de la Caritas atîrna un prezervativ uscat prins în 
mîneca unui pulovăr maro scămoșat cu etichetă de firmă la 
vedere. părea intact, refolosibil. lângă ladă trei pui de rromi 
bine îmbrăcați se săltau ca să-l agațe, să-l țină în mînuțele lor 
mici și murdare, să-l umfle ca pe un balon, să-l tragă contra 
vîntului pe ulița lor proaspăt bătătorită între cocioabele de 
carton și peturi și lada de la Caritas instalată cam acum vreo 
lună la marginea acestui oraș metropolitan.
FIXÁT, -Ă, fixați, -te, adj.
nu e de ajuns să-mpingă
cu degetul bila din lanțul
cinetic să declanșeze
efectul de domino să înțeleagă
teoria relativității un șobolan
e un șobolan și-atît

în fiecare zi, în fiecare minut, în fiecare secunDÃ 
se nÃšte un gînd ce militeazÃ, ridicÃ pancarte, 
luptÃ.  vericitatea se  lipešte la fiecare juma 
de pas .  într-o singurÃ zi   /un verb/   trece 
prin toate stÃrile posibile, de la bunÃvoin†Ã ši 
maleabilitate la înveršunare ši blesteme,  de 
la uimire la descÃtušare, de la indiferen†Ã la 
rÃzvrÃtire . furia e mamÃ, e tatÃ, e dumnezeu. 
furia ši neputin†a.

Adrian ŢIONDaniela MĂRCULEȚ
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Dumitru BRANCN. GEORGESCU

ondiţia bazală a lecturii unei cărţi (de poezie) ar trebui 
să fie, vorba lui Serge Dubrovsky, demersul informat 
şi inteligent. Ce anume m-a îndemnat să cumpăr şi să 
citesc cartea de versuri „Desprinderea de ţărm”, scrisă 

de poetul Emil Mircea Neşiu şi publicată la editura AUREO în 
anul 2020? Actul împlinit de orfevrărie literară în care materialul 
de construcţie al cuvintelor a fost prefăcut prin travaliu scriitori-
cesc în creaţie artistică? Sau, tentaţia, aproape fascinantă, prom-
isiunea ţinută din „Arta”, că „gaura cheii se umple/ de priviri 
ce vor cortina/ ridicată mai repede”? Şi, voi afla, străbătând un 
posibil/  plauzibil „drum al mătăsii” liric, câte în lună şi în stele! 
 Emil Mircea Neşiu se singularizează între liricii regiunii 
noastre doar printr-o nativă propensiune eminamente subiectivă, 
aşa cum îi „şade” bine poetului, vorba unui alt mare „rentier” al 
literaturii – Hugo Friedrich – vectorul bazal al lirismului modern, 
în pofida aparenţei că vârsta şi pasiunea pentru literatură ar fi 
generat (aparente) privilegii editoriale, dar purtând cu demni-
tate, fără bravadă, surdinizată, fără fanfară, năsălia unui expiant 
travaliu livresc.
 Cărţile lui Emil Mircea Neşiu nu se apropie încă destul, 
deşi ar merita, de cititorii/ câţi ori fi/  de poezie şi rămân doar ca 
rezervor aproape subteran, sigilat, destinat altor vremuri când 
seismele lirice ale poetului consemnate în seismografiile cărţilor 
vor activa/ reactiva idei, înţelesuri, afecte, emoţii dintr-o vreme 
revolută.
 „Desprinderea de ţărm”, apărută în anul pandemic 2020 
la editura AUREO din Oradea pare o adăugire tristă, amărâtă, la 
o altă carte de versuri, numită „Când se lasă înserarea”, scrisă 
de venerabilul poet (decedat) Voicu David.
 Nota elegiacă, trena chtonică, poziţionarea aproape 
maladivă între parantezele răbdării ne învederează un poet sedus 
de promiscuitatea ocheadelor sale şi nu atinge, printr-o sfială 
înscenată, lucrurile „bine făcute”, lasă îndrăzneala factuală şi 
vanitatea inerentă unor atari demersuri altor căutători/ cutezători 
şi aşteaptă, parcă resemnat, „venirea EI” ca pe o apariţie mesian-
ică, chezăşia salvării din marasmul biologic, ineluctabil şi refuză, 
hotărât, rolul sigur, „pe viaţă”, de bufon, fie el şi al regelui.
 Artist de circ existenţial totuşi, departe de a fi, cum 
spuneam, bufon, poetul face fie incursiuni, fie slalom atunci 
când „se cere” printre prea multe gânduri iar „cu gândurile nu 
te joci”. În acelaşi fel temerar, „tristeţea este necesară pentru 
a face pereche/ cu bucuria când se aşează/ împreună la masa 
tratativelor”. Aşa a fost de când lumea, contrarii care, vorba lui 
Marin Preda, ziua se ceartă iar noaptea fac amor.
 Da, poetul se desprinde de ţărm, culoarea favorită este 
galbenul-ruginiu, în textul original, recunosc, este „galbenul 
ruginiu”, asta aşa, pentru acurateţe, substantivul compus este 
licenţa mea, şi, alergat o viaţă de om de monstrul Colombre 
al lui Buzatti, ajuns, totuşi, din urmă, i se dă alt înger la bord, 
disimulat în „pilot de încercare” şi donează sânge eprubetelor 
pentru a trece în ochii altora „savant”. Excelenţă, impostură? 
Nu ştiu. Certitudine? Poate, perfidia fecioarei! Contractele? Au 
clauze dure, implacabile, sentenţioase! „Tot ce cade se plăteşte”. 
Putem face ceva? „Doar iubind”.
 Pe rafturi, de-a valma, cărţi, manuscrise şi vise. Dacă 
există un „microb” al scrisului? Dacă poţi fi om sub un „soare 
defect”? Îţi poţi alege băutura? Cetatea îţi dă cucuta şi, să te 
recunoască, un „chip punctat de iluzii”. Toate parcă se sfârşesc 
„într-un spaţiu liniar”.
 După ploaie „rugineşte misterul” iar căderea e o treaptă 
nefrecventată încă. În „Ecuaţia timpului”, ne spune poetul, 
„suntem necunoscute/ pe care timpul nu le iartă”, şi „cine te-a 
iubit Zaraza,/ a prins rolul principal/ pentru toate dramele”.
 Din nou, apăsătorul, amărâtul gând de a nu fi „primul 
care pleacă”. Poetul a aflat cum apar erorile (şi ororile) iar fiinţa 
umană, îmblânzită perfid de un alt Mic Prinţ este „o plantă ce 
nu se poate cultiva cu bunăvoinţă”.
 Şi, iar, „am microbul poeziei în sânge”, are uşa „veşnic 
deschisă”/ uşa lui Nichita Stănescu n-avea barem clanţă! Poemul 
e bun? Poemul e prost? Dacă avem un „Isus al meu”, vorba lui 

Poemul, 
ca fugă pe vers

Liiceanu, de ce n-am avea un Nichita personal? La purtător, 
la vedere stradală, nu doar ascuns şi purtat în sânge. Depinde 
de critici? Poate... Te ţine treaz frigul? Te ţine în viaţă scrisul, 
singura rugăciune „cu majuscule” în care pot fi doar îngeri – 
păsărilor. Ne putem resemna cu umilinţa de a nu zbura? Putem 
ţine „Jurnal” doar cu aserţiuni şi fără vreo întrebare? Poemul 
„Lumea magică” e remarcabil! Timpul tuturor, timpul comun e 
la Emil Mircea Neşiu „clepsidră spartă”. Poetul vede, ca nimeni 
altul „porţiunea de întuneric/ în paharul dimineţii” şi trăieşte doar 
atunci când l-a „prins ploaia nepregătit”, flagelat de răni care nu 
se cicatrizează.
 Am văzut şi o tendinţă de construct poetic, o elaborare 
uşor didactică, previzibilă, iar la final, plasată ca la fabulă, o 
„morală”, de fapt un soi de sentinţă, o aserţiune scrisă cu mână 
soresciană, un fel de poantă lirică. Alt poem remarcabil – „To-
cirea gândului”. Timpul nu se împarte ci ne descompune, ajutat 
de trilioanele de microbi şi virusuri care împart cu noi domnia 
în roboţelul biologic sau în „prietenul nostru, porcul” cum i-a 
spus cândva, cu tristeţe probabil, Constantin Noica.
 În poemul „Sacrificiul” abia la final vedem luminiţa 
spre care poetul ne conduce trufaş, cu sistemă, legaţi la ochi. 
Asta aşa, să fie o experienţă bezmetică şi impredictibilă. „Icoană” 
este poem slab iar din „Dirijorul” poate lipsi, fără vreo pagubă, 
versul final.
 „Memoria trează” e doar în lucrurile din jurul nostru iar 
piatra poate fi o scrisoare către nemurire. Redundanţă, neglijenţă, 
ce o fi, „pe tivul unei bolţi asuprite/ de singurătate”; mustrarea 
este legată de nepăsarea de a menţine, conceptualizat, etimonul 
„singurătate”, dar şi prezenţa imediată în „Memorie trează” iar 
distal, să zic aşa, versurile „pe o margine de lună asuprită/ de 
singurătate” în poezia „Sinceritate”. Poeme remarcabile însă, 
„Trena suferinţei” şi  „Graffity”.
 Da, semnele de întrebare „fac probleme”! Trebuie 
evitate? Semnele? Problemele? Finalul poemului „Răbdarea” 
e magistral – „vibraţia mată a culorii spune/ că eşti modelul 
ei preferat/ ce deşiri indescifrabila ei răbdare”. Să fie îndemn 
la cuminţenie „să joc şi eu/ personajul fără replici deplasate”? 
Nu cred, nu văd poetul Emil Mircea Neşiu pitit într-o grotă de 
sihastru atonit.
 În poezia „Fără titlu” sunt ţinut în burta de chit a întu-
nericului şi de-abia la final, poetul, pişicher, spune „fiat lux”! – 
„De controlul bagajelor/ se ocupă altcineva”. Caznă între sudoare 
şi mască, marioneta pare să fie grilajul dat de protestatari la o 
parte, o plută care poartă în derizoriu mintea în disoluţie, fără 
vreo glorie postumă a naufragiului în „Marionete”. „Încurajarea” 
racului, alegerea derizorie, limita lui Dedal la răspântii de dru-
muri ori în labirintul afectiv – atunci poetul poate evada/ dezerta 
din trecutul personal, mereu „recent absolvit” în „Evadarea”. 
Alte poeme remarcabile – „Regizorul”, „Accident vascular”, 
„Zbucium”, „Desen” şi „Portret”.
 În „Marea de spice” mi se cere să trec „cu vederea/ lupta 
dintre nori şi răbdare”, în „Întâmplare”, nu pare să se întâmple 
ceva iar în „Poem alambicat” găsesc doar atât, dar ajunge, totuşi, 
„La Brăila nu stau câinii/ să latre la extremităţile de lună”. „Ier-
tarea” e prolixă iar „Răsplata” e superfluă. În „Moş Vreme”, doar 
bufonul poate fi luat în serios şi versurile scânteietoare, „încerc 
să sorb din pahar/ o vreme mai bună”. Tot „in time” îmbrăţişările 
de altădată sunt doar scheletele unor accidente stupide iar sin-
gurătatea nu poate fi mutată ca o piesă de şah, oricare ar fi ea, 
fără consecinţe în „Îmbrăţişări”. Remarcabil versul „între straturi 
de fiori” în „Nocturnă”. Sar sfios peste „Interzis” iar povestirea 
lirică din „Intarsii de curcubeu” se încheie apoteotic: „În colecţie 
nu avea decât/ griuri cu uşoare intarsii/ de curcubeu”.
 Lectura critică este un fel de a iubi aspru cărţile citite iar 
în „Articol de fond” insomniile sunt (şi ele) „bucăţi de noapte”, 
figuri translucide, în contumacia nopţilor. Frică de întâmplări, de 
primejdioasele colţuri de stradă, marcajele şterse, debusolează, 
generează anxietate şi alienare în „Parcul de corali”. Este con-
semnată o istorie insolită a scrierii unei cărţi purtătoare de adevăr 
suprem situat pe muchea de neatins între somn şi veghe, între 
vis şi viaţă, – chiar şi o carte proastă se scrie anevoie. De-ar şti, 
Măria Sa cititorul ar cumpăra-o de milă!
 Pictură pointilistă, discursul liric al unei succesiuni 
– şi secesiuni – cromatice, roşu, negru, galben, albastru, în 
„Trepidaţii de lacrimă”. „Curs” este un poem mediocru, cu 
aluzie la SARS COVID, cocomârla-vedetă a zilelor noastre a 
cărei ofensivă inconştientă ne-a mutat viaţa din „in vivo” în „on 
line”. Remarcabil poemul „Bagaj auxiliar” iar în „Deschiderea” 
găsesc paseismul eclatant, colecţiile, albumele, ierbarele, viaţa 
presată în forme uscate dar, rămăşiţa nostalgică a formei nu este 
exilată în „deşertul tătarilor”, în pustia răbdării, a amărăciunii, 
a amânării „sine die”, nu e doar răbdurie rogojină.
 „Pământ de flori” încheie în răspăr o carte crezută la 
început elegiacă, o manea grecească autentică înţeleasă de Nikos 
Kazantzakys ca jelanie a neputinţei vremelnice a neamului său, 
a Greciei prefăcută în paşalâc turcesc. Grecul obidit a scornit 
atunci cântecul social de jale, cântecul neputinţei, surdinizat, 
maneaua autentică în oglinda căreia doina românească, priete-
noasă, îi sublima amărăciunea.
 Despre cartea „Deşertul de catifea” ce să scriu? Deo-
camdată, nimic. Metafora ei, seducătoare, ne momeşte s-o citim! 
Vă doresc răbdare sărată!

Drumul lung de la sudoare la mască

... Cine este familiarizat cu poezia lui Mihail Soare știe 
că dincolo de metaforă și imagine, în construcția poemelor, el 
infuzează o filosofie – de cele mai multe ori disimulată în pa-
rabolă, de multe ori evidențiată, chiar arătată cu degetul – care 
pune existența sub semnul tragicului destinului; un alt fel de 
Ahile ce-și știe soarta și vrea să și-o păstreze până la final. De 
data aceasta1, poezia este, pentru autor, o artă a profeției: ce i s-a 
menit (profețit) și arta cu care se mișcă în acest dat. Nu ursitoarele 
sunt cele care pornesc viața, nici un „Acela” atotputernic – ci un 
„voi” nedefinit, care pot fi oamenii în general, oamenii din jurul 
poetului, oamenii interesați să-l crească (educe, etc.); un lucru 
se exclude: nu el însuși își profetizează cursul vieții, nu este 
un profet lăudător de sine, trăiește genuin ce i se dă, descoperă 
lumea prin sine însuși, nu pe sine prin lume. Iar arta de a trăi 
înseamnă să descoperi semnele acestei meniri, să încerci să le 
reinterpretezi pentru a scăpa de „ce e pus în frunte” – și să constați 
că oriunde ai coti-o, oricât ai disimula, tot acolo ajungi; este, aș 
zice, arta de a constata inutilul zbaterii pentru evitare – conștient 
că-ți rămâne frumusețea zbaterii ca atare. Emblematic mi se 
pare poemul Curriculum vitae cu aceste patru sau cinci evitări / 
îmblânziri ale sorții. Mai întâi: „Știindu-se prietenia mea cu toți 
copacii din jumătatea asta de lume / m-au pus să fac eșafoduri 
/ trebuie să-și câștige și el pâinea din ceva, își vor fi zis / doar 
că acestea, de cum le făceam / înmugureau și apoi înverzeau și 
chiar înfloreau tulburător / astfel că toate păsările despuiate de 
cântec se îndrăgosteau de ele / și nici un grumaz de visare – și 
câte erau / n-a mai primit mângâierea tandră a vreunui tăiș // iar 
eu admiram frumusețea fără seamăn a rămurelelor abia lăstărite 
/ și îndărătul ochilor îmi creștea, obrăznicătura, / viitorul crâng 
de eșafoduri.” A face rău se convertește în a face bine, pentru 
că în natură nu există „justiție”, păsările, când „se despoaie de 
cântec”, trec în frunzișul morții de la sine, fără tăiere, fără dorința 
autosuprimării chiar (a jertfei). 

Apoi: „ar fi bun de ceasornicar, și-au zis / însă când sub 
capacele gravate ale orologiilor au găsit cenușă, au amuțit / acesta 
e timpul vostru, domnilor, le-am spus / dar ei se încăpățânau 
să creadă că sunt firimituri de cer acele particule / și că musai 
trebuie să dea măcar de vreun amantlâc pe-acolo / chiar și mort 
dac-ar fi / sau cel puțin de zborul lui ridicol de bărzăune beat / 
iar ceasul din turnul bisericii o luase razna și anunța înviere după 
înviere / toate la aceeași oră / deși popii mor unul câte unul, la 
alte ore / așa că-n toamna aia îmbelșugată s-au dat iisuși la toată 
lumea / și pacea căzuse neiertătoare ca o ghilotină / în vreme ce 
pendulele orașului arătau numai ceasul iubirii / și nimeni nu mai 
visa nimic / doar vatmanii aveau coșmaruri cu epifanii înhămate 
la tramvaiele lor galbene / dii, gloabă, se auzeau în noapte vo-
cile lor dogite / și aerul nu mai era aer, / ci fum de tămâie.” Iată 
cum, de data aceasta, transferată în spațiul umanului, ghilotina 
face din orice om jertfit un Iisus, aduce iubirea pe pământ; jocul 
logic al poeziei se susține, discutându-se despre omul generic 
și experiența lui cosmică în care suprimarea nu anulează ființa. 

Oricare altă menire de a face răul este deturnată, astfel, iar 
finalul poemului se încheie cu revenirea la natură: acolo numai 
întâmplarea strivește vietățile, le „omoară”, nu există intenție a 
crimei. Ca să ajungă aici, poetul își imaginează că i s-a menit 
de către „voi” să fie sfânt, și acceptă ironic, motivând tot ironic 
alegerea: „cum nu mai aveau bani de repictarea frescelor m-au 
făcut sfânt / la câte metehne are doar pentru așa ceva e bun / 
am primit cu drag: necuviința asta strigătoare la cer chiar că 
mi se potrivea / și-n plus, îmi trebuie o mie de vieți ca să mă 
căiesc / zis și făcut / acum stau îndărătul unui geam agățat de 
pereții primăriei / și mă uit la enoriașele care-și unduiesc nurlii 
șoldurile / iar ele chicotesc și merg mai / / departe-nspre crâng 
// atenție la melci, cutrelor, să nu-i călcați, le strig de mi se 
zguduie aureola pe cap / bine, mă, sfinte, îmi răspund cu țâfnă 
// și chicotesc iarăși / la fel face și crângul colcăind de imnuri 
de uitare așteptând apusul”.

Poemul (ca întregul volum al lui Mihail Soare) este un 
elogiu adus vieții nepedepsite, naturale în sens cosmic, departe 
de crime ca opțiune – și, deci, fără nevoie de ghilotină – un 
îndemn la iubire și numai la iubire. 

Nu pot trece, însă, de acest volum fără a sublinia acel 
energetism al versului pe care l-am surprins și în alte poeme ale 
lui Mihail Soare. El însuși își subintitulează cartea „versuri” 
și atrage atenția, cred, prin aceasta, că unitatea constructivă a 
poeziei sale nu este strofa neapărat (deși scrie multe poeme în 
strofe, cu ritm și rimă – și ce prozodie!) – ci, iată, prima „brazdă” 
a ei, cum ar spune grecii (scrierea veche era numită, de către ei, 
bousfrofedon, de bous = bou și strefo = a întoarce, după obice-
iul aratului când o brazdă merge până la o margine și apoi se 
întoarce la marginea aceastalaltă: scrisul rând cu rând era numit 
la fel). Pe vers, anticii puteau lucra diferite ritmuri care, apoi, 

1  Mihail Soare, Ars profetica, Ed. Eikon, 
2019. Cartea a primit, până acum, Premiul juriului 
– Colocviile George Coșbuc - Festivalul Naţional de Poezie, 
2020, și Premiul I, secțiunea Poezie - Festivalului internațional 
de creație „Vrancea literară”, 2020

îmbinate în strofe, în câmp arat, dădeau melodie, culoare, relief... 
Redescoperirea versului în poezia modernă s-a făcut oarecum de 
la sine, după ce s-a trecut la scrierea ei fără artificiile formale: 
totuși, poeții au resimțit nevoia „cizelării” a ceva. La Mihail 
Soare versul este încărcat de energie, e ca o ramură de salcie 
din codrii pe care-i descrie, care înmugurește primăvara pocnind 
din mugure în mugure: la fel „pocnesc” cuvintele pe rând, sunt 
ca mici explozii ce trec ideea din imagine în imagine. Este ca o 
veritabilă fugă pe vers. Asemenea versuri florale – florale in statu 
nascendi! – veți mai găsi, în literatura română, la Cezar Ivănescu, 
la Traian T. Coșovei, la Matei Vișniec – și la atâția alți poeți care 
au pasiune pentru formă – dar mai ales la Rodian Drăgoi, care-și 
face adevărată artă poetică din restaurarea versului ca brazdă. 

Volumul Ars profetica, deja bine primit de critica literară 
și chiar premiat, are șansele să rămână punct de reper în creația 
lui Mihail Soare, consolidând atracția autorului către poezia cu 
încărcătură etică, filosofică în general, și dialogul, deja început 
de mult, cu marile idei ale lumii moderne.

Cărți
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Itinerarii plastice

Pornind de la titlul „La noi”, 
care de aproape 20 de ani se află în 
coloanele cotidianului „Răsunetul”, 
Cornel Cotuţiu a reuşit să aducă pe 
piaţa publicistică nu mai puţin de opt 
cărţi ce adună gândurile exprimate 
mai întâi în ziar. De fapt, aşa se şi 
intitulează „Opt” cel mai recent volum 
din seria „La noi”, apărut la Editura 
Şcoala Ardeleană din Cluj-Napoca. 
Şi de această dată coperta aparţine 

Georgianei Cotuţiu ( care creionează un 8 invers, ca un infinit) şi 
tehnoredactarea lui Adrian Năstase, echipa cu care Cornel Cotuţiu 
lucrează de ani buni. O noutate este însoţirea textelor cu lucrări 
semnate de artiştii plastici Marcel Lupşe, Liviu Suhar, Irina Petraş, 
Miron Duca şi Mirela Trăistaru. 
 Scriitorul îşi împarte cartea în şapte capitole care oglin-
desc sfere culturale, sociale, politice, nu doar din arealul în care 
trăieşte – Beclean şi judeţul Bistriţa-Năsăud (sau judeţul Coşbuc 
– Rebreanu, cum îi place să spună) – ci şi mult dincolo de Ocean, 
acolo unde a făcut câteva vizite la copiii din Canada.
 Citind volumul, remarcăm, în primul rând, minuţiozita-
tea cu care se apleacă asupra ideilor, uneori fiind mult prea atent 
asupra detaliilor, ceea ce îi atrage antipatii. Dar asta ar trebui să 
facă editorialiştii, să-şi asume rolul de reprezentanţi ai poporului şi 
să tragă de mână  (metaforic vorbind, prin cuvinte) pe conducători 
de câte ori greşesc. Textele extrase din coloanele ziarului, ce au 
apărut pe o perioadă îndelungată, sunt aici redate fără a fi trecută 
data, însă, cu atât mai mult demonstrând că „jurnalistica nu este 
o literatură grăbită, sortită efemerului”, aşa cum au tendinţa să 
creadă unii.
 Cartea aceasta este despre cum ar trebui să fie „normali-
tatea normală”, aşa cum declară însuşi publicistul despre caractere 
şi modul în care a fost înţeleasă libertatea postrevoluţionară la noi: 
„Democraţia românescă postdecembristă a zămislit şi o făptură 
numită parlamentar”. Am putea să extindem acest subiect la fel 
cum Cornel Cotuţiu l-a făcut de atâtea ori în editorialele sale, astăzi 
parlamentarul nemaitrebuind să aibă studii înalte, nu trebuie să 
provină din sfera intelectualilor ci să fie un tip care să ştie să facă 
„gargară” politică.
 Despre dezacordurile de la tribuna Parlamentului, despre 
faptul că parlamentarii noştri nu-şi cunosc rădăcinile istorice şi 
culturale, despre faptul că au reuşit să aducă o altă faţă a politicii, 
aceea a urii şi prostiei, scrie Cornel Cotuţiu în textele lui. Educaţia 
este cea care, după Revoluţie, a suferit foarte mult, trecând cu 
fiecare ministru în parte printr-o nouă etapă, astfel încât copiii 
au fost bulversaţi. Interesantă este remarca publicistului că au 
dispărut cei şapte ani de acasă, expresie depăşită pentru că „bietul 
prunc e luat mai nou de lângă ţâţa mamei cu un an mai devreme, 
de la şase ani”. De altfel, atâta timp cât părinţii lucrează mai nou 
la multinaţionale sau sunt peste hotare, copiii rămânând acasă, 
expresia este degradată de familie, şcoală, biserică şi societatea 
românească actuală.
 Nu lipseşte din viziunea lui Cornel Cotuţiu soarta româ-
nului de peste hotare şi despre clădirea vieţii pe ideea întoarcerii 
în patrie. De altfel, despre modul în care şi-au croit destinul peste 
Ocean, în Canada, românii, Cornel Cotuţiu, care a stat în mijlocul 
lor mai multe veri la rând, are şi o carte – „Veveriţa de pe Rue 
Noel”.
 În aceste vremuri în care care porţile bisericilor au fost 
închise, oamenii rugându-se în vreme de izolare fiecare acasă la 
el, Cornel Cotuţiu vine şi spune că „pentru omul de rând Biserica 
nu este mijloc de opresiune ci de apropiere şi bună convieţuire”.
 Într-adevăr, s-a constatat că la Biserică oamenii merg 
pentru a obţine o oază de speranţă de la Cel de Sus, ştiu să res-
pecte toate regulile şi, încărcaţi cu Duhul sfinţeniei, să treacă peste 
încă o săptămână întru aşteptarea vremurilor mai bune. E clar, nu 
putem face comparaţie între modul în care cei prezenţi la Biserică 
se comportă şi haosul din magazine, unde în niciun caz nu putem 
vorbi despre distanţare socială sau purtarea corectă a măştilor. 
Acolo, omul uită de virus întru căutarea produselor dorite.
 Fotografiile din carte, fie ele din oraşul în care Cornel 
Cotuţiu şi-a creionat destinul şi unde o viaţă a fost profesor de 
limba şi literatura română – Beclean, fie legate de anumite pasiuni 
(inserează inclusiv pagini de rebus) şi, mai ales, cele ale unor 
personalităţi cum este Familia Regală (prezentă la Mănăstirea 
Dobric în 1997), Nicolae Steinhardt, Ioan Aurel Pop, Nichifor 
Crainic, Petre Dulfu, ajungând până la receptarea noutăţilor din 
lumea literară şi vizuală, completează, în mod fericit, volumul ce 
este o frescă a vremurilor pe care le trăim. 
 Indicele de nume ne ajută să descoperim mai uşor cât de 
variat este volumul şi cum întâlnim într-o adevărată enciclopedie 
fapte ale celor care ne conduc destinele. Iar prezenţa unor texte 
legate de personalităţi ce au rămas în istorie prin proiecte marcante 
vine să ne arate că avem repere la care, din când în când, ar trebui 
să ne întoarcem.
 Cornel Cotuţiu îşi consolidează, prin această carte, pozi-
ţia de publicist a cărui voce se aude  mult mai departe de judeţul 
Bistriţa-Năsăud, taman peste Ocean. 

Despre normalitatea 
normală

Un scenariu 
paranoic de buzunar: Sabin Bălaşa

emarcat încă din deceniul şase, pentru 
calităţile certe ale desenului său închegat 
şi oarecum sculptural, de factură 
clasico-renascentistă, dar şi pentru 

gura sa bogată, pentru atitudinile ţâfnoase, 
deasupra cărora planau suspiciunile unui 
potenţial insurgent abia stăpânit, Sabin Bălașa 
se aşeza organic în contextul unei generaţii 
care chiar a revoluţionat pictura noastră, istovită 
expresiv de un interminabil deceniu  proletcultist. 
Apoi, constatând că lupta cu exteriorul, cu ideologia 
oficială şi cu imperativele istoriei mici nu este deloc profitabilă, 

ba din contra, el a identificat două direcţii mari în care 
căutarea succesului nu avea cum să dea greş: flatarea puterii 
politice până la nivelul de 
la care grotescul devine 
stilistică şi clamarea 
sinelui cu o lipsă de 
pudoare care mergea, şi 
ea, până la o înălţime 
amorală a spectacolului 
pur. Din promisiunile 
răzvrătitului juvenil, 
posedat de ideal până la 
suspendarea instinctului 
d e  c o n s e r v a r e , 
socializarea adultului a 
reţinut doar exacerbarea 
instinctului de conservare 
până la suspendarea 
oricărui ideal. Scenariul 
paranoic al lui Dali, de 
un histrionism inimitabil, 
în care patetismul latin şi 
contorsiunile maure şi-au 
găsit un spaţiu unic de 
manifestare, a fost adus 
de Sabin Bălaşa la nivelul unei Dâmboviţe anemice, cu debitul 
icnit şi cu suspine de sifon alimentat intermitent. Pictându-l pe 
Ceauşescu în ipostază mitologică, de arhetip, pur şi simplu, iar 

pe coana Leana în chip 
de îngereasă azurie, 
căreia-i camufla ţâţele 
sub voalul selenar al 
unei androginii pe 
care nici măcar el n-o 
premeditase, vorbind 
incontinent pe unde 
apuca şi, de cele mai 
multe ori, neîntrebat, 
Bălaşa sugera, implicit, 
degradarea condiţiei 
a r t i s tu lu i ,  a lă tu r i 
de aceea a întregii 
societăţi româneşti. 

După ’90, când mulţi pictori de curte au rămas 
descumpăniţi, iar unii dintre ei nu şi-au mai revenit 

nici până astăzi, întrebându- se încă, asemenea 
lui Lefter Popescu, de ce modelul lor unic a fost 
martirizat prematur la Târgovişte, Sabin Bălaşa 
s-a repliat cu o viteză uluitoare şi a identificat 
acele frustrări îndelung înăbuşite înainte de ’89, 

dar pe cale de a se exorciza acum prin supapele 
puterii economice. Şi, uite-aşa, s-a pus el să 

picteze kilometri de pereţi, stanze pseudoraphaelite la 
Snagov, aule la Iaşi, amfiteatre la Bucureşti etc., etc. şi peste 

tot, amazoane albastre, inorogi zburători, Pegaşi necălăriţi, 
mari aglomerări de 
formaţiuni nebuloase 
Cirus, mantii umflate 
degeaba, fără ploaie, 
fără vânt.

As t fe l ,  după 
mai bine de cincizeci 
de ani de pictură în 
legea lui şi de expunere 
în prim-planul vieţii 
publice româneşti, după 
ce a vorbit epopei, a 
scris romane, s-a pus 
alături de Leonardo, de 
Raphael, de Picasso, 
de  Ceauşescu ,  de 
Leana, de Dulea, de 
Suzana  Gâdea ,  de 
Irinel Columbeanu, 
de rectorul ASE-ului 
bucureştean şi de cel al 
Universităţii din Iaşi, 
de Ion Iliescu şi de 
Emil Constantinescu, 
de Petre Roman şi de 
alţii, şi de alţii, şi de 
alţii, o întrebare se naşte 

inevitabil. Dacă, în toţi aceşti ani, Sabin Bălaşa nu s-a expus 
de fapt pe sine şi nici n-a degradat pictura, ci a identificat doar 

punctele noastre slabe, fisurile noastre culturale şi morale 
şi apoi a râs homeric, bătându-şi joc de endemica noastră 
incapacitate de coagulare? Şi-a bătut joc de Ceauşescu şi 
de Leana, de Dulea şi de Suzănica, de pictură şi de Uniunea 
Artiştilor Plastici, de oamenii cu bani şi fără cap, de instituţiile 
bugetare şi de toate centrele de putere şi de influenţă? 

Fiindcă, atunci când îl pictezi pe Ceauşescu albastru şi 
pe Leana rece, apoi eşti felicitat şi plătit cu generozitate pentru 
asta, cînd primeşti aproape un milion de dolari pe câţiva pereţi 
pe care i-ai semnat la Snagov, nu denunţi, de fapt, insolenţa ta 
de a te mişca în anticamera puterii sau de a cere o asemenea 
sumă, ci, în mod categoric, prostia celui care intră în joc şi a 
celui care ţi-o oferă. Şi cum puterea şi-a acceptat imaginea, iar 
milionul de dolari a fost oferit, Bălaşa a putut să-şi ducă, cel 
puţin în aceste cazuri, demonstraţia pînă la capăt. Însă capătul 
acesta este trist şi falimentar pentru viaţa publică românească. 

Menuţ MAXIMINIAN
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Este poet, traducător, eseist, fotograf, creator de colaje și profesor. Predă „creative writing” 
la Universitatea William Paterson. La finele anului trecut, volumul de versuri,  Săruturile nesfîrșite 
ale vîntului, a fost publicat în Canada, bucurîndu-se de susținerea financiară a guvernului Canadei ( 
prin Fondul de Carte al Canadei, dar și Consiliul pentru Arte al Canadei), și a Provinciei Columbia 
Britanică ( prin Fondurile destinate editării de carte din Columbia). Este al șaisprezecelea volum 
publicat până acum. Poemele sale au apărut în peste o sută de reviste. Cea mai recentă traducere, 
realizată cu Mahmood Karimi-Hakak, Iubeşte-mă mai mult decît ceilalţi: Poeme alese sau Iraj Mirza//
Love Me More Than the Others: Selected Poetry or Iraj Mirza/, a fost publicată la Editura  Cross-

Cultural Communications,SUA, în 2014. Traducerile au apărut în reviste consacrate (The Sufi Journal, Basalt, Visions 
International, World Poetry Journal, and Atlanta Review) iar opera critică, și interviurile,în Notre Dame Review, Persian 
Heritage Magazine, Gargoyle, Southern Humanities Review, The Paterson Literary Review, Ascent, Florida English, şi 
Prime Numbers Magazine. Bill Wolak a obţinut cîteva burse de cercetare în domeniul ştiinţelor umaniste şi două burse 
Fulbright-Hays pentru studii şi călătorii în India. A participat la patru festivaluri de poezie, care au avut loc în India, şi la 
Festivalul Internaţional de Poezie „Mihai Eminescu’’, de la Craiova. Recent, lui Bill i s-a acordat calitatea de membru al 
Academiei Tomitane din orașul Ovidiu, județul Constanța, ca recunoaștere a contribuției lui la literatură.  

Lucian PERŢA

 Toată dragostea asta tulbure

Toată dragostea asta tulbure, iluzia toată,
nesiguranța, decepția, exagerarea
sunt false ori fără scrupule,
totu-i alunecos, nesincer, amăgitor ,
 viclenia, șiretlicul, păcăleala
, înșelăciunea,
încă zăpăcesc mintea,
tulbură simțurile
ca atunci cînd de bună voie o iei prin
ninsoarea grea a viscolului.
 Și, totuși, după toată disperarea,
 chinul și dezamăgirea,
culmea sarcasmului rămîne
graba cu care ești mistuit
înainte de a simți cît de cît vreo durere.  
 
Ploaie aducîndu-i cenușii dansul
 
 „Ajută-mă”, s-a rugat el, „ard,
și în jur miroase a parfum“.
„Liniștește-te”, a răspuns ea,
„nu poți să scapi de lumină.”
                                    
 
 
„Acum sunt însă orb din pricina flăcărilor,
bîntuit de cusururile mele,”a mărturisit el.
„Adesea cînd cei însetați degustă vinul,”
 a răspuns ea, ” acesta devine plasă pentru secrete.”
 
 
„Dar incendiul a pîrjolit panta muntelui
și casa mea s-a făcut scrum,”,  jelea el,
„Strigătele tale, simple șoapte
întoarse pe dos”, a răspuns ea.
 
 
„Țărînă sunt, chinuită de sete, nu mă părăsi
azvîrlit între speranță și uitare”, a implorat el.
„Ești lumină ce trezește”, a spus ea,
„ești ploaie aducîndu-i cenușii dansul.”
 
 
Pianul pierdut
 
„Ai pierdut un pian?”
întreba Prințesa Alexandra a Bavariei
pe fiecare cu care se întîlnea,
crezînd că ea înghițise
un pian mare din sticlă.
  
„Uneori”, spunea ea, „îl văd
în oglinda din dormitor
cînd sunt goală ca lumina.”
Totuși, celorlalți acesta le rămînea
nevăzut, de neconceput.
 
„Măcar de nu mi-ar fi carnea transparentă,”
insista ea”, atunci ai putea să-l vezi,
pianul pierdut, oferindu-și clapele
aici, chiar în spatele sînilor mei.”
 
Dar degetele nu au aflat niciodată acele clape,
și pianul pierdut tăcea,
plutind lîngă inima ei
nevăzut și neauzit.
 
 
Printre graffiti-uri pe anticul Pompei
Pe zidurile orașului distrus
de trei ori blestemul:
„Piară cel ce iubește!” 
 

Statuia lui Dionysos
 
La Patras, în Grecia antică,
statuia lui Dionysos, periculoasă tare,   
era ținută într-un loc
încuiat și doar o dată pe an expusă
în timpul nopții festive a zeului.
Simpla vedere a statuii
producea o nebunie bruscă, incurabilă.
Numai bolnavii în stare terminală,
sau doritorii nebuni
după tainica  inițiere cu zeul,
îndrăzneau să privească cu mare atenție statuia.
Nebunia fără leac
din noaptea festivalului  lui Dionysos
era  o binecuvîntare
dar și desfrîu pentru cei care,
 pătrunși de spiritului zeului,
 rosteau profeții tainice,
și  improvizau cîntece deocheate,
spre uimirea întregii adunări.
 
Visul lui Pindar
 
Cînd dormeam,
un roi de albine în zbor
mi-a intrat în gură, apoi a ieșit,
și tot așa pînă cînd  din limba mea  
a făcut un fagure de miere. 
 
De cîte ori vorbeam,
mierea curgea pe buze
se prelingea pe bărbie,
și cuvintele se îndulceau,  
vocea părea și ea schimbată
într-un vin galben irezistibil
închinat trecerii chinuitoare  
a frumuseții. 
 
Plăcere imediată
 
În  noapte aceea ți-am dezmierdat trupul
cu uleiuri parfumate pînă cînd
a strălucit de pofta  oglinzilor. 
În noaptea aceea mîinile mele ți-au frămîntat
Mușchii și carnea
devenind o limbă lunecoasă,
îmbiind la plăcere imediată.
În noaptea aceea nicio parte a trupului tău
nu a scăpat buzelor mele.
În noaptea aceea goliciunea ta
toată săruturi
a făcut lumina să șovăie. 
 
Pentru rîsul unei femei. 781-771 i.Hr.
 
Frumoasa preferată a Împăratului Yu,
Pao-ssa, s-a întîmplat să fie genul de femeie
care nu rîde  niciodată.
Într-una din zi el a hotărît
să o înveselească, dînd ordin
de aprindere a focurilor,
semn al invaziei barbare.
Cînd toți supușii lui credincioși
au răspuns prompt
la apărarea regatului,
printr-o deplină harababură a pregătirilor,
Pao-ssa a izbucnit în rîs,
Și împăratul a fost încîntat.
Mai tîrziu însă, cînd barbarii
au pornit un atac neașteptat,
focurile au fost din nou repede aprinse.
Dar de data aceasta supușii lui
au nesocotit alarma.
Prin urmare Împăratul Yu cu armata lui

a fost anihilat. 
 
Cei care strigă
 
În Salonul Confuz
de sus, de la etajul patru,
îi ținem pe cei care strigă sedați.
Cînd sunt
treji,
cei
pierduți,
legați zdravăn prin restricții,
își doresc moartea
din pricina escarelor. 
 
Sărutul în China
 
Sărutul în China
a fost cîndva considerat act intim,
petrecîndu-se în dormitor.
 
Primii vestici sosiți aici nu au văzut
cupluri sărutîndu-se, și au crezut
că sărutul nu le era cunoscut acestora.
Chinezii însă  le vedeau
pe femeile din vest sărutîndu-se în public,
și le considerau mai ceva
decît cele mai desfrînate prostituate. 
 
Călătorie în siguranță

Călătorești în siguranță
aruncînd umbra unei furnici negre
peste pleoapa celui care doarme,
apoi șoptești:” Fii iscoditor ca întunericul,
îngăduie luminii să fie.”

Bill Wolak. All the Wind’s Unfinished Kisses. Copyright 
© Bill Wolak 2020. Cover image: The Way Stars Reach Right 
Through Your Nakedness, photo collage, Bill Wolak, 2019 
Published in 2020 by: Ekstasis Editions Canada Ltd. 

Lucian PERŢA

    Pa-
         ro-
             dii

VOCI PE MAPAMOND. BILL WOLAK

DAN  CULCER

Semn

Eu știam că se poate. Aveam eu semnele mele.
Le descifram în serii și grupuri
încă din anii șaptezeci, vremuri grele
și pline la tot colțul de hopuri.
Ca să poți să spui că ai reușit în viață, cu adevărat,
trebuia un loc al tău să-ți găsești,
cât mai bine geometric conturat,
în care o vatră să poți să-ți clădești,
fără spaima că vei fi denunțat
și tot focul din inimă acolo să-ți ardă.
Am găsit, după semne, locul și nu mi s-a interzis
să-mi clădesc cu prietenii o vatră.
La început totul părea aproape un vis,
dar curând am văzut că nu doar câinii latră
în jurul ei, ci și zidurile și până și vântul
și după fiecare perdea cineva pândește
ori de câte ori mie acolo îmi ardea cuvântul.
Erau cuvinte rostite din inimă, pe românește,
dar citind și trăind literatura și în scris și pe unde,
și ungurește și franțuzește, cu toată prestanța,
am înțeles că trebuie să-mi caut altă vatră. Cum unde?
Evident că în Franța! 

Traduceri și prezentare 

Olimpia IACOB
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osanale „vîrfului”, urmează adulatorii acestora, apoi – ce să-i 
faci? – oropsiții adulatori ai adulatorilor ș,a.m.d.

x 
 Darul unui pahar cu vin? O iluzie a unei iluzii. Și nu e 
puțin lucru. 

x 
Senectute. Nu mai există prietenie ori nu mai exiști 

nici tu, veritabilul?  
x 

 „Nu numai poluarea și tutunul dăunează plămînilor. Un 
nou studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Manchester 
a arătat că prea mult somn ar duce la fibroză pulmonară, boală 
manifestată prin dificultate la respirație. La fel de dăunătoare 
pentru plămîni e și lipsa de somn. Se pot îmbolnăvi de fibroză 
pulmonară cei care dorm 11 ore pe noapte sau cei care dorm 4 
ore sau mai puțin. Pentru a nu se îmbolnăvi, oamenii trebuie să 
doarmă 7 ore pe noapte” (Click, 2020). 

x 
 Scriptor. Scintilații întîmplătoare (metafore, sintagme) 
aidoma unui chibrit aprins pe neașteptate, luminînd un spațiu pe 
care doar îl intuiai, dîndu-ți satisfacția de a-l confirma. 

x 
 Stadii întrerupte ale unor procese sufletești vechi, 
rămase la jumătatea drumului lor între plan și tridimensional, 
devenind cuminți, nostalgice basoreliefuri. 

x 
 „Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi” („Dacă 
vrei să mă faci să plîng, trebuie mai întîi ca tu însuți să suferi”) 
(Horațiu). 

x 
 „Trei cîini, unul lup și două javre simpatice, mă în-
soțesc în plimbarea de dimineață, alăturîndu-mi-se cînd ajung 
în dreptul Trecătorii Cerbilor. Vor să exploreze lumea cu mine. 
Astăzi m-am gîndit să le aduc cîte o bucată de pîine la fiecare. 
Au mîncat-o bucuros, dar apoi s-au întors acasă, lăsîndu-mă să 
fac turul Păltinișului singur. Era ca și cum mi-ar fi spus: «Nu 
ești tu decît un Binefăcător, așa cum poate fi oricine. Speram 
de la tine altceva, mai aspru» (…) Tinerii aceștia care vin cu 

mine o clipă în plimbarea vieții. Cum să-i ții în asprimea unei 
specialități? Cum să-i trimiți totuși către rest?” (Noica). 

x 
 Limitele ca act volițional, limitele ca fatalitate. Oricum, 
limitele. 

x 
 Scriptor. Interminabilul război  a ceea ce pare a exista 
împotriva a ceea ce nu pare a exista, iată resortul vieții curente. 
Inversul e resortul creației. 

x 
 „E cu mult mai măgulitor să vezi cum un critic se 
străduiește, din invidie sau supunere, să te defăimeze, decît ca, 
din camaraderie, să fie îngăduitor” (Gide). 

x 
 Violența: un totem sîngeros al imposibilului. 

x  
  Cu cît ne apropiem de culme, cu atît potecile sunt mai 
rare.  

x 
 „Din vocabularul proceselor comuniste desprind la 
întîmplare: Titist, Trotzkist, Asasin, Agent al imperialismului. 
Astea sunt Categorii, Caractere, Arhetipuri – nu mai corespund 
unor personalități umane istorice. Ai impresia că în procesele 
sovietice nu mai apar oameni, «indivizi» - ci tipuri, arhetipuri, 
personagii. Întocmai ca în orizontul anistoric al societăților arha-
ice (Cf. Le mythe de l éternel retour). De unde izvorăște nevoia 
asta de a identifica indivizii (istorici) cu un caracter arhetipal 
(mitic), de a transforma omul concret în categorie exemplară? 
Este oare o reîntoarcere la gîndirea arhaică, «populară»? Sau 
propaganda politică e osîndită să regăsească și să utilizeze din 
nou categoriile «mentalității populare»?” (Mircea Eliade). 

x 
 Chorofobia: frica morbidă de a dansa. 

x 
 Două extreme ale subiectivității în artă: să imiți avînd 
sentimentul de a crea, să creezi avînd sentimentul de a imita. 

x 
 În planul spiritului, similitudinile pot ascunde opoziții 
dramatice ce ți se descoperă brusc, stupefiindu-te. Între două 
nuanțe de gri deosebirea poate fi mai izbitoare decît între alb și 
negru. 

x 
 Oare fructul oprit cade cînd e prea copt? 

x 
 Scriptor. Lingușitorii atentează inclusiv la imaginea 
cititorului ideal la care aspirăm. 

x 
 „Scris cu litere mari pe spatele unei mașini, anunțul 
«Căutăm MECANIZATORI» mă pune pe gînduri fiindcă e cam 
vag. Ce fel de mecanizatori: semiocupați, îngustativi, combinaș-
tri? Mecanizatori cu bramburine defluxate, cu netoglu bazinat, cu 
supramîlc în portofoliu? Mecanizatori pentru condubitare, pentru 
decliterație sau pentru anagnust? Se ia în calcul experiența de 

„Scintilații 
întîmplătoare”

 Foirea, zumzetul mișcărilor noastre mărunte care neîn-
trerupt înconjoară existența ca și neantul, sacrul ca și demonicul, 
astfel cum insectele înconjoară neostenite, în livadă, sursele lor 
de hrană. 

x
 Morții îi aducem ofrandă moartea noastră, astfel cum 
oglinzii îi dăruim chipul nostru.

x 
 Scriptor. Exploatează materia deficiențelor, șovăielilor, 
greșelilor,  golurilor sale. Ele nu vor întîrzia să-l recompenseze 
pentru ofensa morală la care l-au supus. 

x
„Viața este un copil ce trebuie legănat pînă adoarme” (Voltai-
re). 

x
 „Poate pentru că sunt tot mai puțini regi pe lume, iar 
cei care sunt au statutul de inutili de lux, știri despre sacrificiul 
unui rege pentru poporul său nu prea mai există. De aceea salut 
cu entuziasm și admirație gestul nobil al regelui Eric Manu, 
suveran al tribului Akan care populează satul Adansi Aboabo 
No. 2 din Ghana, care după ce a locuit ani de zile cu familia sa 
în Canada, unde a îngrijit grădinile nord-americanilor, a fost 
nevoit să revină la trib cînd a preluat coroana în urma decesului 
unchiului său – rege pînă atunci - și care, dîndu-și seama că satul 
are nevoie de ajutorul lui mai degrabă decît de regalitatea lui, a 
revenit în Canada, s-a reangajat ca grădinar și trimite bani din 
salariul său supușilor” (Dilema veche, 2019).

x 
 Forța cinismului constă în capacitatea sa de-a se extinde 
nelimitat, de-a inunda practic toate spațiile. Spiritului îi rămîne 
doar șansa de a nu se mai feri de această redutabilă autoritate, 
de a o servi cu propria sa materie.

x 
 Gravitatea care poate exista în rîs, sumbră și amenin-
țătoare aidoma unei dinamite în măsură a azvîrli în aer orice. 

x 
 Indiscreția: o sinceritate stigmatizată. 

x 
 „Iată o primă serie de coincidențe între îndrăgostire 
și hipnotism: manevrele care facilitează intrarea în hipnoză au 
o valoare erotică; pasele blînde ale mîinilor ca niște mîngîieri; 
adresarea verbală sugestivă și totodată liniștitoare; «privirea 
fascinantă»; uneori, o anumită violență imperativă în gesturi și 
voce. Cînd sunt hipnotizate femeile, se întîmplă deseori ca, în 
momentul adormirii sau în cel subsecvent trezirii, hipnotizatorul 
să aibă parte de acea privire supusă, atît de caracteristică excita-
ției sau satisfacției sexuale. (…) Excitația erotică e dirijată către 
hipnotizator, care cîteodată devine în mod fățiș obiect al unei 
solicitări amoroase. Și, uneori, fanteziile erotice ale hipnotizatei 
se condensează în false amintiri, și-l acuză pe hipnotizator că a 
abuzat de ea” (Ortega y Gasset).
x 

Cred că avem cu toții uneori sentimentul unor finaluri 
eșuate, ca și cum  am fi plecat dintre oameni, din lume, din noi 
înșine chiar, fără a fi plecat de fapt. O analogie posibilă: iluzia 
pe care o avem într-un tren staționar că acesta a porrnit,  privind 
la geam trecerea altui tren pe o linie paralelă. 

x 
 A repudia critica, astfel cum ai sta în fața oglinzii cu 
ochii închiși. 

x 
 Miracolul, ce-ar putea fi altceva decît o implozie a 
firescului? 

x 
 Despre Frații Karamazov. „Pot spune că povețele 
starețului Zosima și «Marele Inchizitor» conțin multe lucruri 
bune. Dar sunt exagerate, n-au simțul măsurii. De altfel «Marele 
Inchizitor» e așa și așa. Dar povețele lui Zosima, mai ales ulti-
mele, cele notate de Alioșa, cuprind idei bune. Dostoievski are 
un stil ciudat, un limbaj ciudat! Toate personajele se  exprimă 
folosind același limbaj. Personajele lui se comportă original și în 
cele din urmă te obișnuiești, iar originalitatea devine trivialitate. 
Aruncă la nimereală cele mai grave probleme amestecîndu-le 
cu chestiuni romantice” (Tolstoi). 

x
 Există aspecte ale realului la care refuzi să te gîndești, 
de care pur și simplu nu vrei să iei cunoștință. Cunoașterea își 
are și ea pudoarea sa.

x 
   Senectute, vîrstă fragilă aidoma adolescenței. Și 
totul pare încă doar un început. Care va fi urmarea? O posibilă 
maturitate reală?  

x
 Scriptor. Și pînă la urmă nu te mai interesează decît 
pagina ta, cum o euharistie. 

x 
 În zori. Simplu: durerea de-a trăi e însăși bucuria 
de-a trăi. 

x 
„Adevărul este că nici nu e nevoie de vreun brînci, doar 

de o mică retragere a forțelor ultime care se îndreaptă împotriva 
mea și îndată cad într-o deznădejde care mă sfîșie. Cînd, astăzi, 
îmi pusesem în gînd să fiu neapărat calm în timpul conferinței, 
m-am întrebat ce fel de liniște avea să fie asta, pe ce avea să se 
întemeieze, puteam să spun doar că avea să fie pur și simplu 
liniște de dragul ei însăși, o grație dăruită în chip neînțeles, 
altceva nimic” (Kafka). 

x 
Adularea în piramidă. După privilegiații ce înalță 

brob și de pîndași? Iar dacă da, unde ar trebui mecanizatorii să 
dezburce? Fiți mai expliciți.” (Dilema veche, 2019). 

x 
 Locul comun conține îndeobște mai multă morală 
absorbită decît insolitul, excepționalul, imprevizibilul, natural 
înclinate către amoralitate. Dar orgoliul eului creator se opune 
exploatării sale tocmai din pricina acestui strat moral care îl 
contrariază prin generalitatea sa.

x 
 Ești obiectiv prin partea ființei tale care, datorită ge-
neralității ei, aparține lumii. 

x 
 Eternitatea  pentru unii doar o elementară chestiune de 
conservare. 

x 
 O metaforă elaborată lent și migălos cum o teorie, o 
teorie țîșnind prompt și viu în conștiință cum o metaforă. 

x 
 „E uriaș! Hulk este cel mai mare cîine pitbull de pe 
planetă. În vîrstă de 6 ani, acesta are 0,71 metri lungime și cîn-
tărește 91 de kilograme. Are 8 pui care valorează o jumătate de 
milion de dolari. Hulk este cîinele lui Marlon și al Lisei Grennan, 
ambii în vîrstă de 35 de ani, din New Hampshire, SUA. Ei sunt 
fondatorii companiei Dark Dynasty K9, specializată în antrena-
rea cîinilor de pază. Hulk este un exemplu de cîine de protecție 
de elită. (…) Cîinii pitbull sunt dispuși să-și apere stăpînul în 
orice moment, de aceea pot da dovadă de exces de agresivitate. 
În mod normal măsoară pînă la 50 de cm. lungime și greutatea 
de 30 de kilograme” (Click, 2019). 

x     
 „Simțul realității ni s-a dat pentru a ne orienta, dar și 
pentru a face posibilă mirarea noastră în fața neverosimilului 
realității” (Blaga).

x
 Invectiva: starea de delir a ironiei. 

x 
  Credința, credința totală, fanatică, în ceea ce nu e cu 
putință, în ceea ce pare pierdut definitiv în deșertul trecutului 
sau în cel al viitorului.

x 
 „Evidența divină n-are nevoie de nici o sprijinire. Totuși 
vedem că necredința îi stăvilește evidența. Deci credința este o 
decizie a libertății. Căci despre libertatea omului hotărăște numai, 
pînă la un punct, atotputernicia lui Dumnezeu” (Arsenie Boca). 

x 
 „A-L iubi pe Dumnezeu înseamnă, fără să știm, a ne 
apropia de toate pentru a le binecuvînta” (Monseniorul Ghika).

x
 Ferește-te de dezinteresarea care ține să bată la ochi. 
Dezinteresarea e în sine un superlativ.

x 
 Argintul e un mugur de metal nedeschis, un vis prema-
tur. Aurul e cadavrul unei flăcări, cald încă. Ora argintului sună 
prea devreme, ora aurului prea tîrziu.  

x
        „Vedeam bine oamenii din jurul meu, vedeam bine inu-
tilitatea și plictiseala cu care își continuau viața, fete tinere în 
grădină rîzînd stupid; negustorii cu privirile șirete și pline de 
importanță; necesitatea actoricească  a tatălui meu de a-și juca 
rolul de tată; oboseala cruntă a cerșetorilor adormiți în unghere 
murdare; toate acestea se confundau într-un aspect general și 
banal, ca și cum lumea, așa cum era, aștepta demult în mine, 
construită în forma ei definitivă, și eu, în fiecare zi, nu făceam 
alta decît să-i verific conținutul învechit în mine” (M. Blecher).

x 
 Studiile au arătat că și caprele au dialecte diferite, 
aidoma oamenilor. 

x 
 Cînd nu te poate înspăimînta, absurdul, acest demon 
vechi care se străduiește a părea modern, se mulțumește să 
amuze. 

x
 A zădărnici un țel inclusiv prin aspirația obstinată de 
a-l atinge în chip desăvîrșit. 

x 
 Scriptor. Claritatea constantă te poate predispune la 
secetă. 

x
 „Pensionarul Akitoshi Okamoto, de 71 de ani, din 
orașul Kasukabe, Japonia, a fost arestat recent și acuzat de ob-
strucționarea unei firme. Asta fiindcă a sunat de 24.000 de ori 
în doi ani la o companie furnizoare de televiziune prin cablu, 
pentru a se plînge de serviciile acesteia și a le cere angajaților 
să-și prezinte scuze. (…) Akitoshi Okamoto riscă acum cîțiva 
ani de închisoare pentru nenumăratele telefoane pe care le-a dat” 
(Click, 2019). 

x 
 Metafora: tratarea barocă a unui adjectiv. 

x 
 Scriptor. Un furnicar de cuvinte ce par a se agita haotic, 
iată mica ta cetate, pe care pași așteptați ori imprevizibili, rău 
intenționați ori indiferenți, văzuți ori nevăzuți, o pot strivi în 
orice clipă.

x
 Mă privește, după ploaie, un ochi de apă. O frîntură a 
cerului descinsă pe pămînt, care se simte îndatorată a semnifica 
acum mai mult pămîntul decît cerul originar.
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