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Poetul  și  politichia
După ce a tăcut mâlc vreo doi ani de zile, un poet 

respectabil din dulșele târg bahluian își aduce brusc aminte 
de o întâlnire a noastră în Sighetu Marmației, un târg ceva 
mai amar, unde și-au pierdut viața în închisoarea comunistă 
importanți oameni de stat și politicieni români din interbelic, 
precum Iuliu Maniu, Gheorghe Brătianu și alții. Evocându-i 
pe aceștia într-un articol apărut recent într-o gazetă ieșeană, 
dat fiind că întâlnirea noastră avusese loc pe aceeași stradă 
cu fosta închisoare, în prezent un celebru Memorial, m-am 
văzut pus oarecum în opoziție, volens nolens, cu figurile 
acestor martiri. Poetul relatează o discuție a noastră la o 

halbă de bere. De fapt s-au mai adăugat apoi câteva pahare de coniac, pentru că era cam 
răcoare în noaptea de noiembrie, la o terasă din mijlocul străzii și, în fine, o butelcă de vin 
din producția proprie pe care a adus-o spre final de la hotelul din apropiere, unde era cazat. 
Discuția a dat-o inevitabil pe politichie, probabil având în vedere că tocmai fusese instalat un 
guvern PNL după prăbușirea celui pesedist condus de Veorica Dăncilă, în urma succesului 
– în sfârșit! – al unei moțiuni de cenzură. Nu mai țin minte foarte exact cum a decurs totul, 
dar ceea ce știu cu precizie e că oaspetele ieșean a dezavuat vehement bucuria de care eram 
cuprins în urma acestei schimbări. 

Argumentul? Cel arhicunoscut și atât de păgubos până acum, că toate partidele sunt la 
fel și deci nu ar fi niciun motiv să te bucuri că a scăpat țara în sfârșit de cârmuirea PSD. Nu 
eram singurul care fremătam de bucurie, entuziasmul cuprinsese aproape toată mass-media, 
nemaivorbind de milioanele de oameni care suportaseră ani la rând umilința de a se vedea 
conduși de borfași precum Dragnea și ceata lui mai mult decât numeroasă. Pe de altă parte, 
cunoșteam foarte bine acea imensă parte de scriitori (dar și alte categorii de intelectuali) 
lipsiți de orice atitudine, măcar civică, în fața nenorocirilor și a umilinței de a fi conduși 
la nesfârșit de partidul lui Ion Iliescu și, până la urmă, al lui Dragnea și al Veoricăi, care 
încoronau spre finiș o listă redutabilă de foști și viitori pușcăriași la conducerea trebilor țării.

Ei bine, mi-a fost dat atunci și, din nou, acum, să mă confrunt cu un reproș, dureros 

pentru mine, venit din târgul celor câțiva ani ai studenției mele ieșene, tocmai pentru 
combativitatea mea publică și atitudinea „părtinitoare” față de proaspătul guvern PNL abia 
instalat spre sfârșitul lui 2019. Articolul cu pricina mă ironizează că l-aș fi catalogat atunci 
drept „genial” pe Florin Cîțu, încă abia instalat ca ministru de Finanțe. Nu-mi amintesc să 
fi spus așa ceva despre el, dar nici nu pot contesta faptul, în lipsa memoriei brici a autorului 
rândurilor respective de ziar. La un pahar sau chiar mai multe, se spun vrute și nevrute. 
Admițând că aș fi păcătuit într-adevăr, recunosc fără grijă ceea ce e de recunoscut. Iar dacă am 
pronunțat într-adevăr cuvântul buclucaș, cred că am făcut-o mai degrabă pentru a-l provoca 
pe blajinul interlocutor. Într-adevăr, însă, i-am luat apărarea lui Cîțu, într-un moment în care 
acesta închisese toate robinetele prin care se scurgea banul public spre buzunarele vechilor 
profitori. Dar nu sunt de acord să mi se pună în cârcă acum toate păcatele comise ulterior de 
acest personaj, împreună cu aventurile lui pe meleaguri străine, ieșite abia ulterior la iveală.

„Genii au fost şi Baudelaire, şi Verlaine, şi Dostoievski. Baudelaire şi cu Verlaine 
s-au drogat şi au băut absint, iar Dostoievski a avut patima ruletei. Bine, bine, dar Cîţu nu 
e nici Baudelaire, nici Verlaine, şi nici Dostoievski! Dl. Radu Ulmeanu crede că e”, spune 
poetul Nichita Danilov, concluziv, mai pe la urmă. Na-ți-o frântă! zic eu. Tehnica de-a face 
din țânțar armăsar. 

Să vii după doi ani de zile, profitând de toate potlogăriile ieșite între timp la iveală 
ale individului, mi se pare oarecum de mirare, mai ales că, lucru vizibil în toate ieșirile mele 
publice, nu l-am scutit deloc pe încă proaspătul președinte al PNL de critici vehemente. Că 
l-a obsedat într-atât o discuție nevinovată pe ilustrul poet ieșean, încât să vină după amar de 
vreme cu un asemenea reproș, luându-i ca martori chiar pe martirii închisorilor comuniste, 
mi se pare de spaimă. Aș fi preferat, într-o preconizată de mine vizită în târgul – dulșe, 
nedulșe, – de pe Bahlui, să-l întâlnesc pe poet la Bolta Rece și să depănăm amintiri mai 
frumoase. Așa însă ar urma să dezbatem în continuare problema liberal-pesedistă, acum că 
tot s-au cununat cele două partide, simbolul cel mai pregnant fiind primarul în sfârșit penelist 
al urbei, fugit cu clopoței cu tot de la PSD. 
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ochii lumii. În fond, dumneavoastră îi retrageți lui Cioran 
dreptul de a regreta. Ceea ce este un abuz și o monstruozitate. 
Oricine are dreptul la regret”. Să ne mai amintim că o seamă de 
autori francezi precum Aragon, Eluard sau Sartre nu s-au văzut 
osîndiți în atari termeni pentru opțiunile lor probolșevice ori 
proteroriste? E cu putință o dublă măsură? Cînd același Liiceanu 
îi reeditează gînditorului nostru, la Humanitas, Schimbarea 
la față a României, într-o variantă revăzută de autor, acesta 
specifică: „Am crezut de datoria mea să retrag cîteva pagini 
pretențioase și stupide”. Iar într-o scrisoare către fratele Aurel 
Cioran precizează: „Este adevărat că a fost o vreme cînd mi-era 
rușine că fac parte dintr-un popor neînsemnat; acum nu mai 
simt același lucru. Cel puțin, Istoria dată la o parte, el își va 
găsi mîndria de a nu fi comis cîrdășiile care duc la ea”. După 
cum putem citi în Caiete: „Cu cît înaintez în vîrstă, cu atît 
simt ce profunde sunt legăturile care mă leagă de origini. Țara 
mea mă obsedează: nu mă pot rupe de ea și nici n-o pot uita”. 
(1960). Sau: „Sunt douăzeci de ani, ce zic, treizeci de ani de 
cînd sunt calomniat, de cînd fac figură de blestemat. Gustul 
tare al nedreptății. Într-un sens, nu mi-ar plăcea ca ceilalți să 
fi fost echitabili cu mine. E mult mai fecund să fii respins și 
chiar uitat, decît acceptat. Nu țin să fiu bine văzut de semenii 
mei”. Și în fine reflexul unui existențialism ce ar fi putut fi taxat 
cel mult drept excesiv în evoluția unei ființe amar divizate de 
încercările prin care a trecut odată cu poporul ce i-a dat naștere: 
„Mă gîndesc la «greșelile» mele din trecut și nu pot să le regret. 
Ar însemna să-mi calc tinerețea în picioare – ceea ce nu vreau 
cu nici un chip. Aprinderile mele de altădată erau o emanație 
a vitalității mele, a dorinței mele de scandal și provocare, a 
unei voințe de eficacitate în ciuda nihilismului meu de atunci. 
Cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne acceptăm 
trecutul. Sau, dacă nu, să nu ne mai gîndim la el, să-l socotim 
mort și îngropat”. Istoria ne recomandă nu doar eroi ca atare, 
ci și victime eroice ale sale, între care neîndoielnic, pînă la un 
punct, s-a aflat și Cioran.

                                          

 
Adrian Buzdugan: Procesul lui Cioran, Ed. Paralela 45, 

2020, 216 p.          

Încă o carte 
despre Cioran Cartea lui Dumnezeu

 Demnă de toată atenția, 
amplu documentată și nu fără 

nerv polemic se prezintă 
cercetarea consacrată lui 
Cioran,  sub semnătura 
lui Adrian Buzdugan. Se 
întreabă autorul: „Emil 
Cioran un ideolog legionar? 

Sau, mai bine zis, cît de 
legionar a fost sau putea să fi 

fost Cioran?”. Chestiune oțioasă 
d a t ă fiind recriminarea trecutului său 
„verde” la care a recurs gînditorul. Activitatea și-a început-o în 
perioada în care s-a afirmat impetuos o nouă serie de intelectuali 
numiți și „generația ‘27”, ostentativ distanțată de cea anterioară. 
Programul „Itinerar spiritual” al lui Mircea Eliade din 1927, 
„Manifestul    «Crinului Alb»” din anul următor și Asociația 
Criterion, inaugurată în 1932, au constituit punctele de reper ale 
înnoitorului curent. Într-o țară ce, vorba lui Blaga, „și-a întins 
hotarele pînă la cer”, tinerii se arătau animați de un elan al 
schimbării, în marea majoritate a cazurilor în direcția valorilor 
de dreapta. Conivența cu mișcarea legionară s-a produs lesne. 
Cioran, care studiase filosofia în Germania, publică articole 
incendiare în favoarea acesteia, afirmînd sugrumat de emoție: 
„Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”. Oportun 
stabilit în Franța, la începutul anului 1940 (începuse în țară 
prigoana împotriva mișcării legionare), își schimbă treptat 
perspectiva, „năpîrlește” pentru a trece de la frenezia etnicistă 
la fervoarea scepticismului. Se arată ofuscat de „blestemul 

balcanic”, de „pasivitatea” care apasă asupra poporului său, 
indică „neantul valah”, integrîndu-se pînă la nivelul unei largi 
reputații în mediul cultural francez. Îndată după evenimentele 
din decembrie 1989, publică în periodicul parizian Lupta un  
text entuziast, intitulat „Trăiască România adevărată”: „Acum 
poți să spui că ești Român fără să-ți fie rușine. Mă bucur atît 
de mult că istoria m-a dezmințit categoric”. Să fie o (ne)
vinovată „schimbare la față”? Avem impresia că nu. Am putea 
vorbi mai curînd nu de încadrarea lui Cioran într-o dramatică 
istorie, ci de-o istorie inclusă în evoluția sa. Nu de o abatere 
morală, ci de o aderență organică la un fenomen care n-are o 
morală propriu-zisă, situîndu-se nietzscheean „dincolo de bine 
și de rău”. Autorul Silogismelor amărăciunii s-a comportat 
asemenea istoriei însăși. Fapt ce prea adesea n-a fost luat în 
seamă. Nenumărate atacuri s-au îndreptat împotriva sa, în 
Occident precum și în țara sa natală de care nu s-a desprins 
decît speculativ, ilustrînd  dispoziții depresive. Remarcabil 
informat, Adrian Buzdugan trece în revistă numele pe care le 
socotește participante la un atare tendențios proces. Se disting 
Alexandra Laignel-Lavastine, Horia-Roman Patapievici, Marta 
Petreu, Leon Volovici, Valentin Protopopescu, Pamfil Șeicaru. 
Iată cîteva sintagme cu care e gratulat Cioran de către Stéphane 
Barsacq: „Vierme” kafkian, „un Wagner amator”, un „maestru 
bufon”, un om care „se smiorcăie” atunci „cînd constată că 
încă se zbate pe fundul coșciugului”, unul dintre „grandioșii 
venetici” precum Beckett sau Ionesco, făcînd parte „dintr-o 
națiune ce-și află perfecțiunea în exil”. Pierre Yves-Boissau 
a fost se pare cel dintîi care, doar la o lună după decesul lui 
Cioran, s-a năpustit asupra memoriei sale, stigmatizîndu-l 
drept un „amestec de mimetism și agresivitate”, un negativist 
întors inclusiv „împotriva lui însuși”, un „iresponsabil”. Într-o 
dezbatere radiofonică de la France Culture, din 18 noiembrie 
1995, Gabriel Liiceanu îi dă o replică de bun simț: „Teza 
nesincerității totale a lui Cioran mi se pare pe de-a-ntregul 
scandaloasă. Cioran și-a exprimat regretul în privința angajării 
sale din tinerețe de zeci de ori de-a lungul vieții sale și în 
special în corespondența cu fratele său și cu prietenii din țară, 
deci acolo unde nu se practică ipocrizia, opinia fardată și de 

Gheorghe GRIGURCU

Dumitru Augustin DOMAN

Spuma zilelor și nopților de lectură

 În zori, are niște vise absurde, un șir 
de filmulețe absurde și atât de abstracte, încât 
dimineața, Critica rațiunii pure – care totdeauna 
i s-a părut indigestă și imposibil de citit – acum 
i se pare un fel de Cățeluș cu părul creț...

 Șoarecele din bibliotecă răsfoiește 
toată noaptea carte cu carte și dimineața îmi bate 
obrazul: Așa ceva citești tu? Așa ceva adnotezi?

 Personajele ies tiptil în zori din romane 
și pornesc bezmetice în căutarea autorului.

 Artă lecturală: „Pot citi până la capăt doar cărțile care 
merită re-citite” (Ioan F. Pop)

 Sentimentul de invidie în literatură, un animal de casă 
rău; deși legat în lanț, nu se poate abține să mârâie și să încerce 
să muște tovarășii de joacă și musafirii.

 În cartea de memorii a scriitorului australian de acum 
o mie de ani, cititorul descoperă scrisoarea de dragoste pe care 
a compus-o anul trecut pentru iubita lui de la Arad, scrisoare pe 
care – neîndrăznind să i-o trimită – a ars-o. Iată că scrisoarea a 
fost salvată, în memoriile scriitorului australian, slavă Domnului!

 Cartea lui Dumnezeu: „Și privind eu, am văzut o mână 
întinsă spre mine și în ea, o hârtie strânsă sul; Și a desfășurat-o 
înaintea mea, și am văzut că era scrisă și pe o parte și pe alta: 
plângere, tânguire și jale era scris în ea” (Iezechiel,2;9-10). 
Da,„tânguire și jale era scris în ea”, dar când Dumnezeu i-a 
poruncit proorocului să mănânce cartea, aceasta era dulce ca 
mierea. Este poate prima mare artă poetică a lumii.

 Postmodernismul romanesc: „Un soi de depozit 
planetar al lucrurilor vechi, foarte vechi și incredibil de vechi 
azvârlite alandala, în devălmășie”. (Ovidiu Pecican)
 
 Monologul din zori al unui Oblomov contemporan, 
între veghe și somn: Să lenevim, să lenevim, să lene... Ay, dar 
ce obositoare e și lenea asta!...

 Aron Cotruș: „...iepele robuste/Pasc leneșe-n răcoarea 
nemărginitei puste”.

 Doamna Gruget, personaj balzacian din 
Pescuitoarea în apă tulbure și din Ferragus. 
Romancierul îi face un portret aproape 
suprarealist. În primul rând e caracterizarea 
femeii în două cuvinte a caricaturistului Bixion: 
„bulendre umblătoare”. Era, într-adevăr, „o 
grămadă de haine vechi, îngrămădite unele 
peste altele, pline de glod, toate astea cocoțate 
pe două picioare groase, cu tălpile mari, abia 
acoperite de niște ciorapi cârpiți, în niște rupturi 
de pantofi din care țâșnea apa”. Foarte pe scurt 

își povestește ea însăși viața: A avut o fiică, dar care s-a sinucis. 
A avut și niște rente pe care le-a jucat la loterie. Așa se explică 
faptul că la șaptezeci și șapte de ani îngrijește bolnavi pentru zece 
parale pe zi și mâncare. Personaj pitoresc, apărând fantomatic în 
mijlocul unui grup de artiști, doamna Gruget reprezintă ultimul 
grad de mizerie, dar e în același timp o figură luminoasă prin 
ocupația nobilă făcută în credință, aceea de a îngriji bolnavi.

 Posibil titlu: Doi berbeci fără meteahnă.

 Acum, iarnă fiind, îmi amintesc de versurile nostalgice 
ale lui Horia Bădescu dintr-o Scrisoare către Teohar (Mihadaș, 
desigur; n. m.): „Se-ntoarce iarăși vremea la Fanar;/în urma 
noastră se destramă zona./Ce mai cafele beam la Arizona!/E iarnă 
peste lume, Teohar!/Ne binecuvântai atunci cu har,/dintre ninsori 
întruchipând madona./Nu ne păsa că ne rânjea Mamona./E iarnă 
peste lume, Teohar!...”

 Tudor Vianu găsea că virtuțile pe care omul din operele 
clasicismului francez le apreciază sunt cumpătarea, modestia, 
măsura, lipsa egoismului. Ei, dar astea nu erau și virtuțile clamate 
de gânditorii antici greci și romani?

 G. Călinescu oferea sfaturi generoase: „Doctoranzii să 
întreprindă cercetări personale în arhive și să fie puși, în acest fel, 
la adăpost de acuzația de compilație”. E-hei, acum sunt acuzați 
direct de plagiat și deloc gratuit, ba cu argumente. Acum, nu 
doctoranzii stau în arhive, ci acuzatorii celor care plagiază teze 
de doctorat.

Comedia 
numelor (132)

 Dinu Flămând. În străinătate, rezonanța flamandă 
a acestui nume.

x
 Petra Livreanu, oare ce livrează? 

x
 Petre Scafa, nu Scafandru și nici măcar Scăfârlie. 

x
 Silviu Mănăstire, Răzvan Nicula, nume ce se 
completează. 

x
 Din numele lui Puiu Popoviciu a se reține 
neapărat particula viciu.

x
 Între Ion Bucur și Melania Bucura ce să fie? 
Bucurie!

x
 Radu Ionaș Tâmpeanu. Chiar așa?

x
              Radu Sticlăverde, nume fragil.

x
           „Într-un magazin din  Piața Amzei am găsit gem 
din «smochine de Dorobanți».  Frumos ar fi ca cei din 
Dorobanți să le întoarcă serviciul și să comercializeze, la 
rândul lor, gem din «curmale de Amzei»” (Dilema veche , 
2021).

x
 „Ia auziți ce spune Cătălin Drulă, ministrul 
transporturilor: «Aș vrea să facem o repriotizare a 
proiectelor». Din partea mea, n-aveți decât. Dar poate n-ar 
strica și o reproiectare a priorităților în vorbire, adică să vă 
gândiți la ascultători înainte să le dați peste auz cu asemenea 
cuvinte de rumeguș precum repriotizare” (Dilema veche, 
2021).
 

                                Ștefan LAVU
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O ISTORIE SECRETĂ A LITERATURII ROMÂNE

Gheorghe GLODEANU

În 2007, la Editura Aula din 
Brașov, a apărut Istoria secretă a 
literaturii române, purtând semnă-
tura reputatului critic literar Cornel 
Ungureanu. Deja simpla parcurgere a 
cuprinsului reușește să atragă atenția, 
demonstrând faptul că nu avem de-a 
face doar cu un titlu comercial. Există 
o istorie secretă a literaturii române? 
Nu, dacă ne imaginăm acest lucru ca 
o istorie paralelă cu cea cunoscută și 

ierarhizată. Există însă numeroase aspecte mai puțin cunoscute 
și putem vorbi de numeroși autori uitați care ar merita să fie re-
descoperiți și readuși în actualitate. Maniera în care cunoscutul 
exeget își concepe lucrarea este expusă într-un succint cuvânt 
înainte. Cornel Ungureanu își alcătuiește Istoria ca o „alternativă 
a istoriilor actualității imediate”. Felul în care au fost receptate 
primele volume din Geografia literară a României l-a determinat 
să creadă în necesitatea unei alte istorii a literaturii române, o 
istorie secretă, în măsură să clarifice rolul unor cărți mai puțin 
cunoscute. Exegetul este conștient de faptul că, asemenea unui 
bun povestitor, istoricul literar trebuie să stârnească interesul 
unui cititor care trăiește în plină civilizație a imaginii. De aici 
și titlul amplului studiu, care promite altceva decât istoriile 
literare tradiționale. Tot de aici decurge și nevoia reinterpretării 
literaturii, a așezării ei în noi tipare. Pe bună dreptate, criticul se 
întreabă: „Ce putem recupera și ce trebuie să abandonăm, în acest 
timp al globalizării?” Mizând mai mult pe criteriul geopolitic 
decât pe cel estetic, exegetul ne îndeamnă „să citim altfel cele 
două procese pe care le trăiește/suportă cititorul: cel al europe-
nizării și cel al globalizării. Drept consecință, istoria literaturii 
este abordată în funcție de geografia literaturii. Aceasta din 
urmă este cea care păstrează dosarele secrete și poate scoate la 
iveală o istorie camuflată a culturii. De aici importanța acordată 
geografiei literare și geopoliticii. 

Secolul al XIX-lea este considerat secolul ce ne desparte de 
Turcia, de Rusia, de Grecia și de alfabetul slavon, în favoarea 
celui latin. În felul acesta, ne-am definit ca aparținători ai Europei 
prin întregul areal românesc. Prin scris, vorbire, prin istorie și 
geografie suntem – afirmă Cornel Ungureanu – cetățeni ai Euro-
pei Centrale. Ceea ce nu înseamnă ignorarea influențelor venite 
dinspre alte culturi, cum ar fi cea greacă, cea slavă sau cea turcă. 
Exegetul lansează o serie de teorii interesante despre rolul jucat 
de așezarea granițelor în 1859 și 1918, despre rolul geografiilor 
literare și a lecțiilor geopolitice. Merită reținută îndeosebi ide-
ea privind relațiile dintre centru și periferie, ceea ce a făcut ca 
numeroși scriitori bucovineni, basarabeni, ardeleni și bănățeni 
să cunoască „minimalizări sau chiar interdicții explicabile”. 
Aceasta deoarece selecția nu urmează întotdeauna doar criteriile 
estetice, ci ascultă (și) de criteriile stabilite de Centrul politic. 
Deși concis, exegetul reușește să ne ofere o imagine veridică a 
scriitorului sub vremi, apreciat sau marginalizat în funcție de 
interesul politic al momentului. Indiferent de valoarea estetică a 
creației sale. Dictatura antonesciană și totalitarismul comunist au 
reprezentat niște fenomene cu un impact major asupra scriitorilor 
vremii. În mod firesc, schimbările de după Decembrie 1989 au 
reușit să recupereze nume importante, odinioară interzise. Începe 
însă dictatura imaginii, iar literatura pierde enorm în această 
concurență acerbă. Ultimele cinci decenii din literatura română 
au fost marcate de câteva voci puternice, precum Monica Lovi-
nescu, Virgil Ierunca și Nicolae Manolescu. Cornel Ungureanu 
vorbește despre un „cifru al prudenței” atunci când scriem o 
istorie a literaturii. Un cifru al prudenței s-a aplicat și în cazul 
scriitorilor din anii 30, deoarece aceștia nu s-au putut desprinde 
de trecut. Acuzația a fost valabilă și pentru creatorii din anii 50, 
încriminați și ei că nu au putut renunța la trecut. 

Ideile exprimate în prefața lucrării sunt continuate în Înche-
iere. Cornel Ungureanu menționează faptul că „Istoria «secretă» 
a literaturii încearcă să recupereze opere uitate, abandonate din 
întâmplare sau din graba cercetătorilor improvizați, din absența 
mesajului epidermic, atât de necesar lumii noastre postmoderne, 
postistorice, postcoloniale, postcomuniste ș.a.m.d.” Cărțile uitate 
pot fi recitite dintr-o nouă perspectivă în Galaxia Imaginilor în 
care am intrat, dezvăluind o serie de teritorii „secrete”, la care au 
acces doar cei inițiați. Geopolitica este considerată o știință care 
transformă azi nu numai granițele naționale, ci și pe cele estetice. 
Exegetul recunoaște că nu s-a ocupat în această carte de autorii 
și de cărțile care s-au găsit mereu în centrul atenției criticilor 
literari. Interesul său s-a oprit foarte rar la contemporani, care 
s-au situat în centrul atenției în ultimele decenii. Dimpotrivă, a 
încercat identificarea unor paranteze, cu convingerea că timpul 
va instaura altele noi. Acesta este motivul pentru care cercetarea 
ar putea continua în noi volume consacrate fenomenului. Cornel 
Ungureanu consideră că o bună parte din viitoarele volume 
ale Istoriei secrete a literaturii române va veni din dosarele 
serviciilor secrete. 

Elementele de noutate aduse de cartea lui Cornel Ungureanu 
trebuie căutate în perspectiva asumată. Discutarea autorilor și a 
cărților în interiorul contextului social-politic în care au apărut 
și nu doar în funcție de valoarea lor estetică reușește să confere 
noi dimensiuni lucrărilor comentate. Investigația conține două 
secțiuni ample. Prima parte vorbește Despre așezarea hotarelor, 
în timp ce a doua urmărește destrămarea lor. Mai întâi, exegetul 
prezintă Geopolitica și geografia literară în Europa Centrală 
(și de Est). În acest sens, se fac trimiteri la folclor, la Balcani ca 

Europă Centrală și la Școala Ardeleană. Un alt capitol interesant 
abordează Geopolitica, de la 1848 la 1918. În acest sens, se fac 
trimiteri la o serie de autori precum Mihai Eminescu, Ioan Sla-
vici, A.C. Popovici, Lucian Blaga, Emil Cioran. În ciuda titlului, 
prin Lucian Blaga și Emil Cioran, Cornel Ungureanu își extinde 
investigația asupra geopoliticii până în 1948. 

Foarte interesant se dovedește capitolul intitulat Geopolitica, 
de la 1918 la 1989. Deschiderile spre Răsărit. Cornel Ungureanu 
abordează aici o serie de subiecte precum Homo religiosus, 
între V. Voiculescu și N. Steinhardt sau De la Mircea Eliade la 
Mihail Sebastian: Paradoxalele întâlniri. Cel mai aproape de 
titlul cărții se găsește însă capitolul intitulat Generația ezoteri-
că. Cornel Ungureanu abordează aici scrierile unor autori mult 
mai puțin cunoscuți de către cititori, Marc-Mihail Avramescu și 
Vasile Lovinescu. Înainte de toate, criticul schițează portretul 
uimitorului Marcel Avramescu (1909-1984), unul dintre tinerii 
foarte dotați din anii 30. Acesta s-a format la școala Tradiției și 
a lui René Guénon și a editat revista ezoterică „Memra”. Dintre 
marile figuri ale perioadei interbelice, cel care semna Jonathan X. 
Uranus se apropie cel mai mult de Mircea Eliade, a cărui figură 
este evocată în poliautobiografia autorului. Spre deosebire de 
creatorul Romanului adolescentului miop care merge să desco-
pere marile taine în India, Marcel Avramescu își găsește maestrul 
spiritual în  René Guénon, „cel care încercase să demonstreze, 
într-un șir de cărți, că lumea de astăzi este degradată, că adevă-
rurile ei sunt uzate și doar câteva cărți ale vechimilor păstrează 
adevărul revelat. Dar acesta s-a transmis doar pe cale orală”. 
Cornel Ungureanu remarcă faptul că scrisul nu îl exprimă în 
toată complexitatea lui pe Marcel Avramescu, deoarece au rămas 
mult prea puține texte de la el. Oricum, e ciudat cum unul dintre 
cei mai importanți reprezentanți ai tradiției ezoterice de la noi 
a devenit una dintre figurile marcante ale avangardei românești 
interbelice. Redactate între 1926 și 1936, textele experimentale 
ale autorului au fost adunate în volumul În potriva veacului, 
publicat abia în 2005. Exegetul vorbește despre dificultatea 
comentării statutului scriitorului de avangardă. El atrage însă 
atenția asupra faptului că avangarda nu se reduce doar la negație, 
la destructivism și la dicteul automat. Există și o față afirmativă a 
mișcării, căreia îi aparține și Marcel Avramescu. În amplele note 
prin care își nuanțează studiul, criticul literar vorbește despre o 
altă dimensiune a avangardei, care propune un model spiritual. 
Nu este vorba doar de o replică la mișcările tradiționaliste, ci 
și de o tentativă de transformare radicală a artei. „Zgârcenia” 
scriitorului de avangardă se explică prin faptul că, în viziunea 
lui Marcel Avramescu, înțeleptul trebuie să se exprime pe cale 
orală, nu în scris. În tradiția ezoterică, transmiterea secretelor se 
făcea prin dialogul maestrului spiritual cu discipolul. Aceasta și 
pentru că se credea că „scrisul nu mai păstrează capacitatea de 
sugestie/comunicare pe care o aveau imaginea și vorbirea”. De 
aici atitudinea ironică a autorului față de paginile sale imperfecte. 
Dar mai există ceva. Odată scrise, marile taine riscă să devină 
accesibile oricui, pot să ajungă pe mâini nedorite. Apropierea 
făcută de Arghezi între scrierile lui Jonathan X. Uranus și tex-
tele lui Urmuz pare firească. O altă trimitere posibilă este cea la 
Eugen Ionescu. Din această perspectivă, piesa Ascensorul este 
considerată „o capodoperă a teatrului absurd”. O altă scriere 
insolită este Necrologul, prin care Marcel Avramescu se desparte 
de versiunile sale livrești, Jonathan X. Uranus și Mark Abrams. 
Din păcate, nu ni s-au păstrat textele ezoterice ale scriitorului. 
Doar cele de avangardă. 

Înzestrat cu o vastă cultură, Cornel Ungureanu lansează 
o serie de idei extrem de interesante astfel încât, la sfârșitul 
comentariului, rămâi cu regretul că nu a insistat și mai mult 
asupra problemelor incitante pe care le abordează. Că nu a ajuns 
la semnificațiile ultime. 

Un alt creator ignorat pe nedrept, demn să figureze într-o 
istorie secretă a literaturii române, este Vasile Lovinescu (1905-
1984). Nu întâmplător, este vorba de un autor greu de catalogat. 
Deși descinde din stirpea aleasă a Lovineștilor alături de E. 
Lovinescu, Monica Lovinescu, Anton Holban și Horia Lovi-
nescu, acesta face parte din generația ezoterică a scriitorilor 
interbelici. Cu alte cuvinte, o ia pe un alt drum decât cel bătătorit 
de ceilalți membri ai clanului. Alături de Marcel Avramescu și 
de Mihai Vâlsan, autorul Jurnalului alchimic devine un ucenic 
de nădejde al lui René Guénon în științele tradiționale. Cornel 
Ungureanu reconstituie drumul personal parcurs de fiecare 
adept al ezoterismului. După 1945, Eliade alege exilul, Marcel 
Avramescu se retrage la Jimbolia, în timp ce Vasile Lovinescu 
încearcă să își ducă mai departe cercetările izolat la Fălticeni. 
În ciuda condițiilor socio-politice total nefavorabile, el depune 
eforturi serioase pentru „a conecta cultura română la marile 
culturi ale Tradiției”. Exegetul reconstituie profilul spiritual al 
lui Vasile Lovinescu și reface geografia spirituală a Fălticeniu-
lui interbelic. Adeptul ezoterismului este considerat „un spirit 
divergent” în familia Lovinescu, un „constructor de subterană” 
și „un iubitor de căi ascunse”. Spre deosebire de alți discipoli 
ai lui Guénon, el nu își abandonează maestrul. Retragerea la 
Fălticeni este considerată un refugiu din fața „terorii istoriei”. 
Scrisul înseamnă pentru Vasile Lovinescu des-cifrare, etalarea 
unei erudiții șocante. În viziunea celor din prima jumătate a seco-
lului al XX-lea, s-a răspândit ideea că folclorul poate deveni un 
document în măsură să clarifice unele zone mai puțin cunoscute 
ale protoistoriei. Lovinescu menționează că, la început, relicvele 
tradițiilor dispărute erau strict orale. Abia mai târziu, odată cu 
modernizarea lumii și prefacerile sociale, a devenit necesară 

salvarea și transmiterea lor în scris. Datorită viziunii sale des-
pre lume, Vasile Lovinescu a trăit în anii totalitarismului sub 
amenințarea vremurilor. Mentorul și discipolii săi făceau parte 
dintr-o lume ascunsă, erau „oamenii din subterană” ai epocii 
comuniste. Situat departe de centru, Fălticeniul a constituit un 
spațiu protector, ce a permis supraviețuirea. Cornel Ungureanu 
îl citează pe Andrei Pleșu, care atrăgea atenția asupra faptului că 
autorul Jurnalului alchimic nu era un exeget obișnuit. Lucrările 
sale alcătuiesc „atât o construcție hermeneutică de tip curent, cât 
și o experiență spirituală, un mod de a conviețui cu simbolul, re-
unindu-i, printr-o intimă alchimie, diversele niveluri și sensuri”. 
Într-o lume desacralizată, „exercițiile spirituale” ale exegetului 
au fost profund inactuale. Cu toate acestea, cărțile pe care a reușit 
să le publice au șocat prin ineditul lor. Alexandru Paleologu a 
remarcat efectul stimulator al acestor scrieri, care au izbutit să 
provoace inteligențele. Ele reprezintă niște excelente antidoturi 
împotriva lenei spirituale. Este vorba atât despre cartea dedicată 
lui Creangă, cât și despre cea consacrată lui Mateiu Caragiale. 
Un alt detaliu insolit dezvăluit de către Cornel Ungureanu se 
referă la convertirea inițiatului la islam. 

Autentic erudit, exegetul știe să trezească interesul citito-
rilor săi, dezvăluind o serie de informații mai puțin cunoscute. 
Istoricul literar lansează numeroase idei pe care te aștepți să le 
dezvolte în profunzime, dar, grăbit și preocupat să ofere nume-
roase alte detalii neștiute, merge mai departe. Este și cazul eseului 
dedicat lui Vasile Lovinescu, unde face un portret foarte bun al 
discipolului lui René Guénon. Decât comentariul exhaustiv al 
operei, mai importantă este dezvăluirea metodei utilizate de către 
scriitor. De fapt, ar fi nevoie de o întreagă bibliotecă pentru a 
analiza în detaliu toți autorii și toate cărțile din Istoria secretă 
a literaturii române, un studiu amplu ce reflectă atât diferitele 
metamorfoze ale lumii, cât și cele ale literaturii. Cum acest lucru 
nu este posibil, rămâne sinteza, concentrarea lucrurilor la esențe. 

Două capitole speciale ale cărții abordează relațiile dintre 
Mircea Eliade și Mihail Sebastian. Primul, se intitulează De 
la Mircea Eliade la Mihail Sebastian: paradoxalele întâlniri. 
Vorbind despre notele zilnice ale autorului Nopții de Sânziene, 
Cornel Ungureanu remarcă faptul că, pe lângă însemnările 
publice, prozatorul ținea și o serie de jurnale secrete, interzise 
cititorilor. Diaristul explică principalele experiențe intelectuale 
pe care le trăiește, dar își avertizează interlocutorul că adevăratele 
secrete vor fi comunicate altă dată. Adolescentul miop era un 
ambițios, care visa să cucerească lumea. Când pleacă în India, 
el era deja liderul noii generații. Voiajul său este unul inițiatic, 
scopul savantului în devenire fiind acela de a descoperi „forțele 
teribile ale disciplinelor sacre indiene”. Exegetul remarcă munca 
teribilă desfășurată de către tânărul ce aspiră la absolut, a cărui 
existență este împărțită între ariditatea studiului și creația literară. 
Romanul Isabel și apele diavolului reprezintă o oglindă epică 
a experiențelor trăite în India, în timp ce volumul Șantier con-
stituie jurnalul aceleiași perioade. Cornel Ungureanu remarcă 
faptul că „viața și învățătura vor fi așezate la Mircea Eliade într-o 
cumpănă mereu dezechilibrată. Sau echilibrată mult mai târziu, 
când savantul și cuceritorul vor face armistițiu”. Experiența 
orientală îl transformă pe Eliade într-un explorator care desco-
peră o lume nouă. Călătoriile făcute în India vizează depășirea 
condiției umane prin experiențele yoga, pătrunderea în Shambala 
sau descoperirea unor elixire miraculoase, asemănătoare cu apa 
vieții din basmele populare românești. Nuvela Secretul doctoru-
lui Honigberger este considerată una dintre creațiile majore ale 
lui Eliade, pentru că aici autorul este prezent în calitatea lui de 
orientalist pornit să descifreze taina doctorului Zerlendi. 

Ungureanu remarcă faptul că „în fiecare dintre prozele impor-
tante ale lui Mircea Eliade un loc central îl ocupă Biblioteca”. Ea 
este văzută ca o cameră a secretelor, ca o nouă cameră Sambȏ. 
Un bun exemplu rămâne romanul Lumina ce se stinge. Cartea 
este considerată o încercare „de a regândi lecția lui Nae Iones-
cu despre Faust”. Criticul remarcă apropierile dintre Eliade și 
Nae Ionescu, dar și cele față de Lucian Blaga. Un bun exemplu 
rămâne articolul senzațional publicat de Eliade în „Vremea”, la 
22 august 1938, în care este explicată pe larg filosofia blagiană. 
Deși este considerat romanul cel mai slab al prozatorului, Cornel 
Ungureanu vede în Lumina ce se stinge un „text de referință al 
epocii indiene”. Este o „cale secretă de dialog” cu Nae Ionescu 
și colegii săi, un roman al nașterii unei noi religii. Temele tratate 
la sugestia maestrului spiritual sunt lumina mistică, epifania, 
simbolurile. Biblioteca devine un spațiu paradisiac, un acces 
la cer, la sacru. Ca de obicei, Cornel Ungureanu nu realizează 
un comentariu amplu al operei, ci se oprește la semnificațiile 
majore ale acesteia și relevă în ce măsură cartea respectivă a fost 
importantă pentru destinul lui Mircea Eliade. Istoria „secretă” 
a exegetului continuă cu dezvăluirea unor aspecte mai puțin 
cunoscute din biografia și din operele personajelor sale. Este 
vorba de autori precum Jeni Acterian, Camil, Petrescu, G. Căli-
nescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Mihail Sadoveanu, Nicolae 
Labiș, Miron Radu Paraschivescu, Ion Caraion, Geo Dumitrescu, 
Zaharia Stancu, Marin Preda și mulți alții. Criticul lasă impresia 
unui inițiat, care cunoaște tainele ultime și care înlătură vălul de 
pe marile mistere ce plutesc asupra scriitorilor români. 

Având un titlu incitant, în măsură să atragă atenția cititorilor, 
cartea lui Cornel Ungureanu are meritul de a dezvălui numeroase 
aspecte mai puțin cunoscute din istoria literaturii române. 
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*
Zăpezi în după-amiaza  mâniei;                                                                                             
târzii dar fără întoarcere.                                                                                                                    
E o rană între pleoapele zilei,                                                                                                                                
un adânc în care nu poți privi.                                                                                               
Subțire linia pe care se-nnoadă cvadraturile                                                                                                                                     
cercului.                                                                                                                                          
Neîntinat cântecul mierlei.                                                                                                                                
În căușul palmei sărutarea văzduhului.

*
Cine te duce de mână                                                                                                              
cântec de fiară bătrână?                                                                                                                   
Cine-ți încurcă potecile                                                                                                              
amestecatele, secile? Ce vizuină a lunii                                                                                                                    
poartă pe aripi lăstunii? Unde te-ngână sobolii                                                                                                             
când orologiile își schimbă polii? Cântec de fiară bătrână,                                                                                                 
plânset de viscol și de fântână,                                                                                                  
cânt de tăcere arsă-n cuvânt,                                                                                                           
topit în țipătul păsării-vânt.

*
Cine sunt cei ce dansează pe ruinele                                                                                         
clipei?                                                                                                                                          
Duduie carnavalul minciunilor,                                                                                                            
travestiții milei și cocotele vicleniei                                                                                                           
benchetuiesc                                                                                                                                     
pe scările unde se lăfăie                                                                                                   
noaptea.                                                                                                                                         
De mînă cu ei, inocenții în hora de botnițe.                                                                                   
Bucură-te pentru slobozenia ochilor,                                                                                                              
încă ți-e îngăduit să vezi                                                                                                              
florile răului;                                                                                                                                          
poate că mâine vei binecuvânta                                                                                     
ordonanța orbeniei! 

Horia BĂDESCU

Din Poemele păsării-vânt

*                            
Ți-au rămas doar axiomele                                                                                                      
incertitudinii!                                                                                                                          
Neschimbată e ora în ceasul ei,                                                                                                       
de sine însuși se-mpiedică                                                                                                 
pragul;                                                                                                                           
zăbava ține în loc                                                                                                                        
cea ce mâinele va duce cu sine.                                                                                             
E un tropot care-ți trece                                                                                                    
prin inimă,                                                                                                                                           
o alergare frântă de-un zid nevăzut.                                                                                          
Și câtă liniște în murmurul apei și-n creșterea                                                                     
grâului!                                                                                                                                         
Doar suspinul cu care se sting constelațiile                                                                                      
și flacăra care coace-n cuptorul amurgului                                                                      
pîinea tăcerii.

*
Transparența în care se-ncaieră ziua                                                                                          
și noaptea!                                                                                                                                   
Ca și cum viața ta n-ar avea                                                                                                 
niciun preț,                                                                                                                            
ca și cum ceea ce le ține-mpreună                                                                                                   
n-ar fi decât mâna care-ți pipăie fața                                                                                                 
și talgerele pe care nimicul                                                                                                                
își măsoară ființa.                           

*
Odihna bună din cântecul pietrii,                                                                                          
din floarea de viță                                                                                                                                
în care freamătă cuvintele vinului,                                                                                        
odihna bună a norilor                                                                                                                       
pe buzele ploii,                                                                                                                        
odihna zilei pe care o primești pe credit                                                                                      
și fără dobândă,                                                                                                                
darul otrăvit întins cu smerenie,                                                                          
lacrima din ochiul orb al văzduhului.

*
Vinovați suntem de- fi uitat                                                                                                   
lacrima ploii și-a dragostei,                                                                                                           
vinovați de amnezia ierbii de-a                                                                                           
răsări,                                                                                                                                          
de albia oarbă a râului,                                                                                                    
vinovați de de durerea zilei care se stinge                                                                             
fără a-și aduce aminte de noi,                                                                                                      
vinovați de păsările care-și uită cuibul                                                                                       
și mor în scorbura norilor,                                                                                                                           
vinovați de buzele arse de setea de-a spune                                                                     
celuilalt : Te iubesc!,                                                                                                           
vinovați de pustiile clipelor,                                                                                                                
de viața ucisă înainte de-a fi trăită,                                                                                  
vinovați de mărturisire și de tăgadă,                                                                               
vinovați de noi înșine,                                                                                                             
triști negustori de ceea 
ce niciodată nu vom afla                                                                                 
că n-a fost al nostru!

*
Încă o toamnă înmieruind                                                                                                     
liniștea zilei                                                                                                                          
ești tot aici să-ți speli cu lumină                                                                                                 

ochii și inima.                                                                                                                                    
Cad clipele-n fântâna tăcerii,                                                                                                  
de ele însele obosite cad frunzele,                                                                                             
o prea lungă istorie printre vicleniile                                                                                        
vieții,                                                                                                                                        
în fereastra văzduhului                                                                                                         
pasărea-vânt le deslușește  memoriile.

*
Fiece zi a lor e o joia                                                                                                                
patimilor,                                                                                                                                       
fiece răsuflare                                                                                                                                   
un pariu cu pasăre-vânt,                                                                                                                  
mai grele decât greul pământului                                                                                                      
oasele lor.                                                                                                                          
Privesc în niciunde,                                                                                                                                        
acolo s-au dus una după alta                                                                                                  
alcătuirile lumii.                                                                                                                       
Abia de-i mai vezi,                                                                                                                     
clepsidre cu nisipul aproape scurs                                                                                                                         
măsurând doar orele nopții,                                                                                                           
abia de-i mai auzi,                                                                                                                                            
cuvintele lor s-au întors în afundul                                                                                                   
tăcerii.                                                                                                                                         
Fiece zi a lor e doar                                                                                                                                             
fantasma uni timp revolut.

*
Chipuri de pământ, chipuri                                                                                                          
de pe care timpul și viața                                                                                                         
s-au scurs,                                                                                                                                           
albii uscate, crevase                                                                                                                                          
în care sarea lacrimii a-ncremenit;                                                                                                              
nici mâini, nici buze care să le spună                                                                            
povestea - îndurătoare sunt tăcerea                                                                                                 
și singurătatea – chipuri                                                                                                     
pustiite de orice speranță,                                                                                                        
pe care uneori le ia în palmele lui                                                                               
Dumnezeu.

*
Nerușinată lumina acestui octombrie,                                                                                           
femeie îndrăgostită                                                                                                                   
îmbrățișându-te,                                                                                                                            
nerușinată inima ta despuindu-se,                                                                                                                                    
nerușinată sărutarea pe care-o dai                                                                                        
lumii!                                                                                                                                           
În jurul tău dănțuie prostia și moartea,                                                                                                       
dar nebunia e-a ta,                                                                                                                        
alumn rătăcit,                                                                                                                                         
să te-mpreuni cu ea în iarba vestejită                                                                                                     
a umbrelor.     

*
 Lui Alexandru Zotta 
 
Precum un cântec  
pe care n-ai să-l îngâni                                                                                                   
niciodată.  O șoaptă                                                                                                                                           
pe care nu poți s-o spui,                                                                                                              
nici s-o uiți, nici s-o-ngădui,                                                                                                             
e-acolo în adâncul tăcerii. 
Nu privi în oglinda fântânii 
dacă te temi; poate că nu-i nimic de văzut,                                                                                               
poate că-n apele-i limpezi                                                                                                               
se-arată doar prăpastia cerului.                                                                                           
Întemeiată e lumea:                                                                                                                                           
                                                                  

ce-ai mai avea de făcut?                                                                                                               
În limba tăcerii                                                                                                                         
doar Unu singur                                                                                                                                      
poate vorbi.
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Nume de rezonanţă între 
specialiștii teoriei literaturii din anii 
70-80 ai veacului care a trecut, cu de-
osebire în planul axiologiilor lecturii și 
a instanței cititorului, Ion Vlad aplică 
experiența sa de la catedră, aceea de 
observator atent și lucid al structurilor 
epicului, învederând un analist profund 
al substanței ficțiunii și al reconstituirii 
fascinației textului literar. Odată cu vo-
lumul „Cărțile” lui Mihail Sadoveanu 
(Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1981, 

176 p.), un op scris fără mimetismul afectat al unor comilitoni din 
promoția sa ori un pic mai tineri, universitarul clujean dubla plăcerea 
lecturii (lectura, cea mai adevărată între libertățile omului) cu tipuri 
de abilitate în decriptarea constructului narativ sadovenian. În fapt, 
marile decupaje prizând sub lupa analistului esența aurei aproape 
fantasmatice din destinul prozei lui Mihail Sadoveanu aduc cu ample 
reconstituiri ale unor lumi în tranziție. 
 Totul e decelabil, așadar, sub semnul cărții; șase capitole și 
un avertisment subtil (Cărțile scriitorului) alcătuiesc corpusul unui 
studiu aplicat în care universul epic, discursul narativ sadovenian, 
relațiile cauzale din construcţia povestirilor și romanelor scriitorului 
se află sub controlul și supervizările unui spirit analitic. Construcţie şi 
de-construcţie, prin urmare, totul promovând astfel șansa re-construc-
ției analitice: „Cum povestirea reprezintă o calitate fundamentală a 
omului, modul său de a se exprima și de a se contempla, cum ea este 
una dintre ipostazele existențiale ale omului cucerit de sonurile isto-
risirilor, avem ușor să înțelegem că literatura lui Mihail Sadoveanu 
este un univers de cărți.” 

Marca începuturilor lui Mihail Sadoveanu, cum știm, 
aparține vieții-ficțiune, acelor mari traversări ale intimizării egoului 
și stabilității convențiilor de loc și timp, a cutremurelor sufletești și 
a fixării opțiunilor șlefuitorului de metafore. Capitolul prim (Cărțile 
tinereții și ale începuturilor) înfățișează panorama debutului, „istoria 
internă a textelor”, cum bine se exprimă Ion Vlad, monografierea 
peisajului, temele provinciei și satului, ale țăranului și boierilor de 
viță veche; ori surprind evenimențialul trecutului ca istorie-narațiu-
ne. Teoreticianul literaturii are și popasurile firești pentru zestrea de 
argumente: Cântecul de dragoste, Hanu-Ancuței, Șoimii, Bordeenii, 
momentele și etapele prin care atmosfera de început de lume augmen-
tează impresia unui veritabil poem sadovenian. Desigur, modul în 
care debutantul Sadoveanu își însușise perfect manipularea strategiilor 
epice ca pe una din lecțiile de prim rang ale profesiunii de credință 
determină opinii și reflecții/auto-reflecții evaluatoare din partea lui 
Ion Vlad ca și cum autorul volumului își caută căi de comunicări 
subterane comune cu impredictibilul prozatorului și operei sale: 
„Eposul acestui prozator, cel mai modern în clasicitatea sa şi în 
perspectiva unei creaţii generatoare de viziuni cosmice, uriaşe, îşi 
anunţă viitoarele proiecte, demersuri narative şi coordonate încă 
din povestirile adunate atunci, în anul debutului editorial.” (p. 13). 
Privilegiul unui cod al lecturii este invocat acum ca însoțind planul 
supratensionării narative (deși marele prozator n-a abordat de-a drep-
tul categoria romanului satiric) ori învederând gesturi cvasiritualice 
din partea comentatorului interesat acum de mentalități și atitudini, 
tehnici și strategii, de stări generale, stări particulare ori speciale și 
situații induse. 

În legătură cu dinamizarea textului prelungită în actul 
dinamizării lecturii, în interrelaționarea autor-cititorul său, Ion Vlad 
notează deopotrivă cu observațiile despre indicatorii de epicitate. 
Cel puțin asta vrea să ne sugereze efortul eseistului și teoreticianului 
literaturii insistând pe scrisul profesionalizat, de la etapă la etapă, al 
lui Mihail Sadoveanu. Iar capitolul al doilea evidențiază ciclicitatea 
sadoveniană, prim-planul itinerariului inițiatic, modul în care supra-
viețuirea mitului devine furnizorul esenţial în paradigma soluțiilor 
epice. Astfel, Cărţile experienţelor, ale universurilor tragice şi cre-
pusculare e segmentul din cartea lui Ion Vlad realizat în paradigma 
soluțiilor, în care dimensiunea umană din narațiunile lui Mihail 
Sadoveanu, vârstele omului la pachet cu inocența vieților afective și 
în general lumea perceptibilă sau imaginarul recurent devin țintele 
predilecte pentru o sistematizare pragmatică a unui material vast în 
subtile conexiuni intertextuale. Studiul profesorului nostru surprinde 
mărturisiri de sublimă reverie, anticipări ale imagologiei cristice și un 
alt fel de trăire a miracolului de către personajul sadovenian, țăranii 
neaoși furnizori de educație sănătoasă celor tineri (jocul caricatural din 
unele texte sadoveniene, afirmă și Ion Vlad aici, nu se poate exclude 
dintre decisivele strategii), o undă de persiflare auctorială neocolind 
destinul schimbărilor imprevizibile, ori resuscitări sentimentale, ori 
umorul tipic rustican. Toate acestea consacră fie suite ficționale, fie 
factori de analiză ai indicatorilor de epicitate. Între abordările acestui 
capitol, precum Strada Lăpușneanu, Însemnările lui Neculai Manea 
sau Haia Sanis, istoricul literar și teoreticianul invocă geografii ale 
provinciei românești în proza lui Mihail Sadoveanu, analizând Apa 
morților; sau  notează cu totul special în legătură cu natura enunțului 
epic și dezvoltări ale unor narațiuni spre roman, conchide că Locul 
unde nu s-a întâmplat nimic e cel mai bine organizat epic sau din 
punct de vedere al „substanței psihologice a personajelor”, evocă 
tema urâtului, destrămarea sufletească. 

Destule reflecţii interesante avem şi despre acel realism al 
prozei sadoveniene, atât de invocat inclusiv şi în interbelic. Spectacole 

Între diegesis și mimesis.
Despre Mihail Sadoveanu și proza sa 

în viziunea și interpretarea lui Ion Vlad
epice în timp determinat, prăbușirea unei lumi, concepția simfonică a 
peisajului, trama simplă a narațiunii erotice (o tramă amoroasă, ar zice 
acum criticul hermeneut, hum!) – iată cum nu se exclude din zona 
interesului criticii literare dintotdeauna stilul compozit sadovenian. 
Dar, spune cu alte cuvinte şi idei şi Ion Vlad, obiectivarea sistemului 
general de reprezentări o avem în Venea o moară pe Siret, proză de 
analiză ca și Oameni din lună, Paștile Blajinilor, Cazul Eugeniței 
Costea. Iar în Paștile Blajinilor teoreticianul literaturii intuiește un 
recurs la simbolurile și metonimiile lumii în vreme ce alte opinii 
susţin un autentic realism clasic pe care ni-l oferă Strada Lăpușneanu. 
Cu o subliniere aproape decisivă a lui Ion Vlad: cea mai unitară ca 
structură narativă este Nopțile de Sânziene, cu motivul universului 
crepuscular, cu tema pădurii ca loc al cunoașterii, memorie a lumii, 
inițiere. Un drum al inițierii, își continuă Ion Vlad aserțiunile, invocă 
și Baltagul, „coborârea și înălțarea spre moarte și spre viață.” În 
totul, capitolul solicită mult vizionarism, priza unor voluptăți de 
lectură (cu efect sigur în identificarea feminismului aspru) dublată 
de un interes crescând orientat spre descifrarea simbolicilor prozei 
și de altfel mult angajament emoțional. Nimic artificios nu întrerupe 
seriozitatea demersului, nici când sunt sondate memoria planului se-
cund ori limbajul sentențios al unora dintre personaje, totul edificând 
perspectiva infinității lumii, sinergiile unei arte a echilibrului. Calităţi 
cu obiectivare concretă, mai ales, în romanele lui Mihail Sadoveanu: 
„Tinzând spre obiectivare epică, romanul sadovenian adoptă soluția 
compromisurilor acceptate (narațiune directă și relatare indirectă), 
rămânând, însă, istorie epică, făuritoare de caractere, în accepție 
strict realistă, adică destine văzute în evoluția și în formarea lor, 
invocând antecedente biografice și plasându-se în cadrul unor struc-
turi sociale precizate prin explicarea diferitelor fenomene și procese 
sociale în care sunt implicate personajele” (p. 42-43). 

Ca și în primul capitol al cărții sale, Ion Vlad are curajul, 
justificat de acumulările intelectuale solide ale universitarului clujean 
de odinioară, să deschidă trasee de comunicare ale operei sadoveni-
ene, ale fenomenului Sadoveanu, cu mari prozatori ai lumii. Iată-l, 
așadar, pe prozatorul nostru descifrând idei, teme comune generale 
din proza naturalistă franceză ori din romanul englezesc din secolul 
XIX, formula povestirii decameronice ori a ritualului epic-liric din 
Chaucer. Inducții, sugestii, similitudini de potențial epico-tematic, 
acestea ocolind scara evenimentului concret, ne facilitează înțelegerea 
unui mesaj destinal în proza sadoveniană sau, conchide în situații varii, 
de-a lungul abordării sale, Ion Vlad, ne pot ajuta să cităm o proximitate 
de idealități diversive a istoriilor Vestului american, soluții narative 
dintr-o serie fastă românească, de la Costache și Iacob Negruzzi la 
Nicu Gane, de la Caragiale și Delavrancea la Agârbiceanu, de la Ioan 
Slavici la Cezar Petrescu, Liviu Rebreanu, Gib. I. Mihăescu, Mateiu 
I. Caragiale, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, Blecher, 
Sebastian, Eliade,  tipul de realism dus la perfecțiune de Maupassant 
ori peisajul uman și tipologiile umane ale lui Balzac, variante ale 
Emmei Bovary, alte multe referințe oprindu-se la Cehov, Gogol și 
Turgheniev, Flaubert, Zola, frații Goncourt, Dickens, Lampedusa, 
Faulkner, Ernst Jünger. Ideea fiind aceea de a-l încadra pe scriitorul 
nostru în marea familie a prozatorilor lumii.
 Ceea ce trebuie de la bun început remarcat este această 
calitate a cărţii lui Ion Vlad de a nu recurge la obsesii-clişeu sau, în 
ce-l privește pe autorul cărții, de a nu se lăsa captivat de lumea văzută 
prin lentila, uneori distorsionantă, numai a vreunui personaj-visător. 
Teoreticianul literaturii caută, așadar, deschideri facile spre planul 
narativ sadovenian, se mișcă echilibrat între tușe picturale epice, 
imaginarul alimentat copios de lirism, șarja apoftegmatică și se-
ducțiile intrigii simbolice, dincolo și dincoace de pragurile inițiatice 
ale multor texte. Altfel zis, Ion Vlad exploatează orice nișă, caută 
mereu spectaculosul epicității pe care îl numește, în cazul lui Mihail  
Sadoveanu, știință în sine. Asta pentru că, așa cum știm, multele 
dintre narațiuni au în prim-planul evenimențialului lor personaje 
care citesc. Și totuși, copleșit mai degrabă este el, istoricul literaturii 
și criticul literar, cel care manifestă mereu alte și alte voluptăți de 
lectură ca și când l-ar speria imanența vidului. Iată de ce eul critic, 
temerar dar inocent, toarce cu frecvență maximă asupra narațiunilor 
abordate, torsul acesta naște pagini decisive (interesant că și francezii 
au verbul filer, a toarce), de unde intuim că intenția interpretului 
prozei sadoveniene e aceea de a purta mai departe povestea preluată 
de la Narator: „Istoria  – citim – este recreată și reordonată într-un 
proces dialectic prezidat de Timpul Naratorului situat în actualitate.” 
(p. 72). 

În secvența a treia a cărții, iarăși un capitol bine închegat, 
bine lucrat, intitulat Cărțile istoriei și ale oamenilor, deplasarea 
accentului analitic-interpretativ de la scrierile sapiențiale la proza 
de inspirație istorică îi îngăduie comentatorului să interfereze vocea 
actuală cu vocea trecutului, să „împartă” cu Mihail Sadoveanu această 
nemulțumire mocnindă în legătură cu prezentul inhibărilor drastice 
(prezentul la care și-a scris prozatorul cărțile sale din interbelic), în 
care ordinea socială găunoasă menține încă la stadiul de vis societatea 
echitabilă. Meditația despre timp din Zodia Cancerului sau Vremea 
Ducăi-Vodă, deplasarea atenției pe tipologiile individuale din Vremuri 
de bejenie, povestirea istorică previzibilă a tipologiei Naratorului 
omniprezent, în Nemul Șoimăreștilor, vor fi alte popasuri fericite 
ale interpretului prozei sadoveniene. Să mai reținem și opiniile că 
aceeași privire hipnotică a eului narator asupra orînduielilor lumii și 
din nou puterea meditației asupra istoriei trecute (un profesor marcat 
de tema obârșiilor omului și comunității din care face parte), în Nunta 

domniței Ruxanda, urmată de Măria Sa, puiul pădurii, consună cu 
temele inițiatice ale drumului, căutării și călătoriei, ultimele două 
citabile, după cum conchide Ion Vlad, în ciclul căutării Graalului. 
Apoi, opțiunile cercetătorului vizează romanul istoric prin excelen-
ță Frații Jderi, epopee-roman scrisă în trei părți, deloc străină de 
recuzita și unele soluții din romanele lui Walter Scott ori Alexandre 
Dumas, este și el edificat între istoricitate şi veridicitate, în sensul şi 
înţelesurile lui Georg Lukács din lucrarea sa Romanul istoric. La toate 
acestea se mai poate adăuga sugestia, deloc artificioasă în economia 
comentariului, a tainei unui loc și a unui timp, din Creanga de aur, 
convertirile acestei narațiuni trimițând la modalități de discurs narativ 
din Rebreanu (Adam și Eva) precum și la unele date din interpretările 
lui Mircea Eliade. De altfel, inducţia teoreticianului literaturii este 
derivata unei opinii corecte emisă chiar în partea introductivă a acestui 
capitol: „Naraţiunea de inspiraţie istorică urmează principiilor die-
gesis-ului; povestirea și romanul sunt narațiuni dominate de prezența 
naratorului iar discursul epic, în textele care evocă un timp istoric, 
situat în plin ev mediu românesc, se plasează în ordinea consacrată 
de romantism, de experiența romanului veacului al XIX-lea.” (p. 64).
 Caracterul proteic al prozei lui Mihail Sadoveanu, fie chiar 
în sensul strict al sintagmei,  trimite mai întâi la forța creativă interi-
oară. E un fel de autoorganizare a imaginarului ceea ce se întâmplă în 
interiorul monadei narative iar dimensiunea antropologică a scrisului 
sadovenian se iscă mai ales din varietatea formelor de reprezentare 
a omului în natura generalităților destinului său plasat, desigur, în 
evoluția geo-cosmică a Terrei. Destule din scenariile finalizate tragic 
sunt brodate pe tiparele de interpretare ale imaginației scriitorului dar 
baza materialității, chiar realitatea, determină eul auctorial să se miște 
eficient în câmpul expresiv și simbolic cu o tectonică manipulată de 
firul poveștii. Imaginarul poate fi, așadar, și un mediu de fixare iar 
unda de onirism care sporește partea de lucrare vizionară în corpusul 
unor narațiuni indică, dincolo de ființa concretă și erudit-flexibilă a 
autorului, un prozator a cărui anvergură nu va fi știrbită multe veacuri 
și de aici înainte. 
 Cu adevărat, natura consacră consistență obiectivă nu doar 
textelor-paradigmă ci întregului discurs epic. Nucleele pluralității 
sunt specifice lumii sadoveniene iar dialectica echilibrului/echili-
brelor, probleme pe care cercetătorii le-au abordat încă de la debutul 
scriitorului, se convertește și ea în tendințele multiple de explorare a 
oricăror resurse din laboratorul naturii la confluența cu vizionarismul 
permeabil al omului timpurilor suprapuse trecut-prezent. Naturii 
imaginabile, Lumii imaginabile, Omului imaginabil, acest orizont 
tristadial, care poate fi și al unor identități fractalice, le dedică Ion 
Vlad aproape întreg capitolul al patrulea. În Cărțile Naturii, vocea 
istoricului literaturii, al criticului literar și al eseistului are încă un 
potențial generativ, natura și omul contopesc într-o inedită imagos-
feră cuvinte, idei și fapte. Algoritmul edificării capitolului este, deci, 
imaginarul, tipar de suprastratificări narative (poveste din poveste) și 
element de coerențe fundamentale. De aceea nimic discordant nu are 
nici  pasajul inaugural: „Cu Mihail Sadoveanu străbatem ca într-o 
extraordinară aventură a cunoașterii, care este și aventura esențială 
a povestirii, teritorii intrate definitiv în conștiința scriitorului însetată 
de descoperiri și de senzaționale corespondențe ale vieții.” (p. 96).    

În adevăr Mihail Sadoveanu scrie la vremea când autorul 
de literatură de la noi nu-și punea probleme semantice iar valențele 
binomului estetic om-operă prilejuia, probabil, doar  idealizarea unui 
univers înnoit. În interbelic e o criză a lumii occidentale cum e și o 
criză a spiritului oriental iar istoria (veche/nouă) oferă încă învățături 
amare, impostorii defilau și atunci în calești de gală, teatralitatea lim-
bajului sentențios îi transformă pe destui, în fața lumii credul-inocente, 
în filosofi ai excepționalului. Dar în cultura și în literatura noastră, 
Mircea Eliade în științe conexe antropologiei și Mihail Sadoveanu 
în literatură vor fi aceia care vor aduce un spirit nou. Concret, în 
proza lui Mihail Sadoveanu, bazinul semantic  este mult și valoros 
îmbogățit, anticipând, în fapt, neomodernismul nostru. Impactul, cum 
iarăși știm, a fost unul de constructivism ludic, suflul vital pe care l-a 
inspirat evoluțiilor prozei românești fiind unul de-a dreptul copleșitor 
axiologic. Iată de ce, făcând uz de imperativele erudiției sale, Ion Vlad  
recurge, la fel ca în capitolele anterioare, la strategia sincronizării 
esențelor. Fără alternative, deci; urmând informația accesibilă, atras de 
fascinantul purism al viziunii baroce din scrisul lui Mihail Sadoveanu, 
teoreticianul clujean analizează invarianții structuranți din povestiri, 
intuiește o filosofie a Naturii ca topos fundamental, așezând de-o parte 
și de alta tainele Lumii și tainele Naturii evocând încifrări ale inițierii 
în Natură, „înțelepciunea naturii ca mod de existență, ca expresie 
directă, patetică și gravă a vieții.” (p. 99), în cele din urmă Lumea 
ca suită de destine comunicând neîntrerupt cu Natura. Sunt straturi 
de reflectie, asumări ale Naturii bune și ale Naturii rele, e observa-
bilă soarta unor confrerii de iluminați ai Naturii (între ei, vânătorii 
și pescarii). Timp și spații girând haloul misterios ori semne antici-
patoare dinspre mituri și fantasticul animalier, ceremonialul Naturii, 
asemeni revelației prin lumină, prefigurează făptuiri prin miracol, 
parfumul de libertate e mai puternic, corespondențele meditației, ale 
contemplației, altfel spus Mihail Sadoveanu privește numai înăuntru. 
Și totuși, pentru Ion Vlad fantasticul sadovenian, aici, se află în plan 
secund, fie și în celebra Ochi de urs. În vreme ce Valea Frumoasei 
și Țara de dincolo de negură au ca unic semnificant Natura („sub 
semnul legilor care stăpânesc natura se înfiripă sensurile profunde 
ale lumii.” (p. 101)), aforismul e puternic integrat în poveste, 
registrul epic e supus modulării adezive la simbolurile existen-
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Sub acest titlu care trimite la 
o anume profesionalizare, dl Iulian 
Chivu din Roșiorii de Vede (prozator, 
critic și istoric literar, eseist în special 
în etnosofie) își adună textele dedicate 
Indiei și Hinduismului din mai vechile 
sale lucrări, comentate la timpul lor 
și de noi: Solemnitatea ignoranței. 
Eseurile de la Stuttgart (2012), Hete-
rogene (2018), Homo Moralis. Mari 
paradigme etice și etosul românesc 
(2016), A FI ca diferență și Polifonii 

convergente (ambele din 2020), precum și pe cele rămase prin pe-
riodice culturale („Agero” – Stuttgart, „Tribuna” – Cluj-Napoca, 
„Banchetul” – Petroșani, „Litere” - Târgoviște, în care a susținut 
rubrica „Atracții orientale”). Considerând că, adunate astfel sub 
un generic deopotrivă semnificativ și integrator, aceste eseuri dau 
seama despre ideatica unui spațiu consacrat și încă referențial față 
de tradițiile de ieri și de azi ale Europei noastre scăldată, succesiv, 
în tot felul de crize. Autorul își menține, cu ușoare „cosmetizări”, 
ideile și mesajele din forma inițială a textelor.

„Nevoia de rigurozitate – precizează autorul în Notă asu-
pra ediției -  ne-a obligat la proprietatea atentă a termenilor și, 
în acest scop, am folosit, ori de câte ori s-a impus, concepte sau 
expresii consacrate, mai ales când ele au reflectat din alt unghi 
realitățile cu care ne-au obișnuit filosofiile occidentale. Am avut 
grijă, pe cât posibil, să-i dăm cititorului șansa să pătrundă virtu-
țile semantice ale sanscritei și, odată cu acestea, particularitățile 
gândirii și ale credințelor vedice.”

Se înțelege că, în domeniul sanscritologiei, lucrurile nu 
sunt deloc ușor de echivalat conceptual-lexematic și de înțeles 
pentru culturile europene atât de pragmatice și profane, azi, din 
păcate, cu un spor de ideologie neomarxistă globalizantă. De 
aceea autorul își ia această precaută postură introductivă, aver-
tizând astfel asupra terminologiei sanscrite din textele vedice, 
recomandând cititorului, pentru a diferenția semantic o situație 
de alta, să urmărească mai întâi „situația descrisă” și mai apoi 
să o „colaționeze” cu expresia sanscrită. Pentru a-l feri pe cititor 
de „divagații” inutile ori de anumite înțelegeri aproximative, 
nedumeriri chiar, autorul vine în finalul volumului cu un „mic 
dicționar sanscrit”, o selecție de termeni din „Dicționarul de 
filosofie indiană” al lui John Grimes (Humanitas, 1999). Pe lân-
gă acestea, autorul adaugă unele precizări privind transcrierea/ 
denumirea și interpretarea conceptelor, precum și ordinea din 
sumar a titlurilor predilect în plan moral („conduita fiind pentru 
hindus și scop și mijloc în desăvârșirea sa, deci cale sigură a 
eliberării”): „Pentru aceasta, am pornit de la aspecte teoretice, 
de la farmecul ideilor, de la coerența vieții hinduse spre aspecte 
ilustrative a căror persuasiune nu se mai cere interpretată. Și, când 
a fost posibil, am punctat elemente ale difuziunii unor motive 
vedice în filosofia occidentală și în literatura europeană până în 
ținuturile ei baltice.”

Autorul glosează despre „atracția Orientului” atât de 
evidentă de la europenii din secolele trecute, la orientaliștii „de 
aici”, venită atât pe cale literară cât și filosofică/ de cercetare a 
religiilor. Cu toate astea, crede autorul, niciodată nu s-a reușit 
„cunoașterea Indiei în profunzime” (!), nici chiar de celebrul 
orientalist  german Heinrich Zimmer (a cărui moarte fulgerătoare 
„i-a refuzat șansa de a ajunge să vadă acea lume mirifică”), de 
unde interesul constant și o anume nostalgie până azi pentru acest 
orizont spațial (ca să folosim și noi un termen din filosofia blagi-
ană a culturii). Un orizont de spiritualitate abisală, de originară 
trimitere într-un illo tempore, de care vorbea istoricul credințelor 
și ideilor religioase Mircea Eliade. Această atracție fascinantă, de 
o ineluctabilă magie către India vedică (spiritualitate aureolată de 
„Vedele”, „Brahmanele” și învățăturile „Upanișadelor”) este pen-
tru pasionații de lumea hindusă o provocare continuă, un spațiu 

IULIAN CHIVU: ORIENT ȘI ORIENTALISM*
care, dincolo de atotprezenta sete de turism cultural, rămâne, cum 
zice autorul, „probabil un etern și confortabil mister spiritual”. 
De aceea, comentariul trece de la unele „teoretizări” situate între 
ezoterism și antroposofie, ilustrând o metafizică anume, oricât de 
inevitabil livrești ar fi ele, spre anumite „modele umane” unice, 
singulare, irepetabile. Eseurile pun „față în față” cele două lumi 
(occidentală și orientală), cu ciocnirea și schimbul de valori „la 
incidența civilizațiilor”, în general vorbind se referă la conceptul 
integrator al „Sinelui” în diferențierile transgresării sale „dinspre 
Orient spre Occident”... Urmărind conceptul de „ființă” în con-
ceptualizarea vedantină (în ontica și epistemologia orientală), 
autorul face unele raportări la filosofia greacă, ba urmărește, 
comparativ, aspectele escatologiei în patru mari religii ale lumii, 
începând cu hinduismul, continuând cu escatologia islamică 
sau cu cea iudaică și, în sfârșit, cu cea creștină. El scrie despre 
„concept și conceptualizare vedantină”, despre „Cunoaștere și 
Adevăr în Hinduism”, despre „Sinele” în transgresiunea concep-
tual-semantică dinspre Orient spre Occident...

După unele considerente privind anumite „fluxuri și re-
fluxuri”, într-un neîntrerupt „dialog indo-european”, - Occidentul 
datorându-și „temeliile” de conținut Orientului - ori incriminate 
„distopii și insurgențe ale spiritului contemporan”, autorul se 
referă la  „Ezoterismul lui Chatterji și antroposofia lui [Rudolf] 
Steiner” – acesta vizitat și de L. Blaga la Dornach, pe când poetul 
lucra la Legația Română de la Berna și observat cu un deosebit 
discernământ critic (noi înșine am evocat pe antroposoful Rudolf 
Steiner într-o comunicare prezentată la o ediție a Festivalului 
Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeș-Lancrăm). În aceeași 
ispită comparatistică de mai larg orizont ideatic, care implică, 
desigur, nuanțări și prudență conceptual-semantică, autorul 
scrie despre „Ființa căutată și ființa care se caută”, relaționând 
fenomenele într-un mod interesant, bazat, desigur, pe o biblio-
grafie orientativă: „De la Adhyavasavya la Weltanschauung”, 
„Transgresări conceptuale – de la Atman la Dasein”... Față de 
miturile Greciei Antice și ale Egiptului faraonic, de o epicizare 
uranică și umanizare panteonică, mitologia hindusă se rotește 
în jurul unei religiozități armonioase, ordonate, centrată pe om 
și pe devenirea lui întru Brahman „prin desăvârșire etică și prin 
făptuire”. Această viziune, reflectată de reprezentările ontofanice 
hinduse, pe o structură sufletească aparte departe de raționalitatea 
occidentală, impune un anumit tip de zeu, Shivaismul, trinitar de-
sigur, ilustrând teza Unului care transcede Zeii și Creația, datând 
de prin sec. al VIII-lea a. Hr., reprezentând „zeul și autoritatea”, 
un zeu al ordinii, autocrator (Deus domini) într-o formă supre-
mă, cu toate avatarurile și ipostazele cunoscute în diferite spații 
indiene, de la asceză extremă, la asocierea cu simboluri falice 
și excese dezlănțuite, necontrolate. Tot astfel de exemplar este 
și Eroul în India vedică (Arjuna, Nala și Damayanti, Pururavaș 
și Urșavi, înțeleptul Naranda), autorul dedicând eseuri întregi, 
în chestiunea urmărită în „Bagavad-Gītā (Rațiuni ale valorilor 
morale) și „Mahābhāratā” (Povestea lui Nala, considerat „un 
Orfeu indian, ingenios, înțelept”, dar și „mesager al zeilor” ca 
în „Chāndogya upanișad”). „Sinele lui Naranda – scrie dl Iulian 
Chivu – va câștiga mai puțin ca Sineitate, ci mai mult în sensul 
eliberării prin cunoaștere. În Chāndogya upanișad (în cea de-a 
șaptea Prapāthaca: 7.2) îl întâlnim pe Nārada încă la începutul 
formării sale sub învățătura lui Sanatkumāra de la care deprinde 
meditația progresivă și autocunoașterea, cunoașterea ca Atman, 
dar și natura cunoașterii și, prin urmare, ipostaza în care îl gă-
sim în Kali Santaraŋa este doar dorința sa de a se identifica cu 
Brahma prin cunoaștere.”

Astfel de observații, precum cele despre regele Nala și 
virtuoasa sa soție Damayanti, bazate pe cunoașterea îndeaproa-
pe a textelor de referință, precum și pe o bibliografie cât mai la 
obiect, sunt frecvente în aceste eseuri, care, pe urmele lui Theofil 
Simenschy, nu scapă din vedere anumite influențe indo-iraniene 
în cultura noastră populară, precum se observă destul de exact 

influența acestui spațiu de referință pentru cosmologia (spectrală) 
a lui Rudolf Steiner sau metafizica lui René Guénon.

Dincolo de rotunditatea vizată de autor în adunarea aces-
tor studii și eseuri sub genericul de mai sus, - deși Orientalismul 
implică și alte spații, bunăoară China, Cambodgia, chiar Țara 
Soarelui Răsare, - parcă lipsește ceva acestei cărți, ceva care s-o 
aducă, palpabil, și în conjuncție cu cultura română. Deși Mir-
cea Eliade este citat uneori, am fi dorit (poate va exista și vreo 
continuare așa-zis aplicativă?) să găsim într-un anume capitol și 
legăturile culturii noastre cu spiritualitatea indiană și alte culturi 
orientale, mai exact zis felul în care, bunăoară, Eminescu (un ini-
țiat în sanscritologie) asimilează cu prioritate viziunea filosofică 
hindusă privind creațiunea Universului (cum se știe, în cosmogo-
nia din „Scrisoarea I”, după celebrul imn din „Rig Veda”), precum 
și alte atitudini specifice („Rugăciunea unui dac”, „Luceafărul”, 
„Eu nu cred nici în Yehova” etc.), care o făceau pe Veronica Micle, 
iubita „legitimă”(G. Călinescu), să-l numească pe Hyperionul 
abstras drept „Cugetător budist născut în alte vremuri”, în poezia 
„Lui” (un alt elogiu al geniului eminescian văzut, din „micimea”-i 
recunoscută, drept „vârful nalt al piramidei”, desigur o piramidă 
a gândirii pierdută în cețurile metafizicii, îl avem în frumosul 
poem „Lui X.”): „Din valurile vremii apari să dai lumină/  
Cugetător budist născut în altă lume,/ Credința lor e moartă, 
nimeni nu se închină,/ Zadarnic mai grăiești versete fără nume.// 
Sublimul niciodată pigmeii n-o să-l uite,/ În proza-amară a vieții 
rămâi uitat, hulit,/ Că le vorbești de aștri, ei zic că-i nebunie,/ 
De spui cum e femeia, ei zic că n-ai iubit.”

Sau: „Vârful nalt al piramidei ochiul meu abia-l atinge.../ 
Lângă-acest colos de piatră vezi tu cât de mică sunt –/ Astfel tu ‚n 
a cărui minte universul se răsfrânge,/ Al tău geniu peste veacuri 
rămâne-va pe pământ.// Și dorești a mea iubire... prin iubire pân’ 
la tine/ Să ajung și a mea soartă azi de soarta ta s-o leg,/ Cum 
să fac! Când eu micimea îmi cunosc atât de bine,/ Când măreața 
ta ființă poate nici n-o înțeleg.// Geniul tău, planează-n lume! 
Lasă-mă in prada sorții/ Și numai din depărtare când și când 
să te privesc,/ Martora măririi tale să fiu pân’ la pragul morții/ 
Și ca pe-o minune ‚n taină să te-ador, să te slăvesc.” (Lui X).

Dincolo de acest intermezzo veronian, vom observa că, 
deschizând o serioasă reflecție filosofică către Orientul Indiei 
budhiste, Eminescu găsea în această spiritualitate străveche 
tocmai ceea ce îi lipsea gândirii occidentale, echilibrând într-un 
fel cugetul din adâncul ființei sale însetată de Absolut. Apoi, de 
bună seamă, și alte momente (scriitori) din literatura și cercetarea 
culturală românească, de la Caragiale, bunăoară, la Lucian Blaga 
(poet și filosof) - orientalismul bântuindu-i și pe alți scriitori ro-
mâni precum Nicolae Milescu Spătarul (cu jurnalul lui chinez), 
Coșbuc, Macedonski, Otilia Cosmuță/ Marchiș, Martha Bibescu, 
Daniel Turcea ș.a., - ba chiar la proiectatul Templu al Eliberării 
din Indore al lui Brâncuși și anumiți exegeți, precum india-
nistul Sergiu Al-George, care în lucrarea „Arhaic şi universal. 
Comentarii indiene la Brâncuşi” (1981) descoperă unele afinităţi 
ale sculptorului român cu arta indiană și cu sensurile profunde 
ale acestei gândiri filosofice...

Bibliografie ar fi, în acest sens, suficientă, iar ceea ce ar 
aduce un spor de mai palpabilă concretețe culturală este tocmai 
o lucrare de această natură, căci, dovedindu-se un bun inițiat în 
scrierile vechi și gândirea filosofică indiană, dl Iulian Chivu are 
toate atuurile în a o edifica, deopotrivă probantă și referențială 
pentru cultura noastră așezată în acest spațiu de cumpănă, cum 
scria Mircea Eliade, între Occidentul rațional-pragmatic și Ori-
entul gratuității ideatice...

Zenovie CÂRLUGEA
          Tg.-Jiu, 2-3 decembrie 2021

*Ed. SITECH, Craiova, 2021, 236 p.

ței. Adeverește aceste aspecte și situații pasajul care încheie capitolul; 
tensiuni, neliniști vitriolante și angoase, ironia cuminte, parabola și 
pilda devin și redevin, nu singure în paradisul prozelor sadoveniene, 
numele iminentului pericol, al dramei civilizației în răspăr: „Cartea 
Naturii sadoveniene tinde spre un spațiu mai vast de cunoaștere și 
spre integrarea lumii în topos-ul mai amplu al existenței cutremurate 
de spiritul ființei care gândește.” (p. 108).

Numai că emblema spiritului nou este mai degrabă edificată 
în însăși structura epică polimorfică iar prozele cu conținut așa-zicând 
iradiant abundă. Între componentele semantice, cronotopul pliat 
pe sapiența heteroclită induce conexiuni profunde; între timpuri și 
spații, între procese mentale colective și soarta individului, mediile 
imersive și contexte de inserturi ficționale. Astfel se stabilesc noile 
registre epice; interstițiile sunt duplicatele elanurilor scrisului, aici, 
fiindcă Ion Vlad știe că elanul oricărei povestiri are doza lui de lirism 
concentrat, Naratorul și Naratarul exonerându-și reciproc inflexiuni și 
goluri (goluri din memorie, ar zice Walter Biemel acum), eul scrisului 
sadovenian presupunând înainte de orice un „joc al gândirii şi al 
înfruntărilor spiritului”. Capitolul al cincilea, Cărțile înțelepciunii, 
are în vedere op-urile care se deschid poetizant, au baza edificiului 
epic realizată pe cogitații izvodind taina lumilor precreștine, plecând 
din vechimile credințelor politeiste, reașezând obiceiuri și practici 
cu o bază sacră comună. Soarele în baltă sau Aventurile șahului e 

categorisit în studiul lui Ion Vlad drept snoavă prezidată de humor, 
în altă parte fabulă elogiind înțelepciunea. Iar trimiterile spre Gogol 
trebuie că sunt preliminariile unei intrări în stăpânire a scenariului 
tâlcurilor și risipirilor meditației, în culorile povestirii Orientului 
clasic. Teoreticianul vorbește și de un Decameron al șahului-simbol 
interferând comentariile mai multor naratori în desfășurările epicității.

 Digresiunile semnificanților din fiecare povestire aug-
mentează poeticitatea, firească fiind citarea lui Boccaccio, Franco 
Sachetti, Anatole France, dar și a ciclului Nastratin Hogea ori a prozei 
silvanal-cinegetice a lui Alexandru Odobescu. De pildă, în Ostrovul 
Lupilor nimic nu este simplu element decorativ, farmecul comunicării 
e asigurat, eul scriptor/narator inserând melancolia identității, viața 
simbolică, moartea simbolică. Autoexilul în marea Natură conferă 
înțelepciune povestitorului, el creează și re-creează funcțiile principale 
prin care un ritual trebuie să respecte mecanismul inițierii. Ion Vlad 
are în vedere tipologia reprezentărilor și o poetică a narațiunii de 
vreme ce toate converg spre marele spectacol al înțelepciunii. Factura 
orientală a povestirilor nu are deloc schimbări de percepție a lumii ca 
reprezentare nici în Poveștile de la Bradu Strâmb în care chiar toposul 
induce revelația surprinzătoare fiind un martor al spectacolului lumii 
naturale. Acestui bricolaj de alteritate îi corespunde, credem noi acum, 
paradigma tuturor reciclărilor; trama cărții însemnând, în fapt, cum 
notează Ion Vlad, „jocul simetriilor sub specia cugetării înțelepte.” 

Un vacuum al experiențelor uitate sau recuperate măcar, 
întrepătrunderea dintre lumi exterioare și lumi interioare e prilejul de 
a evalua reziduurile memoriei și misterele înțelepciunii. Doar grimasa 
textului sadovenian e una tragică, întreagă lecțiunea celor treisprezece 
povestiri fiind cathartică. Or, nu pot fi doar simple trimiteri spre teme 
anume, analogii, modele mai mult sau mai puțin orientale, modelele 
românești, prin melancolice întoarceri la Costache și Iacob Negruzzi, 
Nicu Gane. Doar că omul sadovenian al povestirilor și romanelor 
supraviețuiește prin propriile afinități, niciodată perimate, pare să 
decidă Ion Vlad. De aceea respectul acordat codului este irevocabil: 
„Reflexivitatea povestirilor e provocată de spectacolul acestor legă-
turi peste timp între istoriile epice rememorate şi epoca scriitorului.” 
(p. 132). Codul istoriilor vechi, însă, e în plină desfășurare în Divanul 
persian, continuând o serie sadoveniană. Oralitatea și poetica discur-
sului narativ sunt stările de grație, Sindipa experimentează convenția 
care, o spune iarăși profesorul Ion Vlad, extinde mesajul suprem la 
elogiul înțelepciunii. Afinitățile indică, însă, am zice noi, aici, altfel 
de praguri cutremurătoare, iscate din marile, tainicele deschideri 
ale neverosimilului. Configurația stratificată a memoriei înseamnă 

Ionel BOTA

Luminile Hinduismului

(Continuare în pg. 18)
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 Romanul Ochii Chirei, apărut la 
Editura Hoffman, în colecţia Jurnalul 
cărţilor esenţiale, e grăitor pentru proza 
lui Constantin Marafet, de regulă cu o 
structură complexă, real-fictivă, şi cu 
sugestii subtile. De exemplu, e un ro-
man  al ciumei din vremea lui Caragea, 
dar corelativ cu pandemia Covid-19 
din vremurile noastre; un roman al 
distrugerii, dar şi al reconstrucţiei, al 
maladiei şi refacerii, al vieţii şi al mor-
ţii; pe de altă parte, Chira e prototipul 
eternului feminin, care tece prin toate 
vârstele feminităţii, dând naştere unui 
roman de dragoste cum rar se găseşte; 

compoziţia, deşi în cazul de faţă pare răsturnată, prima parte fiind 
situată după a doua, totuşi organizează şi consolidează elementele 
formei, în concordanţă cu conţinutul, într-o înlănţuire logică. Apar 
aici motivele naturii duble, al reîncarnării şi al iniţierii prin călătorie. 
Fără exces de metafore şi de tentaţie sentimentală, poezia dă culoare 
specifică acestei proze. 

Subiectul porneşte de la „bâta” Stanca, devenită vrăjitoare şi 
expulzată din comunitate în urma violului sălbatic din tinereţe 
comis de doi flăcăi din sat. După izolarea ei în pădure, a născut-o 
pe Gherghina care fu crescută de bunici şi deveni cea mai mândră 
din sat, cum era şi Stanca în tinereţea ei. „S-a măritat într-un sat 
vecin cu un cioban chipeş. A rămas imediat însărcinată. A născut la 
şapte luni noaptea, la douăsprezece fix. Atunci cerul s-a despicat în 
două şi un zgomot ca erupţia unui vulcan a îngrozit lumea. Mulţi 
au rămas surzi de atunci. Se auzeau urletele animalelor îngrozite 

în pădure. Gândaci de toate mărimile acoperea faţa pământului, 
gândaci negri şi cu mustăţi de smoală. Copacii îşi retrăgeau frun-
zele în scorburile ascunse, de puteai vedea dincolo de pădure” 
Aşa s-a născut Chira. La primul ţipăt al ei, totul reveni la normal, 
„totul era calm şi blând în satul dintre dealuri”. Suntem în lumea 
ambiguă şi miraculoasă a basmelor. Fetiţa e, în fond frumoasă, 
dar avea nişte sechele care sunt puse pe seama blestemului (cauza 
fiind violul, cum credeau sătenii şi tot ei prevedeau că doar Stanca 
poate alunga blestemul: „ -  Mamaie, scapă-mă de asta!. Vreau să 
fiu şi eu frumoasă ca mama: Nu se uită nimeni... E greu să trăieşti 
aşa. Vreau să fiu iubită”. „Bâta” o va ajuta, prezicându-i ca va fi 
cea mai frumoasă când va întâlni pe alesul visurilor ei, care va fi 
un om însurat şi părăsit de consoartă: „Lasă, mamă, găsesc eu o 
cale... Tu eşti frumoasă. O să vină un bărbat la ceas de seară şi o să 
se îndrăgostească de tine. N-ai să vezi?...” Povestea se adevereşte. 
Realitatea e o Redacţie a unei reviste, iar alesul se întâmplă să fie 
tocmai blândul călăuz al publicaţiei, Crişan: „Un fir subţire se ridica 
făcând lumină în jur. Crişan se frecă la ochi cu ambele mâini. Nu-i 
venea să creadă (...) firicelul de foc se transformă în faţa ochilor 
lui într-o femeie. O femeie cum nu mai văzuse niciodată. Aceasta 
îi surâdea. Părul lung de culoarea bronzului, cu şuviţe turnate în 
aur, acoperea sânii pe jumătate. Năucit, Crişan aştepta desăvârşirea 
ei [reîncarnarea]. Firicelul de foc, cât un fus se stingea în timp ce 
ea se întrupa (...) Întinse mâna teleghidat de o stea să cadă de pe 
marginea unui nor rănit. Atinse mâna ei. Prin tot trupul simţi cum 
trecu fulgerător, arzând, un foc ca un şarpe lung şi se contopi cu ea. 
– Dragul meu drag, de când te aştept! Vino!  - Draga mea, cât te-am 
aşteptat! (...) - Eu sunt Chira soarta ta ! auzea Crişan în urechi ca 
un tunet. O ameţeală, un vârtej, îl plesni în moalele capului. Vedea 
ca prin ceaţă cum se răsturna peste norii care îi stăpâneau zborul. 
Se făcea că se rotea  în jurul pământului. O ţinea strâns de mână. 
Îi era frică să nu cadă din cer”. Un Ifrim pretendent la murii Chirei 
îl împinse pe Crişan într-o prăpastie. Lovit şi cu un bolovan, doar 
pompierii mai pot să-l scoată la suprafaţă şi să-l ducă la spital. Chira 
era desfigurată de plâns şi de spaimă. Au fost găzduiţi amândoi în 
infirmerie, doctorul Dima i-a făcut operaţie pe creier şi a trebuit să 
rămână aici, sub supraveghere şi îngrijire, un an, timp în care Chira 

a născut o fetiţă, Victoria.
*

Ciuma, altă faţă a Coronavirusului, a făcut prăpăd, ocupă 
prima parte a romanului printr-un artificiu compoziţional. Ca şi 
în romanul Ciuma al lui Albert Camus, cartea de faţă ridică în-
trebări legate de natura destinului şi a condiţiei umane. O situaţie 
oximoronică: pârjolul care prăpădeşte totul şi cea dintâi întâlnire 
între Chira şi omul din visele ei străluminate, Arvinte, reîncarnat, 
apoi, în Crişan, contemporanul nostru: „Tânărul străin, cel cu ochii 
precum apa, era şi mai neliniştit decât ceilalţi. Arunca din când 
în când ocheade celei care îi găzduia. Ţăranca asta avea ceva din 
focul zeilor şi-i aţâţa inima tânărului domn (...) Privirea tânărului 
îi provocă o furtună cumplită: «Cât de frumos e! Cum să se uite 
un aşa domn la mine?...» Gândul acesta începu s-o doară, încât 
lăcrimă discret. Ţinea ochii în podeaua de lut, de ruşine. Respiraţia 
lui avea pauze reci şi binefăcătoare. Când sufla, aerul se înroşea 
ca focul ce însoţea respiraţia şi îi pârjolea corpul crud. Tânărul se 
recomandă, prinzând-o de mână, fără vreo altă formalitate. Chira 
simţi atingerea ca pe o ploaie rece. Corpul îi fu invadat de furnici. 
O zgâlţâială sălbatică, bruscă, precum scuturatul prunelor de către 
urs, o cuprinse din picioare până în creştetul capului şi începu 
s-o frământe. Îi era teamă. Se sperie cumplit de ceea ce simţise. 
Cu o voce scăzută, cu buzele parcă fumegând, îşi pronunţă şi ea 
numele. Numele ei se înfipse direct în inima lui. O linişte de cocor 
singuratic se aşternu în cameră”. Iubirea capătă proporţii magice: 
„Unduirea şoldurilor Chirei stârnea de fiecare dată focul din inima 
lui Arvinte. O privea cu o nemărginită duioşie. O mângâia cu su- Constantin TRANDAFIR

 Scriitori şi teme 

Un roman 
multifuncţional

Partidul celor ce le vine iarna iar
Migdale dulci-amare 

– Slavă Domnului, s-a  prins rușinea de rochiile tale, 
agățându-se vârtos de ele cu toți țepii, ca scaiul de 
gubă. În sfârșit am scăpat, măcar în titlu de pupi-
lul tău, animalul tău de casă, eroul, preferatul tău 
Bobiță. Să nu începeți să dați cu pietre în noi, nici 
măcar cu unele imaginare. În cazul acesta fericit, 
noi, Galanthus Galanthis Forbentas, îi folosim 
numele acestui prim-erou, doar ca să vă dăm un 
exemplu de nonculoare-N. Sperăm că înțelegeți ce 
înseamnă Nonculoarea-N, opusă altei nonculori, 
Nonculorea-A. Deschiși la minte fiind, vom folosi 
pentru ultima dată cuvintele alb și negru. Dorind să 
devenim universali, nu vom mai păcătui, călcând le-
gile universalității. Și dacă le-am înșirat în fața ochilor 
dumneavoastră, poate ușor surprinși, va fi fost pentru ultima 
dată. Motivul folosirii lor se conturează clar. Le scriem pe acestă 
pagină a posterității doar ca să știți voi și să afle cei care vor veni 
după noi ce înseamnă Nonculoare–N și Nonculoare –A pentru se-
colul nostru.

– Câteodată sunteți foarte obositori, dar asta este crucea noastră, 
să vă purtăm cu dragoste și înțelegere printre rândurile scrise de 
către noi și mai ales printre rândurile știți voi cui. Toți mai avem 
câte o pană de creație, de altfel se poartă penele anul acesta și cel 
care vine: pene de struț, pene de găină, pene de cocoș, pene de 
păun și chiar pene la cuptor cu parmezan și smântână de bivoliță. 
Nu se mai poartă penele de curent, ajunge o jumătate de secol de 
supremație. Din acest moment aproape istoric noi, Noncuvintis 
Verbivoris Arginticus, vă vom lăsa pe mâinile cui trebuie, ne-am 
făcut datoria, cu vârf și îndesat.

– Mereu faceți abstracție de noi copiii, TudorS și Darius 
A.B.C.&C.K. punându-ne la grea încercare. De unde să știm noi 
și întregul trenuleț tudordariusian ce înseamnă Nonculoare-A și 
mai ales să știm că Nonculoarea-N este culoarea lui Bobiță, cel 
care este decupat dintr-o noapte fără lună. Și apoi am stabilit că 
fostul Bobiță este ditamai El Che Boby. Parcă mai bine ar fi fost 
dacă numele lui ar fi fost Bo. El Che Bo chiar dacă pare numele 
vreunui chinez rătăcit prin lume și mai ales prin Europa. Și ce 
dacă? Nu poate fi decât benefică prezența lui, el ce face parte din-
tr-un popor harnic și disciplinat. Sper că nu am intrat pe un teren 
minat, cum spuneți voi adulții. Oare cuvântul Lună avem voie să 
îl folosim în vorbirea noastră curentă, mai ales că primul om care 
a pus piciorul pe ea a fost... Gagarin? 

– Pardon, tovarășul Iurii Alexeevici Gagarin a fost primul om 
ajuns în spațiu și pe orbita Pământului.  Domnul Neil Armstrong 
a fost primul om care a pășit pe lună. La vârsta voastră se permit 
confuziile. Oricum știți destule pentru niște puști. Puști-puști nu 
puști, pluralul cuvântului pușcă. Brrr, urât cuvânt mai este, dar din 
păcate, nu deranjează pe nimeni gravitatea urâțeniei sale. 

Ne va fi tot mai greu să înotăm printre cuvinte, nemaiștiind care 
sunt onorabile și care s-au compromis, Noi, Ideologicas Humanus 
Popstudentis, ne gândim să ne pensionăm nemaifăcând față atâ-
tor schimbări de formă. Despre fond, doar de bine. Nici cuvântul 
pensionar nu este unul foarte agreat de societate, mai precis nu 
sună deloc plăcut urechilor unor capete ce ar trebui să gândească, 
să caute soluții, dacă tot și-au propus să rezolve problemele țării. 
Cuvântul nu are parte de respect nici dinspre partea tânără, de 
parcă ei nu vor îmbătrâni vreodată. Ba, bine că nu!

Dar mai bine să ne păstrăm optimismul și să vedem partea 

frumoasă a vieții. Să ne aruncăm în ea, ca într-un lac de 
cleștar în arșița verii, și în giumbușlucurile pe care ni le 

pregătește neobosită. Ce ar fi să vorbim despre con-
cursul de prăjit cafea. Poate că mulți dintre Dom-
niile         Voastre nu ați știut că este și un astfel 
de concurs. Dacă ați fi știut din timp, mai mult ca 
sigur ați fi participat. Dar nu este nicio grabă. Vă 
puteți înscrie pentru ediția ce va avea loc în anul 
viitor, când veți putea să vă înscrieți și pe lista ce-
lor dornici să plece în Cosmos cu naveta spațială 

SXSXSY. Ar fi minunat dacă ați opta să vă regăsiți 
pe lista pregătită de noi, Floricius Gruvelsit Honori-

tas Listaaria. Deviza noastră este: „La noi, orice este 
posibil! După noi, tot noi!”

Acum bine că am scăpat de anul 2020. Ce drăguț an! Ce ro-
tund se anunța! Cât de veseli am trecut într-însul bucuroși nevoie 
mare că am reușit să urcăm pe corabia sa. Scuze, cuvântul potrivit 
cu timpurile pe care le trăim este, nu corabie, ci Yacht. Acum că 
venim și noi, Zepelini Gwenticilis Miermiemi, acasă, parcă v-a re-
venit zâmbetul pe buze. Nimic nu este mai trist decât niște oameni 
care nu vor să trăiască în timpul în care au fost plantați, mai fru-
mos spus trimiși, de către Domnul. Gata cu trecutul, cu referirile 
dulcicoase despre  el.

Suntem oameni ai prezentului și trebuie să ne adăpăm din iz-
voarele sale. Fie-mi iertat dacă am mai spus cândva lucrul acesta. 
Acum o spun cu mai multă exaltare și respect. Așadar vom decre-
ta anul 2020 ca fiind ultimul an al erei noastre. Începând cu anul 
2021 toți anii vor trage după ei însemnele p.e.n. adică  post era 
noastră. Parcă ar vrea să ne dea lacrimile după minunata e.r., adi-
că, era noastră. Decât să ne lăsăm energia să se scurgă în lacrimi, 
mai bine să ne-o punem la bazele noii construcții eriale, p.e.n. 

Slavă Domnului, m-am salvat! Exista riscul să mă scoateți și 
din pagina a doua, eu fiind o entitate invizibilă, doar numele mi-a 
rămas agățat pe prima pagină. Trebuie să își asume cineva riscu-
rile meseriei. Aproape că s-a terminat și pagina a doua, iar eu, 
autoarea de drept a acestui articol, nu spusesem niciun cuvânt. 
Mi-ați desființat titlul. Cuvântul iarnă nu se află nicăieri în text, cât 
de Partidul Celor Ce Le Vine Iarna Iar m-ați silit să fac abstracție 
de el. Deși încă nu a ajuns la index, nu a fost pronunțat de fel. Mă 
aștept din moment în moment, cei din acest partid să se revolte pe 
bună dreptate, întrebându-ne dacă este funcțional ori nu. Promit, 
va veni și rândul său. Unii dintre membri spun că partidul este 
constituit cu acte în regulă. Are și regulament de funcționare și 
admiratori suficienți și eficienți, ca să comitem și o rimă pe ziua 
de azi, spre bucuria vânătorilor de greșeli. 

– Noi, „Capo dei capi”, ajunsesem să credem că este vorba de 
vânătorii de partide, dar de ce să vâneze cineva partidele, doar nu 
mișună prin pădurile noastre și nici nu au carnea prea fragedă, 
ca să o dorim pe post de trufanda. Despre această remarcă, unii 
dintre noi, Arbalticis Dominiciatius Flancartisti, comentatori de 
meserie ar avea multe de spus. Dar, mereu pe fază, noi cei care 
formăm marea masă, i-am pus repede la punct. „Vox populi, vox 
Dei!”

Dar nu vine doar iarna, ci vin și „Sărbătorile de iarnă”. Ca ata-
re, noi cei care facem parte din trenulețul tudordariusian, ne-am 
pregătit o traistă plină cu trăistuțe, să vă colindăm. Sunt bune și 
merele și nucile și cocuții copți pe vatră! Vă dorim, mari și mici: 
„Sărbători în liniște și pace!”, un „An nou bun!” necovidial!

Pamflet de Florica Bud

fletul, recunoscând în ea toate femeile pe care le dorise şi pe cele 
care urmau să se nască. De câte ori o privea, uita unde se află. Îl 
inunda o lumină care îi reconfigura interiorul, rămas nemodelat 
până atunci”. Cei doi intră în posesia unei comori, bijuterii furate de 
ciocli care pieriseră de pe urma ciumei. Au ascuns comoara păstrând 
bijuteriile mari şi arătoase, pe care amândoi le cară în pădure să-şi 
asigure un nou destin, pe un platou paradiziac, reconstituind cuplul 
primordial, departe de lume. Ei îi fusese ruşine la început, dormea 
goală, n-avea altceva de îmbrăcat. Apoi s-a obişnuit: „Ieşea chiar 
şi afară aşa, goală. Oricum, ştia că nu trecea nimeni pe acolo. Erau 
singuri precum luna de pe cer. Se plimba goală pe malul lacului, 
ba uneori şi Arvinte. Simţeau o libertate aparte. Una doar a lor”.  
El, doctor cu şcoală la Istanbul, ea o fetişcană neştiutoare de carte, 
imaginează totuşi o nouă casă aici, o nouă lume.

Bărbatul pleacă într-o localitate, Buzeu, să vândă bijuteriile, 
cu câştigul să se reîntemeieze. Îl găseşte pe bijutierul Locusteanu, 
căruia îi vindecă nevasta  de o boală ce părea incurabilă, devenind 
faimos în localitate, prieten bun cu giuvaiergiul de la care obţine un 
preţ nebănuit pe bijuteriile lui. Cumpără tot ce-i trebuie, alcătuieşte 
un convoi de care supraîncărcate şi cu slugi coordonate de Ciorap, 
constructorul de case boiereşti Au ajuns la bordeiul unde era Chira. 
Magia locului îi cuprinse pe toţi. Urmează construirea conacului şi 
a unui aşezământ edenic. 

Ochii Chirei relevă vocaţia naratologică şi constructivă a lui 
Constantin Marafet.
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Constantin CĂLIN

„În parc”, poem din 1914, cu 
elemente de decor bucureștean 
(statuile) dar și cu reminiscențe 
băcăuane, Bacovia șochează, de 
la prima strofă, prin cîteva cuvinte 
tari, unele din vocabularul medical: 
„Acum, stă parcul devastat, fatal,/ 
Mîncat de cancer și ftizie,/ Pătat 
de roșu carne-vie –/ Acum, se 
înșiră scene de spital” (v. Opere, 
1978, p. 51). Deși apasă pe acum, 
ele nu erau, pentru el, „cuvinte 
recente”, dovadă că le cunoaște 
prea bine. Știe că, iată, cancerul 
roade, „mănîncă” și că ambele boli 

numite aci „devastează”, sînt „fatale”. De observat că, pentru 
a impresiona, pune efectele înaintea cauzelor și, de asemenea, 
susține plastic analogia parc-spital prin imaginea petelor de 
„roșu carne-vie”. Bacovia nu era un ins bolnav fizic, ci psihic 
(cu o „criză” reală sau mimată în anul publicării poemului), un 
depresiv, de care cuvintele ce denumesc boli grave se lipesc 
ușor și a căror teroare o poartă îndelung. Am motive să cred 
că pe cele citate mai sus și le-a însușit în plină tinerețe, înainte 
de a pleca din Bacău. Într-un tîrg care, la începutul secolului 
XX, abia depășea 15.000 de suflete, întrebarea „de ce a murit 
cutare?” preocupa, trecea de la unii la alții, iar răspunsurile, cel 
mai adesea, nelinișteau. Curios, mi-am pus problema care era, în 
acea epocă, pe plan local, incidența ftiziei și a cancerului. Am luat 
ca referință anul 1903, anul terminării liceului de către Bacovia. 
Din 410 morți, 40 au decedat cu diagnosticul „tuberculoză 
pulmonară”/ „phtisie pulmonară”, români (24) și evrei (16), 
„fără profesie” (îndeosebi femei) și de diferite profesii: „lucrător 
manual”, brutar, comerciant, chelner, precupeț, tocilar, servitor, 
militar. Cei mai în vîrstă: un „lucrător manual” de 57 de ani și 
un comerciant de 55. Cei mai tineri: un copil de 5 ani și 7 luni, o 
fată de 17 ani și un student de 22 de ani (carevasăzică de aceeași 
vîrstă cu poetul, probabil foști colegi), de moartea căruia se va 
fi discutat cu emoție. Încă rar, în 1903, la Bacău, de cancer au 
murit 12 persoane, jumătate trecute de 60 de ani. Mai greu de 
explicat e de ce căderea frunzelor („cad foi de sînge”) pe statui 
îi evocă autorului „scene de viol”, ca în ultimul vers. Parcă îți 
vine să zici: C’est trop fort!...

„Cetate – azilul ftiziei”. Acest vers din „Aiurea” era 
actual atît la prima publicare a poeziei (1904), cît și la a doua 
(1930). În ambele momente, „Cetatea” putea fi oricare oraș din 
România. În În jurul lui Bacovia, pe baza datelor din arhivele 
locale, am prezentat situația existentă în Bacău la mijlocul 
deceniului al treilea (v. „Cuvîntul «igienă»”, în op. cit., pp. 
106-107). Chestiunea a continuat să mă preocupe, întrucît mă 
întărîtă clișeele despre „fericirea” din perioada interbelică. Aci 
am să folosesc doar una din „piesele” dosarului pe care l-am 
strîns pentru a le contrazice: Dr. S. Irimescu, „Lupta contra 
tuberculozei” [Prefață la lucrarea doctorului C. Iliescu-Brașov 
– Ce este tuberculoza pulmonară], în Viața Românească, 25, 
vol. XCIII-XCIV, iunie-decembrie 1993. La începutul anilor 
’30, situația – arată autorul acestei prefețe – era „lamentabilă”. 
Aveam „50 mii decese pe an din cauza tuberculozei, statistică 
înfiorătoare care ne [clasa] printre țările cele mai tuberculizate 
din lumea întreagă” (loc. cit., p. 55). „Aiurea” e un blestem, 
o acuzație, un strigăt disperat: „Cetatea” a făcut foarte puțin 
pentru sănătatea locuitorilor ei. Căci ce-i boala incriminată? 
„Tuberculoza e – relevă dr. S. Irimescu – boala mizeriei, dar 
și boala ignoranței. Mizeria e greu de înlăturat în împrejurările 
economice actuale, cu întocmiri așezate pe atîtea nedreptăți 
sociale, care îngăduie ca unii să se răsfețe într-un desfrînat 
belșug, fără ca de multe ori să fi meritat situația pe care o au și 
alții să se zbată în cumplite lipsuri, oricîtă contribuție de muncă 
utilă cu brațele sau cu mintea – proletarizarea intelectuală se 
realizează într-un ritm rapid – ar aduce în îndeplinirea ocupației 
lor. Cînd raporturile economice vor fi mai drepte și deci și mai 
bune, se va putea ajunge la o armonizare mai deplină a intereselor 
materiale și morale ale diferitelor clase sociale. […] Actualmente 
un program de cură igienodietetică rațional pus în practică se 
lovește de cele mai multe ori de imposibilități aproape totale. El 
sună ca o deriziune cînd cei mai mulți bolnavi dacă n-ar munci, 
n-ar avea ce să mănînce și deseori mor de foame în locuințe 
ticsite unde zac într-o promiscuitate groaznică, înainte de a 
muri de boala lor” (ib., p. 52). Mizeria mergea mînă în mînă cu 
ignoranța privitoare la nașterea și propagarea bolii (ignoranță 
întîlnită și la „case mari”), ducînd la „extensiunea” acesteia. 
„Cetatea” subestima gravitatea situației: în anul redactării 
prefeței, bugetul de combatere a tuberculozei era „derizoriu, un 
leu și o mică fracțiune de cap pe locuitor, cînd ar trebui – arăta 
doctorul – de 80-100 ori mai mult, așa cum e realizat aiurea” 
(ib., p. 55). Un poet nu e un „reformator social”, ca politicianul 
și nici un „dascăl de sănătate”, ca medicul, însă cu versul său el 
poate să-i mobilizeze pe amîndoi pentru îndeplinirea datoriei.

În 1921, unul din anii cînd Bacovia nu publică nici versuri, 

nici proză (dar e publicat în Antologia toamnei, scoasă de Ion 
Pillat), paginile de poezie ale principalelor reviste (Convorbiri 
literare și Viața Românească) erau ocupate de: I. Scărlătescu-
Palagheanu, Gr. Paraschivescu, Alexandru Bilciurescu, I. Pajură, 
Hrisant P. Dăscălescu, M. Condrea, G. Palladi, L. Codru, A. 
Mîndru, Alexandrina Scurtu, V. Lăiniceanu, Nadia Brateș, C.D. 
Canta, Nadejda Cezianu, Vasile Cottan, Olga Vrabie, George 
Roiban. Îi înregistrez ca supliment la lista cu peste 300, pe care 
am alcătuit-o în volumul III al Dosarului (v. pp. 67-70). Unii se 
pricepeau să facă sonete sau cîntece. Citez, drept probă, sonetul 
„Pelerinul” de V. Lăiniceanu: „Cu-al jertfei dor îngemînat cu 
chinul,/ Uitînd de-avutu-n urma lui rămas,/ Un trup și-un gînd 
din al plecărei cias,/ Pe asprul drum zorește pelerinul.// Și zi 
de zi, poruncitor, destinul/ Îi poartă-n sîrg istovitorul pas/ Spre 
sfîntul loc de tihnă și popas:/ Miraj ce-n piept îi năbușe suspinul.// 
Și cum sub focul soarelui de vară,/ Se mistuie-n a nerăbdării 
pară,/ Atras de straniul necunoscut.// El merge-ntins, nepăsător 
și mut;/ Deși pe calea tristă și amară/ Nu-i cel dintîi, nici ultimul 
căzut”. Ce s-a ales de acești „pelerini”, de aceste „catarge” (ca 
să folosesc cunoscuta imagine eminesciană), care promiteau 
să se dedice definitiv poeziei? N-am să pot, dar aș vrea să știu, 
despre cît mai mulți dintre ei, de ce-au „căzut”?

Un asemenea jurnal înaintează prin hazard. Mă consider 
aidoma unui vînător de fotografii rare. Știu ce urmăresc, dar nu 
știu cînd îmi va ieși în cale. Și nici dacă, atunci cînd se va întîmpla 
așa ceva, voi avea reflexul cel bun și dispoziția potrivită. Prin 
urmare, nu exclud posibilitatea unor abordări neconvingătoare, 
a unor explicații incomplete ca să nu zic a unor ratări. Fericiți 
cei care n-au astfel de îndoieli și cred că tot ce scriu sînt rînduri 
de lumină!...

„Nu uitați că poezia preface întîmplarea în cugetare” (v. 
Alain, „Plictiseala”, în Studii și eseuri, 1, Ed. Minerva, 1973, 
p. 335). Lucrul acesta poate fi constatat, nu o dată, la Bacovia, 
ale cărui poeme includ reflecții ori simulacre de reflecții. Uneori 
frămîntări de o natură necunoscută, obsedante, îl duc, ca în 
„Dimineață”, pînă la porțile inexprimabilului: „Am uitat dacă 
merg... încă tot mă iubesc.../ Am ajuns la timp, ocup și un loc./ 
Dar gîndul apasă cu greul său bloc.../ E numai vedere... nu 
mai pot să vorbesc...” Copleșitoare, „vederea” e – se deduce – 
străluminare, revelație, halucinație, ceva imposibil de descris. 
Din atenționarea filozofului francez rezultă că „prefacerea” 
întîmplării în cugetare ar fi un lucru de la sine înțeles. Și totuși 
cîți, chiar dintre poeți, pot zice cum anume se petrece asta? Pentru 
cine, dacă nu pentru ei, a simțit nevoia Macedonski (un nume 
care-mi vine oportun în minte) să sublinieze: „Poezia nu este 
în om ci în afară de el. Poezia este senzația directă. Cugetarea 
nu este decît un produs al senzației” (v. „Simțurile în poezie”) 
sau, și mai net: „Poezia este simțire iar simțirea este cugetare” 
(v. „Simțirea intelectuală”)? Așadar, cu cît simți mai puternic, 
cu atît cugeți mai adînc. Poezia iscată de simțire e contrarul 
poeziei de meditație.

Pictorul Sorin Dumitrescu amintea, într-o convorbire 
televizată cu Dan Pița, învățătura Părintelui Galeriu că, dacă un 
cuvînt „sclipește” într-un text, să stărui asupra lui. Lecția aceasta 
o știu toți cei ce l-au citit pe Sfîntul Ioan Gură de Aur, de la care se 
poate învăța mai multă semantică decît de la cercetătorii moderni. 
În „Omilia I la vînzarea lui Iuda”, comentînd două versete din 
Matei (26, 14-15), el scrie: „Se pare că aceste cuvinte sînt clare 
și că nu spun mai mult decît spun. Dar dacă cercetezi bine și cu 
atenție fiecare cuvînt, cuvintele acestea capătă o nouă înfățișare, 
vezi că au un înțeles adînc” (v. Predici la sărbători împărătești și 
cuvîntări de laudă la sfinți, Ed. Institutului Biblic și de Misiune 
al Bisericii Ortodoxe Române, 2006, p. 47). Cercetarea pe care o 
recomandă marele orator religios înseamnă relectură. Cui dintre 
noi nu i s-a întîmplat ca, recitind pentru a multa oară același text 
de Scriptură, să descopere „noi înfățișări” ale cuvintelor, adică 
noi semnificații? Mie – deseori. La fel mi se întîmplă cînd citesc 
și altfel de literatură, îndeosebi poezie. Cuvintele îmi „sclipesc” 
mereu diferit, fără să pot spune de ce într-o zi unul și într-o zi 
altul. Afară-i uscat și totuși, de pildă, azi cuvîntul care m-a frapat 
e tină: „Ce zi primitivă de tină!” din „Plouă”, poem înrudit cu 
„Lacustră”. „Zi primitivă de tină” înseamnă zi de la începutul 
lumii și evocă un regres similar cu cel din capodopera amintită. 
Bacovia spune versul cu „enervare pe gînd”, agasat, căci ploaia 
va desfunda străzile și-l va constrînge să stea în casă. El e insul 
civilizat căruia excesul de umiditate îi sugerează imagini ținînd 
de geologie. Un moldovenism, tină (d. sl. tina) repugnă: ca pe 
niște „tină împuțită”, zice Varlaam, ar trebui privită „iubirea 
aurului și argintului” (v. Opere, Ed. Hyperion, 1990, p. 149). 
Pentru Antim Ivireanul, a persista în păcate e a sta în „tina 
răutății” (v. Didahii, Ed. Minerva, 1983, p. 35). În Psaltirea în 
versuri a lui Dosoftei, tină figurează de nouă ori. „Pre pizmașii 
[pe cei ostili „blînzilor”, credincioșilor] să-i mesteci cu tina” (Ps. 
143, p. 1021), se roagă psalmistul, iar alte dăți, ca ei „să fie gios 
cu tina” (Ps. 80, p. 577) și „să zacă cu tina” (Ps. 105, p. 783). 
Țărînă înmuiată, tina e ceva, care dezgustă, care merită dispreț 
total: astfel, din perspectivă morală, banii sînt „bucăți de tină” 
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(v. Giovanni Papini, Viața lui Isus, Ed. „Ago-Temporis”, 1991, p. 
181). Tina e noroiul care mînjește, „gunoiul” care spurcă. E ceva 
de care te ferești cu greață. Mă întorc la Psalmist: el îi promite 
lui Dumnezeu să nu se abată de la „îndreptările” sale, întrucît 
vrea să fie „curat de tină” (Ps. 17, p. 117), adică de greșeală. 
Cu înțelesul de belea, tină se întîlnește la Budai-Deleanu: „Tot 
Vlad-Vodă – se scuză Neicu, în fața presupușilor turci – e-ahăstor 
de vină,/ Numa Dumnezieu lui să-i plătească/ Că el ne-a băgat 
în hastă tină” (v. Țiganiada, Ed. Minerva, 1985, pp. 155-156). 
Rezonanța lui tină era mare printre contemporanii lui Bacovia 
și datorită folosirii lui de către Eminescu: „Ah! – zise unul – 
spuneți că omul e o lumină/ Pe lumea asta plină de amaruri și de 
chin?.../ Murdară-i este raza-i ca globul cel de tină,/ Asupra cărui 
dînsul domnește pe deplin” (v. „Împărat și proletar”). Și încă un 
exemplu din tabloul dramatic „Andrei Mureșanu”: „Fiindcă tina 
lumii e rea, fiindcă tină/ Și prah e universul întreg” (v. Poezii, 
Ed. Institutul European, 1995, p. 159). Praful, țărîna, tina sînt 
semnele nimicniciei. Cu un sens diferit față de cele menționate 
e tină în versul următor al lui Arghezi: „Soarele-i scump potecii 
și prinde vieți de tină” (v. „Vino-mi tot tu”, în Versuri, 1, Ed. 
Cartea Românească, 1980, p. 78). Aci tina e lutul moale din care 
a fost frămîntat omul. „Viețile de tină” sînt viețile tuturor, mai 
degrabă banale decît fericite.

Nemulțumit de superficialitatea, de „decorativismul”, de 
„puerilitatea” scriitorilor noștri, de „jocul [lor] de mărgele”, 
Mihai D. Ralea enunța, la mijlocul deceniului al treilea, o serie 
de observații scrutătoare, în mare parte juste: „Scriitorii noștri au 
trăit puțin, n-au experiența sufletească, n-au acumulat într-înșii 
acel contact profund cu viața care călește încet sufletul și-i dă 
comprehensiunea umanității, a vieții și a morții./ Artiștii noștri 
n-au sentimentul tragic al vieții, nu știu ce înseamnă grozăvia 
ei mută, nu bănuiesc maiestatea morții [expresie amintind de 
versul lui Eminescu din „Ta twan asi”: «Nu. Nici maiestatea 
morții nu sfințește pe sărac»], mîndria umilinții, gustul oțelit al 
orgoliului, n-au iubit disperat și n-au disprețuit resemnat. Nici 
unul din capitolele în adevăr teribile ale vieții nu le e familiar” 
(v. „Militantism ideologic”, în Viața Românească, 18, nr. 5 și 
6, mai și iunie 1926, pp. 112-113). Ralea era atunci un tînăr de 
30 de ani, de puțină vreme întors de la studii. Sînt sigur că nu-l 
citise pe Bacovia. Reproșurile sale continuau astfel: „Dintre toți 
artiștii, poeții sînt cei mai copilăroși, fără îndoială. Dar un poet, 
adevărat acela, Rainer Maria Rilke, iată ce le cere și lor: „On 
devrait attendre et récolter de l’âme et la douceur toute une vie 
durant, si possible une longue vie durant, et puis enfin, très tard 
peut-être saurait-on écrire les dix lignes qui seraient bonnes. Car 
les vers ne sont pas comme certains croient, des sentiments, ce 
sont des experiences. Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu 
beaucoup de villes, d’hommes et des choses, il faut connaître les 
oiseaux, il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quel 
mouvement font les petites fleurs en s’ouvrant le matin. […] Il 
faut encore avoir été auprès des mourants, être resté assis auprès 
des morts dans la chambre avec la fenêtre ouverte et les bruits 
qui venaient par a-coups”. N-am să reproduc întreaga pagină din 
romanul Les cahiers de Malte Laurids Brigge pe care militantul 
ideologic și artistic o citează. Minus cunoașterea multor orașe, 
Bacovia se încadrează exigențelor formulate de poetul austriac: 
a dovedit paciență prin tot comportamentul său, a pus în versuri 
„experiențe”, a simțit cum zboară păsările, a văzut și a auzit 
„mugurul alb, și roz și pur”, a prefirat „mătasa tăcerii” (la fel 
ca autorul Elegiilor), n-a ocolit cimitirele. De altminteri, după 
Scântei galbene, analogia dintre cei doi a devenit evidentă pentru 
unii dintre comentatori (v. Dosarul Bacovia III, pp. 318-319).

Mai zăbovesc oleacă, nu fără rost. Rilke s-a stins din viață în 
1926, la 52 de ani, în Elveția. După cîteva luni, Maurice Betz, 
traducătorul în franceză al Însemnărilor, a publicat în Europa 
(revistă al căreia unul dintre cititorii români era Perpessicius), un 
articol despre poet, care a avut ecou și la noi. Universul literar 
(43, nr. 1, 2 ianuarie 1927, p. 141) a reprodus portretul „sesisant” 
pe care autorul i-l face lui Rilke, adăugînd două paragrafe. 
Primul, informativ, vine ca o explicație la exigența amintită în 
citatul extras de Ralea referitoare la necesitatea ca poeții să vadă 
„beaucoup de villes”: „Rilke a călătorit mereu. A descoperit 
adevărata Italie, apoi Rusia – traducînd din Dostoievski. Popasuri 
la Worpswede, unde întîlnește pe Clara Westhoff. La Meudon 
cîștigă protecția lui Rodin, al cărui secretar a fost cîtva timp; 
la Paris cunoaște pe Gide și Verhaeren. Rătăcește apoi prin 
Provența, Suedia, Belgia, Danemarca, Egipt, Dalmația, Spania”. 
Al doilea paragraf, reflexiv, m-a dus iarăși cu gîndul la Bacovia, 
chiar dacă asemănările nu merg pînă la amănunte: „Curios 
destin, acel al lui Rilke! El e opusul veacului său prin viața și 
opera lui, dar acest contrast îl face mare. O viață de fapt solitară, 
o interiorizare excesivă care transformă toate realitățile lumii. 
Valéry [din care a tradus] se mira de acest «abuz de intimitate 
cu tăcerea». Rilke voia să se mențină în lumea creației pure”. 
Poeziile lui sînt „grele de aluziuni și presentimente”. Aceasta e 
și calitatea poeziilor lui Bacovia.



Acolada nr. 12 decembrie 2021
10

Dragă Andrea H. Hedeș, 
am avut prilejul să vorbim la 
telefon o singură dată… a venit 
spre mine, dinspre tinerețea ta, 
un uriaș șuvoi de energie... Te îm-
parți între munca la Editura Neu-
ma, la revista cu același nume. Vii 
dintre  cărtile de poezie sau proză, 
din articolele de critică raspân-
dite prin reviste și mă gândesc 
că nu e tocmai ușor să navighezi 
prin timpul prezent care ni s-a 
dat, înarmată cu atâtea modal-
ități de afirmare a profesiei. Am 

descoperit, căutând să știu cât mai multe despre tine, chipul unei 
femei frumoase, care știe, are acest secret, să zâmbească.

Ce motive ai avea să zâmbești mai mult decât o fac ceilalți 
oameni?

 Stimată doamnă Lucia Negoiță, mărturisesc faptul că m-a 
emoționat introducerea atât de frumoasă pe care o faceți și, chiar 
mai mult, complimentele, nu din frivolitate, ci din bucuria de a 
descoperi o persoană generoasă într-o lume tot mai rece și mai 
egocentrică. Vă mulțumesc!

Am fost un copil înalt și timid. Întotdeauna la evenimentele 
de la grădiniță și de la școală stăteam în spate, în ultimul rând, fie 
că era vorba de poze, „spectacole”, festivități 
de premiere. Și acum îmi răsună în urechi 
îndemnul celor două bunici ale mele: „stai în 
față, stai drept, privește lumea în ochi și zâm-
bește!” Își făcuseră o datorie de onoare să îmi 
„inoculeze” aceste îndemnuri. Pentru cineva 
foarte fragil a le pune în practică era însă un 
obstacol greu de surmontat și a fost nevoie de 
timp și efort. De aceea aud și astăzi, când se 
ivește prilejul să fac o fotografie: „stai în față, 
stai drept…”. Pe urmă, după evoluția mea, 
ieșirea din crisalidă, am devenit conștientă 
că, fără a spune vorbe mari, sunt imaginea 
revistei, editurii și a muncii mele ca scriitor. 
Eu vreau să transmit, și prin munca mea, ideea 
de mai bine, mai frumos, de armonie, de fra-
ternitate, oricât de naivă pare această dorință. 
De aceea zâmbetul pe care l-ați remarcat, și vă mulțumesc pentru 
acest lucru, este și dovada depășirii unor obsatcole interioare și 
dovada respectului pentru ceilalți. 

    Exprimarea pe mai multe paliere ale literaturii vine 
dintr-un fel de etică protestantă a muncii: avem un timp limitat pe 
pământ, ce facem cu el? Dacă primim un talent/talant, ce facem 
cu el? A citi, a scrie, a publica e un privilegiu,  ce facem cu el?

Aș vrea sa te definești în umbra sau lumina, cum vei vrea, a 
unor evenimente personale… Familia, copilăria, adolescența ar fi 
raportările mereu la îndemână. Cum ai ajuns să studiezi istoria... 
și să rămâi, apoi, pe terenul fragil al literaturii?

Provin dintr-o familie mixtă, româno-maghiară și am cres-
cut într-o  comunitate mică (vecinii) multiculturală în care puteam 
număra nu doar români și maghiari ci greci, aromâni, rromi, români 
basarabeni, armeni. Toți într-o deplină armonie, într-un firesc ce nu 
m-a făcut să îmi pun probleme legate de etnie decât foarte târziu, 
când am dat piept cu viața. Bunicul meu maghiar fusese jurnalist 
o perioadă de timp și mi se părea că e un lucru extraordinar. Am 
simțit ca o datorie să duc acest lucru mai departe. El a fost mai 
apoi dus la Canal, toate bunurile au fost confiscate. Tatăl meu a 
fost scos din pătuț și i s-au luat până și jucăriile. Bunica nu a știut, 
vreme de mai multe luni, ce s-a întâmplat cu soțul ei, unde a fost 
dus, dacă mai este în viață sau nu. Au fost niște răni care nu s-au 
vindecat niciodată și un fel de lovitură finală venită după un șir de 

ghinioane, de întorsături de destin. Părinții mei s-au căsătorit din 
dragoste. Nu au avut o viață ușoară. Puținele cărți rămase de la 
bunicul meu erau: Istorii de Herodot, Înainte de venirea omului 
alb de G. Linde și E. Brettschneider, Expediția Kon-Tiki a lui Thor 
Heyerdahl, Iliada. Mai aveam cărțile pe care le primise mama ca 
elevă premiantă, la școală: Hans Christian Andersen, Alice în Țara 
Minunilor a lui Lewis Carroll, Legendele Olimpului repovestite de 
Alexandru Mitru. Așadar, o bibliotecă mică alcătuită din cărți de 
istorie și cărți de povești. Cumva, nu am avut de ales. Am ajuns 
la Istorie, la specializarea Studii Culturale, care e un amestec de 
antropologie, etnologie, istorie și, prin acestea, se ajunge și la 
literatură. Să nu uit, de scris am început să scriu de îndată ce am 
învățat cea mai mare parte a literelor alfabetului. Am scris, în 
versuri, Legenda Rochiței Rândunicii, o floare albă, delicată, ce 
creștea pe gardul bunicii.

Două orașe și-au pus pecetea asupra ta... Dej si Cluj… 
Există un fel de cântec secret al fiecărei așezări  în cursul vieții tale? 

   Să știți că într-adevăr există un cântec secret al unui oraș 
care m-a influențat cel mai mult și, nu este unul din cele două. Este 
vorba de Beclean, orașul în care s-a născut tatăl meu și în care 
petreceam toate vacanțele, dar amintirile cele mai puternice sunt 
cele ale vacanțelor de vară. Acolo era un fel de întoarcere la vârsta 
de aur. Nu mai știu numele pedagogului care a spus ceva cu care 
poate mulți nu vor fi de acord: copiii trebuie să crească precum 
buruienile. Această impresie, de suveranitate, o aveam eu, sora și 

fratele meu și trupa de copii de pe stradă și „de 
la blocuri”. Bucuria era cu atât mai deplină 
cu cât aveam parte de o antiteză: în spatele 
casei noastre bătrânești (casa străbunicii) se 
afla Casa de copii, cred că acum există un alt 
termen pentru asta. Realitatea aceea de acolo, 
un alt univers, ne marca pe toți iar pe mine m-a 
urmărit foarte mult timp.

Ai debutat cu volumul de poezie Car-
tea cu fluturi... Titlu diafan, dar încercând pe 
parcursul cărții un soi de experiment... Când 
ai debutat în revistă, care era atmosfera acelor 
ani, ce poeți te-au marcat, și ce rost are până 
la urmă poezia în viața ta de zi cu zi?

M-am întrebat deseori, în acești doi 
ani marcați de pandemie, „la ce bun poeții 
în vremuri de restriște?” Cred că poezia este 

pur și simplu. O artă înaltă, un extrait absolu al literaturii. Și așa 
cum un fluture zboară, înfruntând imensitatea și duritatea lumii, 
înarmat doar cu fragilitatea și efemerul și frumusețea lui, tot astfel 
și poeții sunt pur și simplu, în ciuda a tot și a toate. Respiră, trăi-
esc, sunt poezie. Nu cred că există o explicație mundană pentru 
poeți și poezie. Sunt misterul diafan venit de altundeva pentru cei 
de pe pământ, prinși în desenul din covor. Eu încă mai lucrez la 
veșmintele mele de poet. Mă smeresc atunci când citesc poeziile 
marilor maeștri. Știu că e un nivel la care nu pot spera dar pot spera 
să scriu mai bine. Mai binele meu.

Ai virat într-un moment anume către proză. Povestea avea 
un rol anume ... aveai nevoie de poveste, si proza ta luând-o... pe 
Strada Hazard și-a   asumat și ea, fantasticul. Câtă putere a avut 
povestea în drumul către carțile tale?

 Cred că omul a spus dintotdeauna povești. Desenele 
rupestre sunt niște povești magice. Toate semnele ajunse până la 
noi, pe carapace de broască țestoasă, pe oase, pe cochilii, săpate în 
piatră, în lut, nemuritoare în mituri, toate sunt povești. Îmi place 
ideea rolului special jucat de Povestitor. Și astăzi omenirea are 
nevoie de poveste, istoria mentalităților, studiul istoriei pe durata 
ei lungă ne-o arată. În cazul meu vreau să cred că a fost o evoluție 
organică și a reflectat evoluția mea interioară. Reflectă și evoluția 
genurilor literare, întrucât romanul este o specie recentă, o formă în 
care a evoluat literatura. Cel mai aproape structural acum îmi este 
realismul magic și cred în frumusețea misiunii de a spune povești 
adulților. Cred că fiecare avem nevoie de un moment de ieșire din 
ochiul ciclonului și de popas în timpul fastuos al poveștii.

Câte ceasuri dintr-o zi îți ocupă activitatea de editor? 
Ajungem iar într-o zonă a balansului între oferta de carte și bani... 
Cum se întamplă în cazul tău?

 Este o activitate, cel puțin în cazul meu, cu siguranță 
diferit de cel al  marilor edituri, o activitate așadar sezonieră. De 
exemplu, vara și în perioada în care anul vechi se varsă în anul 
nou, activitatea se reduce foarte mult. Pe urmă, sunt intemperiile 
pandemice, economice, sociale (cultura nu mai este de ani buni 
un punct de interes nici pentru cei care ne conduc, nici pentru con-
cetățenii noștri, și acesta este un adevăr), așadar, suntem precum 
țăranii de odinioară, care își vedeau munca, recolta, parte din ciclul 
anotimpurilor și la mila cerului. 

Te încumeți să vorbești despre viitorul literaturii? Câtă 
vreme fiecare carte e o victorie  trecătoare, doar. 

 Sunt destul de pesimistă. Nu se poate vorbi de literatură 
fără cultură, nu se poate vorbi de cultură fără educație. Sunt do-
menii în care nu doar că nu se investește, nu se face o strategie, 
nu se lucrează după o viziune, ci se pulverizează totul. Insulele 
de „rezistență” nu știu cât vor mai putea rezista. Noi, toți, vom 
trece, căci suntem trecători, dar ce se va întâmpla cu cei ce rămân 
după noi, crescuți la lumina smartphone-ului și adăpați la izvorul 
de înțelepciune al tik-tok-ului? Ei sunt patria noastră de mâine.

Mulțam.
Stimată doamnă, eu vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit 

privilegiul de a vorbi despre mine. 

Interviu realizat de Lucia NEGOIŢĂ

INTERVIUL ACOLADEI: ANDREA H. HEDEȘRebelul ostenit
În primul deceniu de după 

căderea regimului comunist s-a 
vorbit mult despre Marius Ianuș. 
Când toată lumea se pregătea de 
domnia lungă și liniștită a optze-
ciștilor, așa cum Francis Fukuyama 
prevestea „sfârșitul istoriei” prin 
instaurarea ordinii democrației 
liberale la scară mondială, a apărut 
Marius Ianuș, cu un aer de timid 
la limita obsecviozității, dar cu 

mintea plină de idei revoluționare în domeniul poeziei. Pe cât 
de timid era omul, pe atât de agresiv și radical în idei era poetul 
care, în scris, se lua repede la harță cu oricine, răspundea cu vi-
rulență oricărui comentariu critic, și-a făcut propriile sale reviste 
și cenacluri, ba chiar a redactat manifestul poetic al unui curent 
literar denumit de el fracturism. Se formase în jurul lui o trupă 
fidelă de admiratori (alcătuită în principal din poeți foarte tineri), 
dar și o echipă redutabilă de „detractori”, din care făceau parte 
mai toți liderii  establishment-ului literar provenit din generați-
ile formate și consacrate în comunism. Poetul era un rebel fără 
teamă și prihană (repet în contrast cu omul pe care îl întâlneai 
pe stradă și prin redacții, care îți întindea de fiecare dată câte o 
mână deranjant de moale, scuzându-se parcă pentru faptul că se 
află în fața ta. Culmea este că această autoflagelare morală părea 
să fi intrat adânc în firea personajului (se repeta identic, la fieca-
re întâlnire cu el), nu semăna cu o manifestare sarcastică de a-l 
batjocori pe celălalt, ridicându-l pe un piedestal mult prea înalt 
pentru propria sa statură. La momentul respectiv, puțină lume nu 
auzise de Marius Ianuș. Se poate spune că o bună parte dintre 
poeții generației nouăzeciste au ieșit din mantaua sa. 

Apoi, într-o bună zi, Marius Ianuș a dispărut din peisaj, la 
fel de brusc cum a apărut. Persoana sa nu a mai fost văzută pe la 
târguri de carte și manifestări literare, termenul fracturist care, la 
un moment dat a fost foarte la modă (cel puțin în ochii celei mai 
tinere generații poetice de la vremea respectivă) a fost îngropat în 
uitare. Eu cred că l-am văzut ultima oară în primăvara anului 2002 
la târgul de carte care se ținea atunci în clădirea Teatrului Național. 
De aproape două decenii nu mai știam absolut nimic despre el: 
dacă mai scrie, cum a mai evoluat literar, cum mai arată viața sa 
astăzi? Despre faimosul său manifest literar îmi mai amintesc mai 
degrabă criticile pe care le aducea generațiilor poetice anterioare 
decât soluțiile pe care le avea în vedere pentru schimbarea la 
față a poeziei. În mare, era o distanțare de estetismul generațiilor 
’60-’70, de textualismul și referințele culturale ale generației ’80, 
în folosul  unui trăirism frust, cu accente mizerabiliste. Ceea ce, 
în ziua de astăzi, nu este nici rar, nici revoluționar, aproape că 
este o direcție clasicizată, așa cum este ea, bună, rea. Pe de altă 
parte, aceasta înseamnă că, deși azi nu o mai recunoaște nimeni, 
zgâlțâirea deprinderilor poetice venite din comunism de către 
Marius Ianuș este departe să fi fost lipsită de consecințe la nivelul 
literaturii române.

În lumina celor scrise până aici, vă imaginați surpriza uriașă 
pe care am trăit-o zilele trecute, când am primit un plic, care 
conținea un volum minuscul, capabil să intre în orice buzunar nu 
mai gros de 96 de pagini, cu niște caricaturi stil Charlie Hebdo 
pe copertă. Titlul, Sonata lui Madoff, suna interesant, iar autorul, 
Marius Ianuș, te făcea să devii chiar curios.

Prima constatare pe care o face cititorul cărții este anticipată 
chiar de autor în subtitlul cărții care abia se vede pe copertă: și 
alte poeme incorecte politic. Acesta este adevăratul mesaj și 
adevărata miză a cărții. Textele lui Marius Ianuș sunt incorecte 
politic. Profund incorecte politic, dar în deplin acord cu mesajele 
pe care le transmite un partid politic parlamentar în spațiul public. 
Toată lumea știe și partidul, și mesajele: conspirație mondială, 
lupta împotriva vaccinării contra Covid, cipuri pentru urmărirea 
persoanei introduse prin vaccin, antioccidentalism, antisemitism 
naționalism utrareligios. Multe dintre versuri nu au nimic poetic și 
sunt imposibil de reprodus din considerente rasiste și ideologice. 
Limbajul poetic mi se pare complet nepotrivit pentru acest tip de 
mesaje, provocatoare, teribiliste, ofensatoare pentru unii și alții. 
Poate că ar fi fost mai corect ca Marius Ianuș să-și expună ideile 
sub forma unor articole de presă sau eseuri, în care să argumenteze 
unele afirmații, sau să adopte un aer mai dubitativ, care să lase loc 
unor îndoieli. Aruncându-le pur și simplu în niște „versuri” ele nu 
sunt decât probe de teribilism gratuit și frustrat, manifestări  de 
„curaj” riscant chiar și pentru legea românească (anisemitismul 
manifest, propaganda pe față în favoarea Gărzii de Fier). Noul 
Marius Ianuș nu se mai ferește ca în trecut de utilizarea numelor 
proprii în poezie. Principalii vizați sunt dușmanii lui din viața lite-
rară, în primul rând criticii literari care nu au scris foarte prietenos 
despre cărțile sale. Oarecum surprinzător pentru cineva  devenit 
celebru prin programul său radical de rupere cu tradițiile poeziei, 
pe modelul lui Eminescu din Epigonii, Marius Ianuș face o para-
lelă între vedete ale criticii literare de azi (Daniel Cristea-Enache, 
Paul Cernat etc.) și adevăratele valori reprezentate de tradițiile 
poeziei românești. Unele versuri sunt, poate, mai potrivite pentru 
urlat într-o piață, în timpul unui protest, decât de citit într-o carte: 
„Dar adevărata Românie nu moare!/ Noi avem Ortodoxie și sat!/ 
Voi nu aveți nimic, Paul Cernat!/ Voi aveți pleava pe care o scu-
tură vântul!/ Noi avem rădăcini! Ne hrănește pământul!/ Pe noi 
ne-ntăresc, ca sfântă hrană,/ toți cei care-or murit pentru țară!// 
Oricâte catedre și manuale v-ar da,/ România din noi nu o puteți 
lua!/ Noi avem biserici, avem Catedrală!/ Literatura noastră se 

naște în strană!// V-ați dat peste cap să faceți/ o literatură cu chip 
străin,/ dar românii citesc tot Eminescu, Coșbuc și Radu Gyr...”, 
pentru că sunt de-ai noștri din popor. În același poem poetul îi 
plătește o poliță și altui „prieten” de-al său, Daniel Cristea-Enache, 
într-o dispută care la prima vedere nu pare să aibă ceva în comun 
cu literatura: „Așa, Daniel Cristea-Enache, așa.../ Ai vrea să judece 
poezia mea/ (...) Realitatea Evreiască și Poliția!// Până acum zece 
ani eram, pentru tine,/ cel mai mare poet român!/ Iar acum sunt 
un criminal, un nebun!/ Un «bigot» cu care ți se face rușine”. Aici 
e mai puțin de vorbit despre poezie și mai mult despre politică 
și despre plătit niște polițe personale. Pentru aceasta există însă 
publicistica. 

Paradoxal, noul Marius Ianuș, cel care proclama ruperea de-
finitivă de trecutul poeziei a devenit un mare prieten al citatelor 
și aluziilor culturale, înrudit în pasiune cu blamații optzeciști de 
mai ieri. Ceea ce nu este deloc rău. Citindu-i versurile recente, 
defilează prin fața ochilor cititorilor umbrele lui Eminescu, Radu 
Gyr, Céline, Adrian Păunescu, Apollinaire. Rebelul estetic a obosit 
sau s-a maturizat și  s-a transformat într-un rebel social. Cred 
însă că ar trebui să încerce să-și exprime noile convingeri în alte 
limbaje decât cel al poeziei.

                                                            

Marius Ianuș, Sonata lui Madoff și alte poeme incorecte 
politic, Editura Garofina 2021, 99 pag. 

     Tudorel URIAN
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Magda URSACHE

Clio între slujitori și detractori
        „Dar dorul tot ne e’ n Ardeal”

          Traian Chelariu, leit-motiv din O, doina 
noastră așa începe…  

Ultima măsură, restricție, obligativitate sau 
cum vreți a-i zice, comandată în 20 noiembrie 2021, 
discriminare aberantă în opinia mea, a fost: „Ziua 
Națională doar pentru vaccinați. Nu se admit teste.” 

Am perceput totdeauna Ziua Națională ca 
pe o pâine caldă, rotundă, dodoloață ca România 
Mare. Dar ne mai doare harta României Mari? Aș 
vedea-o acum ca pe o roată a istoriei, învârtită nu 
în sens bun, ci invers, de o maladie distopică (gr. dys-rău; topic-loc).

Kelemen Hunor, într-un interviu, a scăpat porumbelul: dacă 
autonomia îi enervează pe români, atunci să-i spunem descentralizare. 
Eficientă mască pentru autonomie este descentralizarea asta, Generale 
Ciucă! Istoricul Dinu C. Giurescu a ripostat împotriva  proiectului  
UDMR, din 2010. Nici mie nu-mi place să fiu cetățean din regiunea 
N-E, ci din Moldova. Și mi se pare că separatismul este cel mai 
periculos virus pentru țară. Ne-o tot spune și Mihaela Aionesei, din 
așa-zisa „țară a secuilor”.

Câți nu s-au săturat de România și vor Transilvania lor! Mă 
întreb ce părere are ministrul Apărării în această problemă. Servim 
patria, cum strigă militarii la defilare și numai la defilare? Părerea 
primarului-interjecție de la Cluj o cunosc. E aceeași cu a lui Kelemen 
Hunor.

 Ministrul Sănătății, Cseke Atilla,  care a închis (că a putut) 
61 de spitale în altă guvernare, spune că descentralizarea sistemului 
sanitar ar fi benefică pentru sănătatea românilor. Mda. Românii sunt 
gata să-și procure haine ignifuge ca să ajungă la UPU, apoi la ATI. 
Sper ca generalul Nicolae Ciucă să știe ce are de făcut, dacă a trecut 
cu ușurință peste lecția mareșalului Prezan și a intrat în politică. Con-
stantin Prezan putea intra într-un partid, așa cum a intrat mareșalul Al. 
Averescu (nevoit de blestemata politică să pună tunurile pe țărani, la 
1907), dar  n-a făcut-o. Iorga scrie că Prezan „ieșise complet curat, 
numai cu moșioara sa din Roman (Schinetea ) Vaslui, dintr-o situație în 
care atâția au făcut avere”. Nu i-a fost ușor între anii 1918-1920, când 
a comandat operațiile militare pentru apărarea Marii Uniri.  Istoricii 
comuniști nu i-au iertat  lovitura dată, în 1919, bolșevismului. Pentru că 
a înlăturat guvernul Bela Kun Kohn, l-au scos din cărțile de istorie, dar 
demnul șef al Marelui Cartier General al Armatei s-a reîntors la locul 
său de drept. E statuie acum, lângă Ferdinand, pe bulevardul Copou 
din Iași. Trec mereu pe lângă el și-i vorbesc în șoaptă: Mareșale, mata 
n-ai fi acceptat „rotativa”. 

„Politica nu-i pentru naivii care cred în patriotism. Patriotismul e 
chestie depășită”, aud din ce în ce mai des. Unde nu este? Și parafrazez 
titlul lui Roger Scruton, Vestul și Restul, ortografiind (R)estul. Noi, 
(R)estul, n-avem același statut cu Vestul.Trebuie să ne „distanțăm” 
de Istoria noastră. Unirea a  ajuns temă litigioasă . Și Unirea  Mare, 
și Unirea  Mică, mereu contestate de cei cocoțați pe umerii lui Marx, 
din tată-n fiu. Ca și cum n-ar fi fost destul că generația Marii Uniri a 
fost distrusă în temnițe (Gh. I. Brătianu la Sighet, Ion Mihalache la 
Rîmnicu Sărat, Iuliu Maniu la Sighet, Sever Bocu la Sighet, Ion Flu-
eraș la Gherla; Iuliu Hossu trecut prin pușcărie 20 de ani; Pantelimon 
Halippa trecut prin 11 lagăre sovietice și prin Aiud), am vrut să uităm 
de Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, pe care Ștefan Cicio 
Pop a numit-o „Meccă a românismului”. Câte ediții din Origines et 
formation de l’unité Roumaine au apărut după ’89? E cumva lectură 
obligatorie în școli? Nici vorbă. Evident, supără credința lui Gheorghe 
I. Brătianu: „o enigmă și un miracol istoric: poporul român”, preluată 
de la Hasdeu: „miracolul essistenței naționalității române”. 

Pe 28 noiembrie a.c., ziua revenirii Bucovinei 
la Patria Mamă după 144 de ani de suferință (la 
1774, Bucovina a fost smulsă Moldovei), nu s-a dat 
semn. Nimeni n-a pomenit de Divizia a 8-a a gen-
eralului Iacob Zadic, care a intrat în Cernăuți la 11 
nov., pentru a pune capăt terorismului ucrainean. A 
urmat Declarația de Unire (15/28 noiembrie1918): 
s-au întors acasă scaunul domnesc de la Suceava și 
oasele celor care au apărat de cotropire Bucovina. 
Numai că, în 2 iunie 1997, s-a semnat (la Neptun) 
tratatul România-Ucraina, ratificat în 14 iulie. S-a 
cedat pământ pe timp de pace, sub președintele 
Emil Constantinescu, geolog de felul lui. Și tot cel 

poreclit „prăpădul Emil” a decis înstrăinarea pământului.
  Un analist politic (TRU) a ținut să susțină că România a primit 

de la puterile europene teritorii nemeritate: la 1859, 1878, 1918-19. 
Nemeritată a fost trimiterea sa în Parlamentul UE. Și nu ne mai 
învățăm minte pe cine trebuie să votăm. Să fie îndemnul „Deșteaptă-
te, române!” un mod de a-i ura românului un necontenit somn ușor? 
Somnul ușor al memoriei?

Pentru că se apropie Unirea Mică, Ion Andreiță a făcut, în 
Medalii  însângerate II, un scurt istoric al primei statui a lui Cuza, 
din Putna Vrancei. Pe tăbliță stă scris: „Primul Domn al românilor, 
părintele poporului. Semnează: Țărănimea din județul Putna – re-
cunoștință”. Povestașul nu uită să spună că Ion Roată a fost trimis de 
acolo deputat  în Divanul ad-hoc; la fel, Mihail Kogălniceanu, omul 
din Cogâlnic (Basarabia). 

În 5 februarie 1859, Cuza, mergând de la Iași la București, 
stătuse cinci zile la Mărășești. Localnicii nu l-au uitat. Treizeci de 
cetățeni, în frunte cu primarul Vasile Niță, și-au propus să-i ridice 
statuie (primă). Sculptorul din Berlin, Boermal, a renunțat la comandă. 
Presiuni dinspre Palat? Statuia deranja Casa Regală? O notă trimisă la 
Mărășești vorbea de „pericol pentru dinastie și pentru liniștea țării”. 
Totuși, statuia a fost dezvelită la 29 septembrie1908. A sculptat-o 
Th.Vidali din Ploiești. Prea  prudentă, Doamna Elena Cuza n-a venit 
la inaugurare. N-au venit autoritățile centrale și județene. Unitățile 
militare din Focșani, Tecuci, Bacău au refuzat să dea onorul. N-a venit 
nici fanfara militară. S-a găsit, însă, la stația CFR Mărășești, un Reg-
iment de Cavalerie al cărui comandant a dispus „încadrarea la marea 
sărbătoare”. Domnul Cuza îi pusese pe umăr tresa de sublocotenent.

Spuneam că roata Istoriei se mai întoarce? Să vedem ce face 
„rotativa” zilelor noastre. Iohannis a dispărut, cu Câțu după el, de 
la Ședința solemnă a Parlamentului, în onoarea Zilei Naționale a 
României. Arhitectul discordiei, al dezbinării, nu se dezminte. L-o fi 
citit pe Sun Tzu, Arta Războiului? Sau, poate, s-o fi dus la Muzeul 
Țăranului Român, unde a fost omagiat Samuel Von  Brukenthal, că-n 
altă parte nu aveau unde să-l omagieze...  Mă lipsesc de discursul său 
pentru „coperare”, după  trei luni de criză politică, nimica toată pentru 
un as în arta amânării. Președintele poate mai mult, sunt convinsă. A 
urmat marea dezbinare  între vaccinați și nevaccinați, la întâi decem-
brie. Făcând un exercițiu de imaginație: dacă ar fi suspendat cumva 
KWI, i-ar lua locul omul doi în stat, Flo-o-rin  Cîțu, ca președinte 
interimar al României. Și ce discurs ar ține micuțul Cîțu!

În ce-l privește pe Iohannis și hybrisul său care dă pe dinafară, 
l-aș fi lăsat singur sub Arcul de Triumf, ca să spună nu numai „guvernul 
meu, ci și „Romănia mea” (cu â inpronunțabil).

Să recapitulăm datele anului astral, că-s uitate: 23 martie – 
Chișinău, 28 noiembrie – Cernăuți,1 decembrie 1918 – Alba Iulia. În 
anul Centenarului, Unirea era batjocorită de un actor din Las Fierbinți, 
glumărind: nu Centenar, Celentan. Și-mi aduc aminte de un ministru 
al Învățământului, „mittel european”, care se lăuda cu isprava juneții 
sale, când urina pe hartă. Năbădăiosul catalan Carles Puigdemont e 
nimica toată față cu un teleast transilvan, care pledează răzbit pentru 
soluția federalizării.

Am văzut cu ochii mei, la Satu Mare, statuia lui Vasile Lucaciu, 
mânjită cu inscripții defăimătoare. Am pus o floare la picioarele union-
istului, pe soclul lui Cornel Medrea. Oare generalul Nicolae Ciucă 
îl va asculta pe generalul Radu Theodoru, care dă mereu răspunsuri 
documentate provocărilor antiromânești?

Ar mai fi de subliniat faptul că, mai întâi, România a fost unită 
din punct de vedere cultural prin cei 14 membri fondatori din pro-
vincii: trei din Transilvania (George Barițiu, Timotei Cipariu, Gavril 
Munteanu), doi din Banat, doi din Maramureș, doi din Bucovina,trei 
din Basarabia, doi din Valahia sud-dunăreană, asta la 1866; apoi, în 
1867, s-au alăturat reprezentanții Moldovei unite la 1859 (Alecsandri, 
Negruzzi, V.A. Urechia, Nicolae Ionescu) și ai Țării Românești (Ion 
Heliade Rădulescu,  August Treboniu Laurian, C.A. Rosetti, Ion C. 
Massim, Titu Maiorescu). Din acest motiv, mă strânge-n spate  spusa 
unui prieten din București: că stă pe strada N. Iorga (istoric). Cum? Au 
nevoie trecătorii de precizarea istoric, privindu-l pe Iorga? Ce-i drept, 
în 2017, Academia română, prin 72 de semnatari, s-a opus rescrierii 
mistificatoare a istoriei, având ca țintă destrămarea unității naționale. 
Dar numai 72 de semnatari? 

Pe crucea preotului cărturar Ioan Lupaș, din cimitirul mănăstirii 
Cernica, stă scris: „Istoria ne învață să cunoaștem trecutul, să înțelegem 
prezentul și să credem în viitorul României.” A stat șapte ani în zeghe. 
N-a fost destulă închisoarea maghiară. A fost exclus din Academie 
în 1948, a rămas fără pensie, în ’50 și  întemnițat la 70 de ani, adus 
de la Sibiu la Jilava cu duba și sac în cap. Judecat abia în ’54, a făcut 
pușcărie la Sighet, în celulă cu Ion Nistor. În guvernarea Goga (’37 
– ’38), a fost ministrul Cultelor și Artelor

Zilnic, preotul Ioan Lupaș a ținut o slujbă concisă (utrenie), 
până la 87 de ani, când a murit. Ruga lui ar trebui rostită de toți, 
împreună: „Varsă rana milei, Stăpâne ceresc/ Scapă de primejdii 
neamul românesc.”                 

Artistul căruia toate 
artele i-au râvnit 

harul:
Victor Ion Popa (I)*

         La 1 mai 2015, societatea 
literar artistică Academia 
Bârlădeană împlineşte 100 de ani. 
Puţine sunt societăţile similare 
româneşti care să se bucure de 
această vârstă nestoriană şi de 
continuitatea ei, într-un secol atât 
de zbuciumat, mai ales în cea de a 
doua jumătate, când injoncţiunea 
politică oprima libertatea ce stă la 
temelia oricărei creaţii artistice. 
Societatea a fost înfiinţată de 
poetul G.Tutoveanu, etnologul 

Tudor Pamfile şi preotul publicist Toma Chiricuţă, într-o clipă de elan, 
departe de emfaza pe care ar putea-o presupune denominaţia ei şi în 
afara oricăror pretenţii aulice. Academia Bârlădeană s-a considerat 
de la început o frăţietate de visători în care să se îndemne unul pe altul 
la înălţarea spirituală prin mijlocirea artei, la visarea creatoare. Primul 
preşedinte de onoare a fost scriitorul A.Vlahuţă.
         Personalitatea cea mai importantă ce s-a format în sânul ei, cea 
mai fascinantă, cea mai sensibilă, cea mai fecundă şi cea mai felurită 
în manifestările artistice, în care Dumnezeu a revărsat geniul jocului şi 
al subtilităţilor voioase, a fost Victor Ion Popa (1895-1946). El rămâne 
una din cele dintâi figuri renascentiste, în sensul universalităţii, ale 
artei româneşti. Poet, prozator, dramaturg, biograf, desenator, pictor, 
sculptor, regizor şi actor, director de scenă şi profesor de conservator, 
director de teatru şi creator (unul dintre primii) de scenarii radiofonice, 
jurnalist, plăsmuitor de formule noi în teatru şi în exprimarea artistică 
a vieţii săteşti, dar şi tehnician multiplu obsedat de reveria leonardescă 
a zborului, el a uluit contemporanii prin câte a putut să înfăptuiască 
într-o viaţă de om, şi aceea scurtă...
         Victor Ion Popa excela în spiritul de observaţie a specificului 
figurii umane. Impulsul spre realizarea unei caricaturi, în situaţia lui, 
nu e impulsul spre caricatural, ci spre o dulce anamorfoză a figurii, 
realizând nu atât chipul cât spiritul chipului, fără a mâhni, fără a irita, 

fără a răni. Coabitau în sufletul lui bunătatea şi voioşia, fără însă ca 
bunătatea să ajungă la aplatizarea spiritului critic şi fără ca voioşia să 
evolueze spre veselie, nu de puţine ori  întreţinută de resorturi vulgare 
sau chiar generând alunecări triviale.
         Cu alte cuvinte, viteza creionului ori a peniţei nu ajungea niciodată 
la derapajul grobian şi ofensator pentru subiect, celeritatea mare fiind a 
unui desenator care dispunea şi de înfrânarea mâinii miniaturistului ce 
era, dar care nu se manifesta ca atare decât în rare ocazii. Sublinierea 
unui defect nu depăşea punctul începând de la care caricaturizatul 
ţinea să-şi ascundă hiba morfologică sau funcţională. Dar marea 
artă a lui Victor Ion Popa consta în geniul prin care figurà pe chip 
dispoziţiile sufleteşti şi structura lăuntrică fundamentală. El însuşi 
a hotărât ca aceste observaţii să fie valabile şi pentru nenumăratele 
sale autoportrete, în care nu se iartă pe sine, nici nu se pedepseşte, 
nici nu vizează vreo compasiune. Un exemplu ar putea fi înfăţişarea 
gurii lui apolinice, micşorată prin apropierea colţurilor ei spre linia 
mediană şi uşoara scurtare a şanţului nasolabial, obligând buzele la o 
fină răsfrângere senzuală, asumându-şi riscul de a o face să evolueze 
spre punct şi lipsind-o în felul acesta de posibilitatea expansiunilor ce 
realizează surâsul, zâmbetul şi râsul.
         Îndeobşte caricaturistul vânează meteahna somatică, sufletească 
sau comportamentală. Specificul caricaturii lui Victor Ion Popa stă în 
aceea că e tolerant cu defectul pe care-l integrează în portret, fără a fi 
nici solidar cu el, nici despot, nici potenţial călău. El caricaturizează 
fără ca urma peniţei să lase sânge ori să circumscrie tumoarea pe care 
el a creat-o şi urmează s-o extirpe, adică fără a vizualiza abstractul 
traumei ori a activa vulcanii noroioşi ai râsului ori ai batjocurii. În 
felul acesta, Victor Ion Popa rămâne fidel principiului caricaturizării, 
nu beneficiar al extorcării lui. Iată de ce acest ghiduş de geniu a rămas 
în tot ce a făcut, un artist fin. Iată de ce fineţea, care în accepţiunea de 
obşte e asociată cu puţinătatea şi micimea, cu fragilitatea şi cu farmecul 
discret, în cazul său recunoaşte anvergura, pulsaţia, scăpărarea şi, nu 
de puţine ori, forţa. Victor Ion Popa e un moldovean la modul absolut.
         Artistul a trăit puţin, mai mult ca să arate cum şi nu cât. În 

spiritul lui convieţuiau oximoronic reveria cu eficienţa, paseismul cu 
trăirea vie în actualitate, cuminţenia visului cu nebunia creaţiei, simţul 
ombilical al vetrei cu univeralismul. Iată ce nu a văzut Tudor Arghezi 
în bălăngănitoarea tabletă Ciugule, ciupe...,pe care i-a dedicat-o la 
moarte.
         Memoria vizuală îi era extraordinar de ageră, inteligenţa 
scăpărătoare, dar deloc tăioasă, împinse amândouă până la hotarele 
posibile ale expansiunii. Se pare că dispunea de o structură 
psihomentală sensibilă la escatologic şi la transcendental, fapt de care 
poate nici nu şi-a dat seama, ori dacă şi-a dat, n-a trăit îndeajuns pentru 
a o arăta. Desena deopotrivă de uşor după natură: natura din jurul 
lui, supusă simţurilor, dar şi după natura minţii, adică după aducerea 
aminte. Chiar portrete. Vedea nu numai cu ochii oftalmici, ci şi cu 
ochii cerebrali, cu mintea adică. De pildă, în desenul întoarcerii lui 
de la spital acasă, ajutat de Maria Mohor, de fiul său Sorin Popa, şi 
de soacra sa, el îi reconstituie prin desen pe toţi în faţa uşii, y compris 
propria-i jalnică persoană, după ce a intrat în casă şi s-a prăbuşit 
în patul suferinţei şi poate al morţii. Mărturii reproduse şi în acest 
merituos album atestă faptul că în momentul intrării în agonie, artistul 
a desenat persoane pe care numai el le vedea... Să desenezi ceea ce 
îţi apare în faţa ochilor când mori, ceea ce numai tu vezi! Cred că 
e un exemplu unic în istoria tanatologiei universale! Dintr-o teamă 
superstiţioasă, acest desen (desene?) a fost ascuns. Nu cred că astfel 
de creaţii active, deci raţionale, documente de primă însemnătate ale 
agoniei, ar fi putut fi rupte, nici de către firile mistice, nici de către 
cele pozitiviste.
         

                        
*Cuvânt înainte la volumul Victor Ion Popa. Artistul şi criticul 

plastic. Album & varia, editura Sfera, Bârlad, 2015, pp. 17-21. ediţie 
îngrijită de Cătălin- Andrei Teodoru. 

C.D. ZELETIN
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Suprema iniţiere a lui Zalomit („Cele trei Graţii”, de Mircea Eliade)
Motto: „Vă împărtășesc 

regretul că mitologiile morții 
ar putea să rămână nescrise...
Nimeni din cei care au citit La 
țigănci nu s-ar putea împăca 
cu gândul că înțelesurile atât 
de adânci și complexe pe care 
le-ați sugerat cu o pregnanță 
fără echivalent în nici o altă 
operă literară nu vor fi redate 
și din perspectiva viziunii 
mitice din care presupun a 
vă fi fost revelate”. (Sergiu 
Al-George, 18 mai 1976).

Indianistul Sergiu Al-
George presupunea abandonarea cărții despre mitologiile morții 
ca justificându-se în măsura în care marele savant a socotit că 
înțelesurile pe care le deține „nu pot sau nu trebuiesc împărtășite 
decât parțial, fragmentar, sau aluziv” (Sergiu Al-George către 
Profesorul Mircea Eliade, 18 mai 1976). 

În povestirea La Țigănci, considerată o capodoperă de foștii 
comuniști care, din motive subiective, au avut dificultăți la 
citirea nuvelelor semnalate de ei în „România literară” ca „anti-
comuniste” (nr. 1/2003, nr.2/ 2003 și nr. 3/ 2003), Mircea Eliade, 
cum remarcase doar eruditul său discipol Sergiu Al-George, 
abordează aluziv și fragmentar probleme ținând de mitologia 
morții. Exact în sensul în care filozoful Platon s-a folosit de 
procedee literare pentru a împărtăși înțelesuri ce nu pot fi 
transmise într-altfel (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Frații lui Platon 
și Teoria platonică a Ideilor, https://isabelavs2.wordpress.com/
platon/fratii_lui_platon/ ). Renumitul hermeneut al religiilor, 
prin mijloacele oferite de literatura direct moștenitoare a 
creațiilor mitice, a pus în evidență existența dincolo de moarte 
a lui Gavrilescu, personaj care nici nu-și dă seama că i-a încetat 
viața pământească (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Supraviețuirea 
post-mortem a lui Gavrilescu din „La țigănci” în „Acolada”, 
nr.5 /2021). 

La fel va face faimosul savant în mini-romanul Cele trei 
grații, complet neînțeles de toți doctoranzii care au scris despre 
el. Fiindcă nimeni nu știa mai bine decât Eliade, „cel mai mare 
istoric al religiilor din secolul XX”, că scenariile inițiatice 
dispărute odată cu desacralizarea lumii se regăsesc ocultate 
în universurile imaginare ale creațiilor literare (vezi Mircea 
Eliade, Fișier, în „Revista Scriitorilor Români”, München, nr. 
14/ 1977, p. 43).

Despre Arhaic și universal (București, 1981) , Sergiu Al-
George (1922 – 1981) spunea că l-a scris numai pentru Mircea 
Eliade, pentru care nutrea o mare admirație. Licean fiind, fusese 
marcat de lectura volumului eliadesc Șantier care i-a fost „mult 
timp carte de căpătâi” (S. Al-George). Profesorului Eliade 
indianistul îi scrisese pe 8 oct. 1971 că „măsura unei mari culturi 
nu o dau numai operele scrise ci și capacitatea acesteia de a 
declanșa destine care –chiar în lipsa unei străluciri – rămân 
totuși o replică în care arhetipul își poate regăsi amprenta” 
(Sergiu Al-George, Corespondență, coordonator George Anca, 
Biblioteca Pedagogică, ed. II-a, București, 1999, p.67). Desigur, 
el se referea la marea cultură românească din interbelic, întâi 
interzisă de proletcultiști, apoi cu greu și doar în mică măsură 
recuperată, pentru a fi, după căderea Cortinei de fier, prilej de 
îmbogățire odată cu punerea pe piață a atâtor cărți interzise și de 
batjocorire în mediul universitar cripto-comunist. 

Scris în vara anului 1976, mini-romanul Cele trei grații 
debutează cu uimirea botanistului Zalomit, uimire împărtășită 
de prietenul său Hagi Pavel, că, în vară, ultimele cuvinte ale 
muribundului Aurelian Tătaru au fost „les trois Grâces”. Imediat 
apoi începe derularea sincopată a unor amintiri din memoria 
îndepărtată și din memoria apropiată a lui Filip Zalomit. Imagini 
din tinerețea celor trei. petrecută în Elveția, se împletesc cu 
amintiri oarecum recente, precum discuția cu Părintele Calinic, 
învitația Sidoniei, vizita Eufrosinei urmată de cea a securistului 
Albini, moartea oncologului Tătaru care se revelase, în ultima 
zi a vieții botanistului, ca unică soluție pe care o avusese și 
prietenul său.

Vintilă Horia încadrase tinerețea într-o epocă de aur, în 
sensul că ea nu are nimic de-a face cu timpul (vezi Vintilă Horia, 
Un scriitor împotriva veacului, „Revista Scriitorilor Români”, 
München, nr. 14/ 1977, p.26). Profesorul Filip Zalomit fusese 
în Elveția la studii, unde s-a împrietenit cu doctorul Aurelian 
Tătaru și cu inginerul Hagi Pavel îndrăgostiți pe atunci de trei 
elvețiene mai plinuțe. Acolo remarcaseră trei vile numite „Cele 
trei grații”, nume îmbiindu-i la jocul de cuvinte franțuzești „les 
trois grâces” – „les trois grasses”. 

Nuvela se încheie cu imaginea de început a vilelor elvețiene. 
Cheia lecturii este oferită la sfârsit, prin versul din Faust de 
Goethe: „Ich grüsse dich, du einzige Phiole...”. Cu deosebirea 
că Faust renunțase la otravă, în timp ce pentru profesorul doctor 
Filip Zalomit, autor a trei masive volume despre flora carpatică, 
otrava i-a rămas pe 20 decembrie ultima „salvare”, unica opțiune 
de a se sustrage misiunii pe care voise a i-o încredința colonelul 
de Securitate Albini. 

Unii au semnalat în mini-romanul Cele trei grații existența 
„mai multor întâmplări oprite la jumătate, reluate, iarăși 
întrerupte, deplasate dintr-un prezent verosimil (niciodată precis, 

necontroversabil) spre un trecut ipotetic” (Nodurile și semnele 
prozei, 2006, p.265).

Sugerând în subsidiar libertatea pierdută a românilor de a 
circula dincolo de granițele „Statului-concentraționar comunist” 
– trecutul nu este în Cele trei grații câtuși de puțin ipotetic. 
Fiindcă el înglobează frânturi din ceea ce a fost odată cât se 
poate de prezent. 

Măiestria autorului face ca frânturile să nu se sudeze între 
ele prea facil, ele fiind imagini din viața unui muribund pe 
cale de a trece dincolo după ce a ingerat otravă. Atât începutul 
cât și sfârșitul amintesc ziua de 22 decembrie când profesorul 
Zalomit ar fi trebuit să ajungă la Galați, invitat fiind la nunta fiicei 
Sidoniei, fosta lui soție din tinerețe cu care el nu avusese copii. 

Cum precizasem în textul publicat în numărul din noiembrie 
al „Acoladei”, problema nemuririi reprezintă piatra unghiulară a 
construcției mini-romanului Cele trei grații terminat de Mircea 
Eliade înaintea mini-romanului Tinerețe fără tinerețe. 

În plină teroare ideologică, la vremea în care erau trimiși după 
gratii oameni „vinovați” de a fi citit cărți interzise de cenzura 
comunistă, cum deveniseră toate lucrările de doctorat sustinute de 
români în străinătate, oncologul Aurelian Tătaru citise Apocrifele 
Vechiului Testament, teza de la Strasburg a Părintelui Calinic, pe 
care apoi l-a căutat la Mănăstirea Antim. 

O primă urmare a discuțiilor dintre teolog și medic a fost 
însuși modul particular al încercării de rezolvare a problemei 
regenerării corpului omenesc. O alta a fost arestarea Părintelui 
Calinic, torturat fără rezultatul scontat de anchetatorii securisto-
comuniști. În închisoare, Părintele „a fost un sfânt” suportând 
toate bestialitățile fără a da informații despre cercetările 
doctorului Tătaru bazate pe conlucrarea dintre știința timpurilor 
moderne și teologie. 

Mai clar decât în oricare altă scriere literară, în Cele 
trei Grații, Mircea Eliade a ilustrat, prin rezultatele pline de 
promisiuni ale oncologului Tătaru, cum se poate „trăi în Istorie, 
nici tăgăduind-o, nici trădând-o și totuși participând la o realitate 
trans-istorică” (M. Eliade). 

Părintele Calinic, personaj important al narațiunii, era un 
călugăr cult care, doctor în teologie la Strasburg precum Părintele 
Benedict Ghiuș, supraviețuise temnițelor comuniste, ca și 
arhimandritul Benedict Ghiuș de la Mânăstirea Antim. Numai 
că, de la schingiuirile de după gratii, Părintele Calinic rămâsese 
invalid de brațul stâng. Fiind și după ieșirea din temniță urmărit 
de păzitorii regimului polițienesc, așa cum au fost în realitate 
urmăriți la vremea „dictaturii proletariatului” toți oamenii culți, 
Părintele Calinic trece în lumea de dincolo în vara în care l-a 
căutat pe Zalomit ca să-i vorbească despre câte le aflase de la 
oncologul Aurelian Tătaru, să nu ducă în mormânt toate pe care 
le știa. 

De fapt, călugărul moare chiar în noaptea în care se 
despărțiseră după o lungă convorbire, ascultată doar pe jumătate 
de botanistul Zalomit, încântat de telegrama care-i permitea să 
se dedice nestingherit cercetării. Bătrânul călugăr fusese „ajutat” 
foarte probabil de urmăritorii săi, cum „ajutat” să moară la 79 
de ani fusese și Sfântul Părinte Arsenie Boca. Căci vestea morții 
Părintelui Calinic îi parvine botanistului pe 20 decembrie de la 
securistul Albini.

Nunta fetei Sidoniei Vâlceanu cu un văr al lui Albini, – poate 
chiar acel văr sinucis la Galați despre care îi vorbise studentul 
matematician securistului Albini în nuvela Dayan (vezi Isabela 
Vasiliu-Scraba, Dayan, sau Transparența matematică a realității 
sacralizată de pașii lui Iisus, https://isabelavs2.wordpress.
com/mircea-eliade/isabela-vasiliu-scraba-dayan-transparenta-
matematica-a-realitatii/ ) –, ar fi „consolidat”, spera colonelul, 
legăturile sale cu profesorul Zalomit. Mai ales că botanistul (în 
tinerețe autor al unei plachete de versuri „Maculata corolă”) 
alesese de bună voie să devină turnător, căci „de teologie și de 
problemele ei” lui Zalomit „îi era frică” (p.334). 

El s-a decis să informeze despre vizita pe ascuns a Eufrosinei, 
una din cele trei paciente („trei grații”) vindecate de cancer de 
doctorul Tătaru. Oricum, chiar dacă nu ar fi telefonat Securității, 
ei tot aflaseră, fiindcă locuința profesorului Zalomit era 
„microfonizată”, cum i-a arătat însuși Albini cu ocazia vizitei 
din 20 decembrie, când i-a descris misiunea pe care o va avea 
de împlinit în viitor. Fiindcă doar prin turnătorul Zalomit, în 
care Frusinel avea încredere, fosta pacientă putea fi convinsă 
că este „în interesul ei și în interesul științei românești” să se 
pună la dispoziția Securității, spre a se putea recupera formula 
pierdută a tratamentului care o întinerea anual, din primăvară 
până în toamnă. 

„Vom face parte din aceeași familie”, i-a spus cu încântare 
colonelul de Securitate, după ce-i explicase profesorului Zalomit 
că ginerele este un văr de-al lui. Replica este memorabilă: „O 
familie de cercetători, spuse Zalomit”, stăpânindu-și cu greu 
râsul. 

Sensul ironic trece nesesizat de Albini, pentru care împărțirea 
în păziți și păzitori, victime si beneficiari ai regimului polițienesc 
comunist, era considerată o pură invenție a dușmanilor regimului 
zis „democratic”. 

Un trimis al stăpânirii comuniste consemna într-o epistolă 
că România din care ar fi „evadat” îi apare „o parcelă dintr-un 
mai vast univers concentrațional” (vezi Matei Călinescu, 25 
nov. 1981, în vol.: Mircea Eliade și corespondenții săi, vol. 
V, Criterion Publishing, 2007, p.266). Acest Matei Călinescu 
îi tot promitea lui Mircea Eliade că va redacta o carte pe tema 

literaturii eliadești, pentru ca în final să se alăture celor interesați 
de „cocoțarea” (apud. Petru Ursache) turnătorului Culianu 
deasupra victimei sale, Mircea Eliade. 

Citind povestirea Dayan, Matei Călinescu, fostul beneficiar 
al regimului comunist care l-a trimis peste Ocean –, îi scrie 
autorului nuvelei despre „conflictul dintre gândirea mitică și 
gândirea politică” pe care l-a „descoperit” el, cu mintea lui, în 
nuvela Dayan. 

Fără dificultate, dar și fără a spune în esență nimic despre 
nuvelistica scrisă în exil de savantul Mircea Eliade, același 
conflict l-ar fi putut descoperi Matei Călinescu și în alte „ficțiuni 
anti-comuniste” enumerate de un critic în 2003: Pelerina (vezi 
Isabela Vasiliu-Scraba, „Pelerina” lui Eliade, sau, Scenarita 
– formă securisto-comunistă a teoriei conspirației, https://
isabelavs2.wordpress.com/mircea-eliade/isabela-vasiliu-scraba-
pelerina-lui-mircea-eliade/), Uniforme de general (vezi Isabela 
Vasiliu-Scraba, Statul închisoare și artistul adevărat: Mircea 
Eliade, „Uniforme de general”, https://isabelavs2.wordpress.
com/mircea-eliade/isabela-vasiliu-scraba-statul-inchisoare-si-
artistul-adevarat/, Pe Strada Mântuleasa (vezi Isabela Vasiliu-
Scraba, Despre lipsa individualizării călăilor, sau, Despre 
anchetatoarea din romanul eliadesc „Pe Strada Mântuleasa”, 
https://isabelavs2.wordpress.com/mircea-eliade/isabelavs-
eliademantuleasa24/), etc. 

Mircea Eliade notase în jurnal temerea care-l „obsedase” 
când scria Histoire des croyances et des idées religieuses (vol I, 
1976, 491p.; vol II, 1978, 519p; vol.III, 1984, 361p). Anume că al 
treilea volum din Histoire..., „acest opus magnum ar putea rămâne 
neîncheiat”. Din fericire, în 1984 volumul III a putut fi publicat. 

Dar cu cel de-al IV-lea volum s-a întâmplat așa cum îl 
avertizase visul din 20/21 iulie că o să se întâmple: un șobolan 
îi va mânca manuscrisul (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Un al 
patrulea volum de Istoria credințelor si ratatele colaborări ale 
lui Eliade cu I.P. Culianu, pe hârtie în rev. „Argeș”, Pitești, Anul 
IX (XLIV), Nr.4/ 2009, p. 22, https://isabelavs2.wordpress.com/
articole/culianu_in_colab3-2/ ). 

Se știe că serviciile secrete numeau agenții infiltrați „agenți 
cârtițe”. Ioan Petru Culianu fusese și el „infiltrat” pe lângă 
Eliade, așa cum a dovedit o notă scrisă de asistentul de română 
de la Groningen către Securitatea comunistă la un deceniu după 
„infiltrare” (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, A fost I.P. Culianu unul 
dintre turnătorii savantului Mircea Eliade? https://isabelavs2.
wordpress.com/mircea-eliade/secuculieliade/ ). 

Atât Mircea Eliade, cât si Sergiu Al-George au practicat 
yoga. La capitolul „previziuni”, în cazul lui Mircea Eliade se 
poate adăuga visul premonitoriu în care i s-a arătat cum va fi 
oficial respins în România (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Moartea 
spirituală în receptarea din țară și visul premonitoriu al lui 
Eliade, în „Revista Română”, Iași, nr. 55/ 2009, pp 16- 17, https://
isabelavs2.wordpress.com/mircea-eliade/premonitia-eliade/ ). 

Dar încă și mai spectaculoasă ne pare împlinirea „dorinței” 
(cu ghilimelele de rigoare) doar formulată de doctorul orelist 
Sergiu Al-George care, în închisoare, îl vindecase pe Steinhardt 
de surzenia incipientă „prin pase”. 

La întoarcerea din India, unde avusese mare succes cu 
Metaphor and Philosophy from an Indian Perspective, referatul 
său de la Congresul de Sanscrită ținut la Benares, imediat 
ce a intrat în casă, Sergiu Al-George i-a spus soției că a fost 
„atât de fericit, încât poate să moară”. La patru zile a murit, 
comunicându-i telefonic lui Alexandru Paleologu că moare chiar 
în momentul morții. Erau prieteni din timpul detenției făcută 
de Sergiu Al-George pentru că a lecturat Noaptea de Sânziene 
apărută în franceză în 1955, o carte interzisă de poliția gândirii. 

 Ca cititor al povestirii Dayan, Matei Călinescu îi descrie 
academicianului Eliade „gândirea politică” din comunism ca 
„pseudo-științifică, neimaginativă și, mai mult decât atât, anti-
imaginativă” (vezi Matei Călinescu, 2 februarie 1980, în vol. 
5, Mircea Eliade și corespondenții săi, Criterion Publishing, 
2007, p.264). 

În opinia fostului comunist, la conflictul dintre gândirea 
mitică și gândirea politică s-ar reduce „marea descoperire 
literară” a lui Mircea Eliade. Între extremele astfel definite, 
Matei Călinescu plasează neinspirat „gândirea matematică” 
a studentului Dayan, lipsită evident de orice legătură, atât cu 
imaginativa „gândire mitică” cât și cu anti-imaginativa „gândire” 
politică a securistului Albini. 

Dovedind o surprinzătoare inocență, norocosul comunist 
„scăpat” din Statul-închisoare (cu acceptul Securității, ca 
lector de română la Bloomington) decretează conflictul de el 
descoperit ca fiind marea înnoire adusă de literatura eliadescă. 
În cazul nuvelei Dayan, respectivul conflict ar fi „elementul nou 
și principiul dramatismului simbolic al povestirii”, îi comunică 
epistolar Matei Călinescu renumitului savant Mircea Eliade.

Monica Lovinescu observase că Mircea Eliade, a cărui 
literatură de înalt nivel ideatic este mereu retradusă si re-editată 
în nenumărate limbi, n-a avut noroc nici cu Matei Călinescu, nici 
cu Ioan P. Culianu, ambii situați, după moartea marelui savant, 
printre atacatorii acestuia, preluând neschimbate șabloanele de 
gândire securisto-comunistă cu care au fost anchetați marii noștrii 
intelectuali din „lotul Rugului Aprins” și din „lotul Noica-Pillat” 
după gratiile temnițelor politice. 

 Isabela VASILIU-SCRABA
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Mă consider aparţinând seriei istorice 
a debutanţilor tardivi

Maria IEVA

 Un scriitor, domnule 
Alexandru George, este de 
bună seamă o personalitate 
accentuată… Un ins care 
își făurește sau provoacă în 
felul său destinul. Alexandru 
George a debutat printre 
ultimii din generația sa, sărind 
„în ultimul vagon al ultimului 
tren, în 1970-1971, în timpul 
tezelor din iulie, când în mai 

puțin de un an, așa cum spuneți, v-au apărut patru cărți, 
scrise mai de mult. În 1970, la Premiul pentru debut al Uniunii 
Scriitorilor ați concurat alături de Alexandru Paleologu 
și Radu Petrescu… Cunoșteați la vremea aceea grupul 
„prozatorilor târgovișteni” (Radu Petrescu, Mircea Horia 
Simionescu, Costache Olăreanu, Tudor Țopa)? Aveați vreo 
idee despre preocupările lor literare? 

Nu. Nu-l cunoșteam și nu aveam habar de preocupările 
lor. Încă din liceu, dar vag, îl știam pe Tudor Țopa, care însă 
nu poate fi atașat grupului respectiv, deorece s-a format în 
afara lui și a ajuns prin Târgoviște doar în ultimii ani. Pe Radu 
Petrescu și Mircea Horia Simionescu i-am întâlnit abia pe la 
mijlocul anilor ’70, ceva mai târziu pe Costache Olăreanu. 
Cu primii m-a pus în legătură editoarea noastră comună, dna 
Maria Graciov, care a fost surprinsă de 
afinitățile dintre noi. 

Istoria literaturii postbelice 
reține grupuri și școli literare de 
notorietate: Il Gruppo 63, OULIPO 
ș.a. Care ar fi rostul unor asemenea 
grupări? Ce credeți despre ideologia 
versus literatura grupurilor și școlilor 
literare? Ce este în fond o școală 
literară? 

Problema e foarte vastă. Și 
comportă răspunsuri diferențiate. 
O grupare literară poate cuprinde 
și scriitori care nu s-au cunoscut, 
deși de multe ori e invers, aceștia se 
cunosc, sunt chiar prieteni (Junimea, 
Sămănătorul, gândiriștii). În cazul meu, 
așa cum am mai spus-o de multe ori, 
mă consider aparținând nu unui grup 
anume, ci unei serii istorice, aceea a 
debutanților tardivi, scriitori care n-au 
făcut concesii comunismului, au apărut 
odată cu dezghețul de la sfârșitul anilor 
’60, când aveam în jur de 40 de ani, 
ceea ce e o ciudățenie înalt semnificativă, deorece mai toți 
scriau încă din adolescență. La numele celor patru (care sunt 
toți prozatori și eseiști) m-aș adăuga pe mine și pe Barbu 
Cioculescu, Modest Morariu sau Marcel Petrișor, dar și 
poeți și eseiști precum Leonid Dimov, Alexandru Miran, M. 
Ivănescu și Irina Mavrodin. (Mai toți aceștia au fost și foarte 
activi traducători). Ei se caracterizează prin stilul livresc, 
experiența artistică consumată, lipsă de ezitare și de evoluție, 
voită „inactualitate”. 

S-a spus despre grupul acesta că reînnoadă în 
deceniile șapte și opt ale secolului tradiția romanului românesc 
întemeiat între cele două războaie mondiale. Care ar fi în 
opinia dumneavoastră liniile de forță care fac relevabil acest 
fenomen de continuitate? 

Scriitorii din seria aceasta a debutanților sau 
literatorilor tardivi sar peste epoca anterioară, a realismului 
socialist, dar și peste seria „răsfățaților” cum numesc eu 
generația lui Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, 
Adrian Păunescu, Cezar Baltag, Constanța Buzea, Ileana 
Mălăncioiu, Ana Blandiana, care a debutat firesc și a fost 
sprijinită de critica de atunci, devenind beneficiara unor 
mari avantaje în socialism, pentru a se clasiciza prematur, 
ocupând acum scena literară și „impunându-se” mai presus 
de valoarea intrinsecă, deși aceasta există indiscutabil. Ei 
reînnoadă un fir rupt în 1948; prin caracterul lor mai artistic, 
mai savant, mai lipsit de spontaneitate, ei sunt mai aproape 
de generația războiului și de tot ceea ce s-a întâmplat înainte 
de instaurarea socialismului. Chiar biograficește ei sunt mai 
aproape de aceștia. 

Sunteți un scriitor proteic. Scrieți, cu aceeași plăcere, 
critică și istorie literară, eseu și cronică politică, traduceți. 
îngrijiți ediții… Sunteți un polemist temut. Ați scris și romane 
(„Caiet pentru…”; „Dimineața devreme”; „Seara târziu”). 
Știu că din tot ce ați scris, romanul a fost cel mai puțin înțeles 
de critica literară. De ce?

Explicațiile pot fi numeroase; una ar fi aceea că 

romanele de care vorbiți sunt fără valoare. Dar prozele mele 
de la debut au fost foarte bine primite. Mai puțin Clepsidra 
cu venin ,despre care Vasile Nicolescu, celebrul cerber literar, 
a interzis să se scrie (a scăpat un articol în Săptămâna – 
necontrolată de Consiliu –, (în care Marian Popa mă declara 
„un Borges al României”, ceea ce dealtminteri nu e adevărat). 
Între timp îmi apăruse volumul de eseuri critice Semne și repere 
care, în ciuda premierii din acel an, 1971, de către Uniunea 
Scriitorilor, a fost atacat și injuriat în modul cel mai grosolan 
de critici de teapa lui Al. Piru, Gh. Gheorghiță, Mihai Drăgan 
sau M.N. Rusu. De atunci (și prin opiniile din seria La sfârșitul 
lecturii) mi-am atras ura celor care se simțeau „legați” de ceea 
ce scriam, neîngăduindu-mi dreptul la opinie.
 Activitatea mea de romancier comportă mai multe 
scrieri dintre care Seara târziu, chiar mutilată de cenzură, 
reprezintă un document rar pentru sfârșitul anilor ’50, când se 
petrece acțiunea. Iar Cinci sau chiar șase personaje în jurul 
unui autor este un dialog asupra condiției personale a autorului 
în relațiile sale posibile cu cele mai apropiate de el ființe. (A 
apărut cu titlul schimbat de Consiliul Culturii și nimeni nu 
și-a dat seama ce e acolo. N. Manolescu în cronica la Seara 
târziu a considerat că e… propriul meu jurnal și a discutat 
nu cartea, ci genul. Deși eu scrisesem pe copertă „roman” 
și dădeam și o notă explicativeă finală. (După el, spiritul de 
grup a făcut ca mulți să-i adopte opinia…). Romanul meu 

Caiet pentru…, primul din serie, s-a 
bucurat de comentarii mai numeroase; 
indiferent de „valoarea” lui, pe care 
nu o discut, eroul lui e un text citit în 
două ipostaze diferite ale vieții unui om, 
prima dată el însuși trăind situațiile pe 
care acel text le dezvăluie, dar complet 
neinteresat de el. Într-o versiune ceva 
mai amplă și revizuită l-am propus mai 
multor edituri. Fără succes însă, deși a 
fost o carte de succes la public. 

Este epica dumneavoastră 
tributară în vreun fel programului 
„școlii de proză”? 

Nu cred că se poate vorbi  de 
un „program” al Școlii de la Târgoviște. 
Dacă această „școală” a existat sau nu, 
îi las pe componenții ei să hotărască (să 
vorbească, să explice și să precizeze). 
  Ceea ce știu cu certitudine e că în 
timpul războiului, fiind adolescenți, 
câțiva l iceeni din acel oraș au 
manifestat cu precocitate veleități și 
chiar aptitudini literare… Doar trei 

din ei au ajuns să se expime mai târziu și să devină nume de 
notorietate în literatură (Radu Petrescu, ceva mai în vârstă, dar 
mai ales ceva mai cristalizat, a jucat și un rol de mentor).                           
 Eu am petrecut o vreme la Târgoviște abia în anii 
1947-1948; nu i-am cunoscut, deoarece Radu Petrescu și 
M.H.S. plecaseră deja la București, devenind studenți. Acolo 
s-au reîntâlnit cu Costache Olăreanu, care părăsise mai demult 
localitatea. Există unele similitudini între noi, datorate vârstei, 
formației comune, idealului artistic. 

După publicarea în foileton de către România liberă, 
în 1990, a Jurnalului de prin 1980 al lui Radu Petrescu, ați 
făcut publică „despărțirea” de „Școala de la Târgoviște”. Ce 
înțeles trebuie să deslușim în acest gest, știind, în ceea ce vă 
privește, că nu sunteți câtuși de puțin în situația unui Alecu 
Paleologu, „dublu separat” de Goethe și Noica!? 

După cum am mai arătat (și în textul semnalat de 
Dvs.) relațiile mele cu Radu Petrescu au fost civilizate. L-am 
cunoscut la începutul anilor ’70 și ceea ce eu am sugerat că a 
fost prietenia noastră s-a consolidat într-o călătorie (1975?). 
Am rămas cu impresia că ne înțelegeam, că între noi există 
legături măcar de stimă. După moartea sa mult regretată de 
mine în texte de evocare și în interesul pe care l-am arătat în 
continuare scrierilor sale, s-au publicat fragmente din Jurnalul 
său din anii aceia, în care eu apar într-o lumină oribilă cu totul 
de necrezut pentru doi oameni ce se vedeau atât de des. Atunci, 
în replică, am scris Despărțirea de Radu Petrescu, în care îmi 
arătam consternarea de a fi pierdut încă o dată un prieten. Dar 
„despărțirea” aceasta nu are nici o legătură cu despărțirile de 
Noica ale unuia sau altuia: noi doi am fost parteneri egali, 
nici unul nu a fost discipolul celuilalt și bineînțeles între noi 
nu au fost relații de subordonare și de dominație cât de vagă. 
Prietenul meu era un om dificil în relațiile cu ceilalți, dar și cu 
sine, ceea ce poate că-l face mai interesant decât alți muritori 
și servește literaturii sale atât de subiective.

(interviu redactat în 1993)

Un interviu inedit cu Alexandru George, realizat de Ștefan Ion Ghilimescu

dimineața

s-a aprins zarea 
și sufletul meu 
înfloreşte 
odată cu ea
azi
ne întâlnim
după
cea mai lungă
eclipsă de lună

***

păsările 
nu mai dau autografe 
nici îngerii 
nu mai au amprente
spaţiul dintre cuvinte
a devenit tot mai mic
iar noi respirându-ne
devenim 
cuvânt

desenează-mă un gând 

e ziua iertării de sine
îngerii îmi pictează
sufletul cu albastru
însă eu ca un orb 
îmbrăţişez 
depărtarea dintre noi

ce mai ştii despre noi
ne plimbăm prin amintirile altora
escaladăm munţii
înotăm cu delfinii 
ori experimentăm 
căderea în gol

desenează-mă un gând 
ce s-a născut din apă
se întoarce în țărână

***

moarte după moarte
înviere după înviere 
undeva
cândva 
din rănile crucii 
vei aduna 
cuvinte
lipsite de amintiri

***

ei bine 
vorbește-mi despre moarte 
așa cum 
vorbesc poeții despre iubire 
stoarce cuvintele
golește-le de muzică 
la final 
pe un portativ inexistent
lipim bucăți de orizont
și cântăm împreună inmul

***

mi-au mai rămas
două rânduri de ghilimele
citez din Evanghelia după Ioan 
și merg mai departe 

la capătul zării 
rugurile se îmbracă în alb

semn de toamnă 

am văzut o frunză
șchioapătând pe-o alee 
se plimba pe asfaltul ud
rănită
de îmbrățișarea vântului

***

nu mai scriu cu cerneală
e prea roşie urma asfinţitului
scriu cu boabe de rouă
dar nu pe cer
nici pe iarbă
nici pe frunze
ci sub ridul 
unui fir de lumină
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Virgil Ierunca – o conștiinţă publicistică exemplară
 La 26 august 2020 s-au 
împlinit o sută de ani de la nașterea 
unuia din intelectualii români care 
au contribuit în chip esențial la dărâ-
marea zidurilor care legau societatea 
socialistă din țară de lumea liberă din 
Apus. Igorând marile servicii pe care 
intelectualitatea românească din exil 
și diaspora le puteau aduce la imagi-
nea României în lume, boicotând sis-
tematic contribuția ei la politica cul-
turală mondială, socotind-o în bloc o 
lume de „transfugi” și odioși dușmani 
ai țării, Ceaușescu și nomenclaturiștii 

din jurul lui au adus mari prejudicii culturii și poporului român. El 
a impus un punct de vedere greșit în problema aportului elitelor ro-
mânești din exil, unde au activat minți strălucite, recunoscute drept 
capete de afiș în domeniul lor, deningrându-le sistematic activitatea 
și împiedicând cunoașterea cărților lor în mediile academice din 
țară. În cazul României se poate vorbi de existența unei culturi și 
literaturi paralele, născută prin mari eforturi dincolo de Cortina de 
Fier, căreia i-a trebuit destul timp spre a fi recunoscută și integrată. 
Drumul lung și anevoios al acestei reîntoarceri în patrie a trecut în 
mod decisiv prin microfoanele Europei Libere, unde cei doi apă-
rători ai libertății cuvântului, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, 
au contribuit decisiv la susținerea acestui proces, la reînscăunarea 
judecăților critice exacte și nefalsificate. Pe de o parte, ei au exercitat 
un adevărat act de cernere și re-sistematizare a valorilor din țară, 
de eliminare a exagerărilor și de înfeudare sistematică a acestora la 
cerințele ideologicului, pe de alta, au reinstaurat domnia adevărului 
în practica literară. Această acțiune conjugată fost o operă amplă și 
de durată, care și-a arătat roadele abia după schimbarea din 1989, 
când țara s-a putut reîntâlni din nou cu scrierile lui Emil Cioran, 
Eugen Ionescu, Mircea Eliade, Bazil Munteanu, Aron Cotruș, Vin-
tilă Horia, Ștefan Baciu, frații Ciorănescu etc. și cu revistele la care 
ei au scris sistematic în favoarea unei culturi și a unor valori care 
se cereau a fi cunoscute de Occident. În această campanie de luptă 
cu absurdul, Virgil Ierunca a avut un rol important, de dispecer al 
lumii exilului și de îndreptar al orientărilor din țară. E bine să ne 
reamintim, măcar și succint, drumul extrem de frământat și dificil 
pe care l-a străbătut acest spirit intransingent în condițiile extrem 
de grele ale unui timp istoric revolut. El a adunat în jurul lui pe toți 
acei care se credeau încă români și fii desțărați ai unei patrii ingrate 
și care s-au simțit datori a apăra „patria din suflet”. 

În fruntea acestui proces de răsunet trebuie să-l situăm pe 
Virgil Ierunca, pentru acțiunea lui de durată și pentru consecven-
ța cu care a apărat valorile naționale de la degradare și pericolul 
compromisului moral. Încă din 1946, de când a părăsit țara sub 
pretextul unei burse, el a pornit acțiunea de regenerare morală și 
de afirmare valorică, fixând cu luciditate niște „limite”, dincolo 
de care terenul i se părea minat. Școala exilulu a fost pentru el 
o școală a demnității și a responsabilității față de țară și față de 
prestigiul acesteia. În tot ce a întreprins se simte intervenția su-
perioară a unor directive venind de imperativele unei linii critice 
care este încetățenită din nou pe traseul Maiorescu – Lovinescu 
– Călinescu, ca reflex al unei atitudini interioare bine consolidate 
: „Exilul este un tărâm de inițieri și de probe, afirma el. Unii se 
inițiază în ruptură și absențe, alții în confort sau des-ființare. Mir-
cea Eliade s-a instalat, printr-o neoinițiere, în centrul României. În 
acea Românie care, odată pierdută, a devenit pentru câțiva dintre 
noi prezența privilegiată, fără seamăn și fără analogie. Exilul, spa-
țiu de situație-limită, nu se putea feri de combustiunea – aparent 
barocă – a obsesiei (...). A fi obsedat de România – în exil – e o 
probă de sănătate morală și de responsabilitate spirituală”. 

Cea dintâi condiție a cultivării „patriei din suflet” a fost limba. 
Virgil Ierunca și-a păstrat, la fel ca Mircea Eliade, limba de aca-
să, în care a scris și s-a exprimat. Ca să se înțeleagă acest lucru, 
el a dat cărților sala titluri ca Românește sau Subiect și predicat, 
aducând un omagiu devotat limbii, țării și oamenilor săi. A păstrat 
de fiecare dată o legătură intimă cu matca inițială, optând pen-
tru o fermă rezistență prin cultură. Eseurile și evocările lui au în 
vedere personalități care au făcut mult bine țării, și care nu s-au 
dezis niciodată de menirea lor. Dar să rememorăm pe scurt drumul 
parcurs.

Viitorul scriitor, pe numele lui adevărat Virgil Untaru, s-a năs-
cut la 26 august 1920 în localitatea Lădești (după unele date mai 
recente în localitatea Popești, comuna Ciumagi) de lângă Râmni-
cu Vâlcea, orășel în care și-a făcut studiile liceale la Liceul „Ale-
xandru Lahovary”, unde o influență considerabilă a avut asupra 
lui profesorul de franceză Alexandru Bardescu, care l-a orientat 
spre studiile filologice. S-a înscris la Facultatea de Litere. După ce 
a trecut prin experiența unui liceu militar, devenind preferatul lui 
Bazil Munteanu și al lui Michel Dard și avându-i de colegi pe 
Valentin Lipatti și Monica Lovinescu. Provenind dintr-o familie 
săracă, a trebuit să se întrețină și a intrat în publicistică. După de-
butul din „Jurnalul literar” al lui G. Călinescu de la Iași cu artico-
lul Tolstoi – critic de artă, semnat cu pseudonimul Virgiliu Ange-
lli, el devine colaborator la revistele „Fapta” și „Vremea”, a renun-
țat la numele de Untaru, însușindu-și pseudonimul Virgil Ierunca, 
printr-o înțelegere cu Geo Dumitrescu, care i l-a cedat în urma 
unei discuții amicale în cadrul grupării „Albatros”, pseudonim cu 
care își va semna de acum înainte producția critică. Gruparea, din 
care a făcut parte și tânărul Marin Preda, a afișat o atitudine anti-
războinică vădită, în contrast direct cu realitățile unei țări conduse 
dictatorial de mareșalul Atonescu. De altfel, prin tot ce a scris în 
acești ani, Virgil Ierunca a păstrat o distanțare programatică față 

de politicianismul de extremă dreapta și de exaltare a spiritului 
războinic antisovietic, ocupându-se în mod ostentativ de cartea 
franceză și de cea care venea din partea aliaților tradiționali, care 
se baza pe valorile umaniste tradiționale, în opoziție vizibilă cu 
fascismul lui Hitler și Mussolini. Rubrica ținută de el la mai multe 
din publicațiile vremii s-a bucurat de o caldă apreciere din partea 
spiritelor lucide și progresiste, care n-avea nimic de-a face cu pro-
paganda isterică antibolșevică. Dominată de o gândire liberă, ex-
trem de atașată principiilor tradiționale și cu idei clare și limpezi, 
ferite de exagerări și alunecări politicianiste, scrisul de „normali-
tate” al lui Virgil Ierunca a devenit în acești ani foarte apreciat și 
respectat pentru obiectivitatea judecăților de valoare și sentimen-
tul viu al unui optimism congenital de încredere în valorile cultu-
rii, care nu puteau fi nimicite de gălăgioșii teoreticieni ai dictaturi-
lor revanșarde. Anii războiului au fost pentru el ani de forjare a 
unei personalități rectilinii, dedicată spiritului de obiectivitate, 
echilibru și intransingență neangajată ideologic, așa cum se poate 
vedea din publicistica prezentă în paginile ziarului „Timpul” și ale 
revistei „Vremea”. Rubrica sa preferată era aceea de prezentare a 
cărților franceze, numită „Caiet francez”, pe care a ținut-o în „Vre-
mea”, în „Timpul”, iar mai apoi și în „Revista Fundațiilor Rega-
le”. Publicist de stânga, el a avut apoi șansa să fie promovat de 
toate revistele literare care se mai mențin în acești ani și să fie 
cultivat de noii ideologi legați de publicațiile îndrumate de partid. 
Ca un corolar al noii drecțiii, în ianuarie 1945, el a publicat în zia-
rul „Victoria” articolul Lenin și problemele culturii, ca apoi să fi-
xeze câteva cerințele care stăteau în fața noii generații de scriitori, 
prin articolul Eforturile scriitorului de azi. În consecință, mai toa-
te publicațiile susținute de noul partid comunist, cum ar fi „Româ-
nia liberă”, pusă sub îndrumarea lui Grigore Preuteasa, îi vor soli-

cita colaborarea, încercând, prin intermediul stalinistului Nicolae 
Belu, să-l câșige spre a deveni membru de partid, în timp ce G. 
Ivașcu îi supraveghea în ascuns scrisul. A refuzat orice înregimen-
tare, dorindu-se liber și independent. Totuși, în virtutea ținutei tra-
diționale, a păstrat linia antiburgheză și antifascistă pronunțată, 
scriind despre expoziția antifasciastă din sala Dalles sau despre 
lupta scriitorilor francezi din Rezistență, așa cum reiese din artico-
lul despre Vercors și în cel despre responsabilitatea scriitorului. În 
continuare a vorbit despre Moralitatea romanului sau despre O 
eroină a Comunei, Louise Michel. N-a ignorat noile transformări 
din mediul cultural și academic, salutând schimbările de la Acade-
mie (Scriitorii și Academia), dar și aspecte din literatura sovietică 
(Pe câmpiile Bielorusiei și Poloniei), recomandând și paginile vi-
brante din Cartea Oltului a lui Geo Bogza. În articolele pe care le 
scrie pot fi întâlnite numele unor scriitori ca Ștefan Roll sau Ale-
xandru Sahia și Bogdan Amaru, considerați a fi fost un fel de pro-
motori ai literaturii proletare. Cere ca în domeniul cultural să se 
construiască „cu seriozitate”, eliminându-se improvizația, mai 
ales că noile măsuri luate de guvern preconizau o serie de avanta-
je care îi vizau pe scriitori, atât în privința condițiilor de trai, cât și 
a posiblităților de a beneficia de case de creație, situație în care 
scriitorul nu se mai poate considera un izolat în societate, nici prin 
datorii, dar nici prin drepturi, atrăgând atenția că e timpul să se 
țină seama de „voința de ridicare a maselor munctorești” etc. A 
salutat cu căldură înnoirea produsă în paginile „Revistei Fundații-
lor Regale” sau apariția ziarului „Lumea” condus de G Călinescu, 
îndrumător literar pentru care vădește o colegialitate și simpatie de 
breaslă necenzurată, apreciind modul în care scriitorii evrei și-au 
găsit loc în cadrul Istoriei sale, atât de atacate de trepădușii Drep-
tei legionare. E momentul în care, împreună cu Ion Caraion, a al-
cătuit o antologie intitulată „Agora, colecție internațională de 
artă și literatură”, dar autoritățile i-au zădărnicit apariția, așa că 
prezența sa în ziarele și revistele nou ivite în noul context politic îi 
vor confisca semnătura. O colaborare destul de intensă poate fi 
reperată în ziarul „Scânteia tineretului”, dar și în „Lupta CFR”, și 
„Tinerețe”, numărându-se printre tinerii în care partidul își punea 
mari speranțe, făcând parte, alături de Marin Preda, Geo Dumi-
trescu, Marin Sârbulescu din noua generație de scriitori care ar fi 
trebuit să reprezinte noua literatură. Ajunge astfel foarte repede un 
colaborator de seamă la cele mai importante ziare conduse de 
PMR, opinia sa, reprezentând, așa cum a dovedit prin textele an-
terioare, un cuvânt credibil și agreat de oameni însemnați din ier-
arhia partidului care își pun încrederea în vizionarismul său. Opi-

niile îi sunt ascultate și băgate în seamă, iar una dintre acestea, 
privind criza culturii, primește replica lui Miron Radu Paraschi-
vescu. Cazul său poate fi comparat cu acela al lui Zevedei Barbu, 
asistentul lui Blaga, amândoi forțe intlelectuale de prim ordin, 
care ar fi putut da directive de bun simț în domeniul culturii, do-
meniu acaparat tot mai insistent de inși dogmatici și aserviți unor 
idei păguboase. Tocmai când i se pregătea o ascensiune ideologică 
mai importantă, a venit ca o frumoasă recompensă, din partea sta-
tului francez, o bursă de specializare în Franța, mult dorită de tâ-
nărul scriitor, care a pus capăt acestei perioade de incertitudini și 
tribulații ideologice care nu anunțau nimic bun în viitorul apropi-
at. Plecarea sa la Paris, stabilită pentru toamna anului 1946, i-a 
deschis efectiv drumul spre o cunoaștere aprofundă a literaturii și 
culturii marelui popor francez și, în același timp, un mod de a 
sluji propria literatură și cultură. Primele luni au însemnat pe de o 
parte bucurie și speranță, pe de altă parte o mare necunoscută le-
gată de mijloacele de trai. Cu echilibrul său caracteristic a depășit 
amândouă aceste temeri, devenind în scut timp unul din scriitorii 
căutați de toți acei care voiau să facă ceva pentru patrie. Un sprijin 
serios l-a primit de la fostul său profesor de la Vâlcea, Lucian 
Bădescu, dar și de la Mircea Elaide, Cioran, Ionescu, Monica Lo-
vinescu. Cea dintâi misiune pariziană a fost aceea de a-l ajuta pe 
Mircea Eliade la redactarea revistei „Luceafărul”, publicație pre-
conizată să apară în noiembrie 1948, fondurile fiind puse la dispo-
ziție de generalul Rădescu. S-a antrenat repede în munca redacți-
onală, pe care o deprinsese din țară, dar și cu noul cadru schimbat 
pe care i-l oferea noul mediu. Primele apariții în noua postură le-a 
semnat cu pseudonimul Alexandru Andronic. (A mai folosit pseu-
donimul Stepan Lighton, pentru o broșură alcătuită împreună cu 
Monica Lovinescu, L΄Amerique n΄a pas encore parlé). Printre co-
laboratorii noului „Luceafăr” s-a numărat și Emil Cioran, care și-a 
semnat textele cu inițialele Z.P, articolele sale de aici fiind ultime-
le pe care le-a mai scris în românește. Revista a continuat să apară 
și în 1949, senzația numărului constând în poezia lui V.Voicu-
lescu, publicată sub pseudonim, cu titlul Adio Libertății. Din lipsă 
de fonduri, publicația s-a oprit la numărul 2, ceea ce nu l-a descu-
rajat pe Virgil Ierunca, aflat în căutarea unor noi posibilități. 
Aceastea s-au ivit nu peste multă vreme, el și prietenul său Amă-
riuței punându-și la bătaie economiile pentru a da la iveală revista 
„Caete de dor”. Cei doi au reușit să gândească o revistă literară 
atrăgătoare, cu semnături prestigioase, care a coagulat prezența 
exilului românesc dintre 1951 și 1957, chiar dacă șapirografierea, 
cu multe greșeli, a materialelor, i-au pus nu de puține ori în situația 
de a renunța la revistă. Totuși, partea bună, de refacere a unei ati-
tudini generale a unui spirit de opoziție la realitățile aservite unor 
ucazuri nefaste venite de la Moscova, prin care ne-am condamnat 
la moarte, în închisorile de la Sighet, Aiud, Pitești, toate elitele de 
marcă ale țării, predând învățământul și cultura în mâinile unor 
proletcultiști ignari și autodidacți, a însemnat amanetarea țării pe 
termen lung unei ruperi sistematice de valorile durabile ale Occi-
dentului. În paginile revistei sale s-au putut auzi vocile cele mai de 
seamă ale exilului românesc, din rândul cărora au făcut parte 
nume de mare prestigiu, precum cele ale lui Mircea Eliade, Ale-
xandru Busuioceanu, Ștefan Baciu, Horia Stamatu, N. Caranica, 
Emil Turdeanu, Vintilă Horia, Walter Biemel. Acesta din urmă a 
propus un text de Heidegger, intitulat Ce este metafizica?, iar re-
dactorii au inițiat rubrica „Povestea vorbei”, în cadrul căreia au 
publicat texte ale celor mai valoroși scriitori din țară, ca un „re-
member ” pentru cei care nu i-au citit demult.  Au apărut aici texte 
inedite de Mircea Vulcănescu, Ion Barbu, Eugen Lovinescu, Pom-
piliu Constantinescu, Emil Gulian etc. Victor Valeriu Martinescu 
a fost prezent cu poemul Haiduc, iar V. Ierunca a tradus mult din 
poeții francezi cei mai cunoscuți.

Nu după multă vreme, ideea unei reviste românești a fost pusă 
din nou pe tapet. A reușit să editeze „Ființa românească”, iar mai 
apoi „Ethos”. Aceasta din urmă apare din 1973, printr-o colabora-
re cu Ion Cușa. În paginile ei, Ierunca găsește de cuviință să des-
chidă rubrica „Antologia rușinii”, în care aduna textele deocheate 
ale servililor și apologeților ceaușeșcieni, și, o alta, intiulată „Ro-
mânii deplasați”, în care îi admonesta pe cei din afara țării care 
proslăveau sau colaborau cu regimul Ceaușescu. Lui îi aparține 
editorialul intitulat Un cuvânt și alte articole, precum O filă izolată 
de jurnal, datată 23 mai 1959, în care descrie cu lux de amănunte 
o întâlnire cu Cioran care a epatat pe toată lumea prezentă la o 
reuniune, cu părerile sale „pe invers”, el încercând o recuperare 
autentică a scrisului acestuia. 

 Revistele din exil se nasc și mor repede, așa că Ierunca s-a 
aflat repede fără un debușeu literar. S-a repliat în jurul celor care 
au susținut foaia „Ființa românească”, apărută între 1963 și 1968. 
Apoi a devenit activ la „Revista scriitorilor români”, pe care o va 
redacta împreună cu Mircea Popescu de la Roma, ca o publica-
ție susținută de Societatea Academică Română, prin intermediul 
monseniorului Octavian Bârlea. În acești ani numele său mai poa-
te fi întâlnit în „Cuvântul în exil”, „Destin”, „Uniunea româneas-
că” și altele. O nouă pasiune pune în redactarea revistei „Limite” 
(1970-1985), care se inspiră din formatul „Biletelor de papagal” 
ale lui Arghezi și în care a investit ani de muncă și preocupări, 
încercând să facă din ea o revistă reprezentativă pentru exilul ro-
mânesc. A exersat aci toate genurile literare, de la poezie, la eseu, 
polemică, memorialistică. Toate practicate cu multă devoțiune și 
respect pentru pagina scrisă, o publicistică lucidă, pusă în slujba 
intereselor țării, ale monarhiei, ale tradiției românești. Ulterior, 
multe din aceste texte au fost adunate de el în volumele pe care 
le-a dat la iveală pe parcurs, cum ar fi Subiect și predicat (1991), 
Dimpotrivă (1994), Semnul mirării (1999) sau în volumul de 
memorii Trecut-au anii (2000). Multe dintre ele au în sumar 
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Deși ne propune un experi-
ment, Ladislau Daradici, în volu-
mul de versuri O sută de cuvin-
te*, apărut la București: Editura 
Biscaria în anul 2021, a realizat o 
carte de poezie gravă, ancorată în 
realitățile perioadei în care trăim. 
Poemele sunt închegate în o sută 
de cuvinte, un canon autoimpus, 
necesar exprimării vieții pe care o 
traversează poetul cu geamanta-
nul de cuvinte captive. Practicând 

acest stil, presiunea pusă de sistemul literar îl determină pe autor 
să exprime esența clipelor trăite, istoria personală din marea istorie 
care se petrece sub ochii noștri, cu alte cuvinte, poeme experien-
țiale. 

Volumul este și un jurnal liric, punctând momentele, locurile, 
situațiile, evenimentele la care poetul a participat, modul în care 
le-a depășit, sensul în care se îndreaptă existența, cu toată puterea 
și paradoxul necesar. Poetul caută să vadă ieșirea din acest mala-
xor al vieții, să răzbată spiritual dincolo de lucrurile banale. 

În fond, avem o poveste, aparent simplă, evenimentele lirice se 
desfășoară cu energie, din ele rezultă esența, rezultă sensul în isto-
ria personală, cuvintele care contează. Nimic nu este gratis, nimic 
nu dispare. Presiunea pusă de viață și moarte, de iubire și absență, 
de singurătate și aglomerație, de cultura veche și cultura nouă, de 
ruptura dintre generații, toate dau masă poemului. El se coagulea-
ză în cele o sută de cuvinte așezat, capabil să exprime un timp de 
carne. Suferința este o altă dimensiune a poemelor. Uneori este 
directă, alteori este indirectă, lumea se definește prin capacitatea 
de a rezista propriei limitări. Timpurile, spațiul, locurile, oame-
nii, în final, dau energia necesară ființării unei zile. Alteori, poetul 
observă lucrurile aparent obișnuite, vede direcția în care se mișcă 
energia din inima lor. Mai există o solidaritate cu tot ceea ce este 
viu? Da, cu animalele pe care le-am făcut de companie, obligân-
du-le să trăiască în mediul artificial creat de civilizație. Generând 
suferința și absențele…

Moto-ul de la început definește temele: „Poezia este jurnalul 
unui animal marin care trăiește pe uscat, râvnind să zboare în văz-
duh” (Carl Sandburg). Ni se transmite miracolul, fiecare poezie, 
bine scrisă și transmisă, are capacitatea de a defini taina care ne 
afectează, detenta în acest ev grăbit. 

Cităm câteva sensuri poetice preluate din poemele șlefuite cu 
duritatea cuvintelor: 

„Ți s-a stins în brațe lumina” (p. 7); „fiecare arbore are un mo-
ment de iluminare înainte de declin” (p. 11); „lesne a muri e o 
întoarcere acasă/ locu-ți umplându-se de păsări de aer” (p. 27); 
„abia apucăm să ne trăim durerea” (p. 28); bărbatul care iubește: 
„arlechin zdrențuros/ cu garanția expirată” (p.39); „uneori poate 
că moartea nu e decât/ o nouă viață o nouă poveste/ de dragoste 
muritoare” (p.54); „vino să adormi la adăpostul/ respirației mele” 
(p. 62); „un om atât de bătrân/ de-i zdrăngăne oasele de singură-
tate” (p.64) etc.

Poemele conțin realitatea de lângă noi sau cea oferită de me-
diul în care viețuim, au ceva clasic, aranjamentul este modern, nu 
au titluri, doar primele versete sunt evidențiate ca un început de 
lume, o cheie pentru epicul pe care-l conțin. Poate sugestie de ti-
tluri. Versurile sunt frânte, sensurile se caută pentru a rezulta mare-

și texte publicate de el în țară, după ce forțele răului absolut au 
fost spulberate, iar „revoluția” părea să asigure un drum nou cul-
turii din țara noastră. A revenit în țară, vizitându-și locurile natale 
și reîntâlnindu-se cu prietenii și scriitorii pe care îi prețuia. Atât 
Ierunca, cât și Monica Lovinescu, au fost întâmpinați peste tot cu 
multă solicitudine și respect, ca unii care au ținut sus, în ani de 
prigoană și înstrăinare, drapelul culturii românești, ridicat seară de 
seară la înălțimea cuvenită de intervențiile lor la „Europa liberă”, 
la emisiunile lor devenite proverbiale, cum ar fi „Povestea vor-
bei”, „Actualitatea românească”, „Teze și antiteze la Paris”, dar și 
în cea intitulată „Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate,” și 
nu de puține ori vocea disdenților din țară a putut să fie auzită spre 
a-și spune păsurile (Paul Goma, Doina Cornea, Dorin Tudoran, 
Mircea Dinescu, Mihai Botez etc.), încercând să țină cumpăna 
dreaptă între exil și literatura produsă sub comunism. Departe de a 
fi fost totuși o „Siberie a spirtului”, în țară s-au creat și s-au publi-
cat destule opere aparținând literaturii subversive sau evazioniste, 
opere care au creat în jurul lor un curent de opinie care a întreținut 
nemulțumrea, revolta, protestul. De aceea a salutat ideea lui Gh.
Grigurcu de a iniția o serie de „revizuiri”, în care examenul critic 
a devenit extrem de exigent și din punct de vedere moral. Această 
operație se înscria în programul lui și al Monicăi Lovinescu: de a a 
respecta demnitatea scrisului, adevărul spus cu voce tare și răspi-
cată, Acest mod de comportament a încercat el să-l facă viabil și în 
exil, hrănind conștiința oamenilor din țară cu speranțe și idealuri 
care incriminau orice fel de dictatură și aruncau punți de speranță 
spre viitor. Aflat chiar în centrul de totdeauna al lumii civilizate și 
al culturii mondiale, Virgil Ierunca a comunicat pe calea undelor 
cu mii de oameni care așteptau încurajare și speranță. Prin inter-
mediul glasului său mii de români l-au ascultat și au văzut în el 
profetul care anunța zorile de lumină ale eliberării adevărate și ale 
condamnării orizontului de sclavie ideolgică în care erau ținuți toți 
cei aflați dincolo de Cortina de Fier. Glasul său, când critic, când 
încurajator, a sunat ca o slavare și o speranță. El a fost trâmbița 
care anunța începutul sfârșitului.

le sens. Este și o muncă de truver în acestea, dar există și clipe de 
inspirație, toate dublate de un iubitor de cultură, călătorii, literatura 
de azi. Poetul renunță la grafia clasică, lasă versurile într-o libertate 
absolută, ele se mișcă în apa poemului formând esența. Sunt și păr-
ți didactice, ele dau consistență mesajului și o notă de seriozitate. 
Multe reiau întâmplările redate de poet în proza sa: Călăuzitorul 
de suflete (2014); Orașul sufletelor amestecate (2015); Chiulind 
de la ora de moarte (2018); Povești de dragoste muritoare (2020) 
etc. La final, cititorul poate afla câteva date despre autorul volumu-
lui, Daradici este prozator (inclusiv proză fantastică), critic literar, 
eseist, profesor de limba și literatura română, poet. 

Iată, poetul ne poartă prin Europa pentru a înțelege sensul pro-
fund al lumii în care trăim, marile opere de cultură sunt atinse de 
nervul acestui veac, un nerv oxidat de morți imprevizibile, de în-
tâlniri brutale, de ritmuri greu de prins în cuvinte, de noile tradiții 
care se înfiripă din ratările de fiecare zi. 

Câteva teme, câteva idei ne oferă contextul în care poemele 
există precum vietăți din altă lume… O săptămână de iarnă ireală, 
ploaia care îmbracă orașul, timpul este o povară, apele râului care 
aduc morții tineri, locul unde se duc sufletele oamenilor, moartea 
unui înger, parfumurile Vienei, labirintul faptelor zilnice, femeia 
nepereche din vis, o moarte demnă după o viață de om, Dumnezeu 
apare în visele oamenilor, materia din care se naște poemul, te 
naști plângând – mori în tăcere…

Primul poem are ceva ireal, fetițele nevinovate, după cum 
aflăm la știri, s-au aruncat de la etajele de sus ale blocului turn, su-
fletele lor se divizau în miliarde de fulgi: era duminică, o ninsoare 
magică în burgul transilvan, ca un ritual într-o catedrală veche… 
Cineva plătește cu viața pentru frumusețea lumii…

Iubirea este eternă, durează o mie de ani pe străzile din Roma, 
este o stare care apasă asupra imperiilor de ieri și de azi: „Să iu-
bești pe cineva atât de mult/ încât să fii amețit tot timpul/ inocent 
să plângi ca un copil/ să te doară totul să nu poți respira/ oare doar 
poeților le este dat/ această imposibilă povară/ m-ai învățat că iu-
birea nu are vârstă” (p.17). În altă parte descoperim că dragostea 
dă valoare vieții, este o stare care înnobilează: „Te doresc mai mult 
decât/ îi este permis unui om/ ești femeia de care îmi este dor me-
reu/ chiar și când te afli lângă mine/ nu izbutesc să-ți alin tristețea/ 
să-ți sărut lacrimile” (p.25). 

Analizând viețile, poetul face o paralelă între vis și realitate, 
își pune această ipoteză viața ca vis, visul ca viață: „viața scurgân-
du-ni-se printre gene/ precum ploaia molatecă de cireșar … / îți 
mor prietenii de timpuriu/ lăsându-te cruce însingurată și ursuză” 
(p. 28).

Realitatea este fisurată de moarte, apare noua paradigmă: „tu 
mori de viață ei mor infinit de dor/ o sângerare perpetuă devine 
destinul/ hău întunecat cât eternitatea lor/ știu că după plecare/ nu 
există dorință carnală/ doar încăpățânarea de a-l ști/ pe celălalt ală-
turi/ nu poți trăi în absență…” (p.79).

Totul se poate echilibra prin rugăciune, dar și ea are taina 
ei, una greu de pătruns, eliberatoare, totuși: „Astă noapte în vis 
Dumnezeu/ mi-a mărturisit că e supărat/ pe cei ce s-ar putea iubi 
și n-o fac/ pe cei ce ar putea vorbi/ preferând lașitatea tăcerii/ dar 
mai ales e supărat/ pe cei ce i se roagă fără contenire/ neînțelegând 
că timpul său/ e atât de scump iar timpul lor/ nemilostiv, crud și 
infim” (p.88).

Poemul este și el o prezență, marchează acest timp infim: „Din 
ce se naște poemul/ din preaplinul vieții insuficiența ei/ ori pur și 
simplu dintr-o poveste/ pe care o trăim în locul celorlalți/ altcineva 
visând-o pe a noastră” (p.97).

Poetul observă evenimentele din jurul său, ele creează con-
textul în care existența capătă o anumită noimă, moartea se poate 
străbate ca o alee, sunt fapte care dinamizează zilele, dau suferință 
și dimensiune concretă vieții. Unele dintre ele au greutate pentru 
comunitatea în care oamenii nu realizează valoarea unei prezențe, 
depășită de un stilul de viață acceptat ca normă, împotriva aparen-
țelor: „Astăzi vom vorbi despre/ crucile de pe marginea șoselelor/ 
care modeste care sfidătoare/ înmulțindu-se demn/ de cartea recor-
durilor/ președinția a promovat/ ambițiosul proiect/ pe fonduri eu-
ropene de includere/ a morților rutieri în circuitul turistic” (p.53). 
Există un top al șoselelor unde se moare mai spectaculos, mai stu-
pid, transmisie pe rețelele sociale, în direct, probabil că totul fiind 
calculat în prețul rovignetei.

În altă parte, Rex, câinele credincios, își caută stăpânul decedat 
prin toată Viena, trece pe lângă monumentele de interes cultural, 
care au punctat/ punctează istoria. Există o paralelă între viața de 
acum și cealaltă, animalele cunosc mai bine drumul și fac legătura 
între ani și oameni.    

Exemplele ar putea continua, autorul, la finalul volumului, pe 
ultima copertă, ne transmite mesajul său: „O sută de cuvinte: tu 
ce ai alege dacă ți s-ar îngădui să rostești doar atât? Dacă de asta 
ar depinde viața ta ori a celorlalți… Cum să-ți exprimi iubirea, 
fascinația ființării, durerea, revolta, teama de neant sau renunțarea 
în slove puține și simple care să conteze?”

Suntem în fața unei poezii existențiale, cu toate plusurile și mi-
nusurile impuse de traiul nostru cel de toate zilele. O carte de poe-
me în care experimentul a depășit cadrul și s-a instalat în realitatea 
crudă. Toate poemele formează întregul, sunt, astfel, câteva mii de 
cuvinte din care picură o poezie conceptuală, reflexivă, ancorată în 
vremurile pe care le trăim. Periculos de reală și de dureroasă. Cum 
scrie poetul: „Te naști plângând mori în tăcere/ în sfiala fricii pe 
care ți-o asumi/ lăsând în urmă o viață ca un drum/ goană desculță 
a sângelui” (p. 104). 

                                              

*Ladislau Daradici, O sută de cuvinte. Poeme experiențiale, 
110 pagini, București: Editura Biscaria, 2021 (nota de pe coperta 
IV: autorul)

Te naști plângând, mori în tăcere Lupta ei cu simultaneitatea

Mă priveşte în ochi
îmi intinde o mână
şi simţindu-mi curgerea
se grabeşte sa se amestece cu mine
să fim o diluţie completă
să putem folosi amandoi aceeaşi dorinţă
acelaşi zâmbet
aceeaşi şoaptă

Îmi place lupta ei 
cu simultaneitatea
numai că ea nu ştie
că nimeni nu poate curge 
împreună cu mine 
pentru că nici eu nu pot curge
odată cu mine
ci pe rând
ca un şarpe
prin măruntaiele casei.

Nisipul sunt EU                                     

Când clepsidra
îşi pierde ultimul grăunte de nisip
cel care cade în cealaltă lume de sticlă
atunci o mână bizară
o întoarce
înăuntru suntem tot noi
nisipul nostru
timpul nostru cel preţios
care până la urmă
a ajuns rocă amorfă
ritualul este acelaşi înăuntru şi afară

Dincolo de lumea sugrumată
vezi călugări smeriţi
pregătiţi să-ţi dea de pomană
o lacrimă
sau preoţi ori druizi ori  vraci
gata să repete a nu ştiu câta oară
aceleaşi ritualuri ieftine
despre apus.

                                                                    
Înauntru nisipul
nisipul…                                                      

Tăcerea din urmă

Plecase
lăsase în urmă
plăpânde flori în ferestre
păsări de fum fară cioc
între ramuri
pepite de aur în colbul drumului
şi linişte
o linişte adâncă precum un baikal
aşa încât nici gândul
nu te lăsa să aspiri la cuvânt
bătrânii de soc ieşeau în prag
să spargă nuci
să mai răsufle tăcerea
vesel  atunci mutul
aşezat în tronul său de agat
şi-ar fi dorit să aibă 
mâini mai multe…

Vinul e pe sfârșite

De sus îngerul serii
ne aruncă flori cernite
flamingo au împietrit
la marginea lumii
ca niște umbre de coral
caii de Camargue
aleargă prin viile părăsite
sub copitele lor
ceara vinului plânge
o moară de vânt
împrăștie zvonuri despre sfârșituri
trupul ei de piatră
aplecat sub veacuri
îngână un psalm

De sus îngerul apusului
privește  înăuntrul meu
ca într-o amforă străveche
vinul cel bun se sfârșește
miroase a mucegai
și-a tristețe
în nisip
eternitatea exultă.
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Circumstanţele 
locuirii faptelor. 
Consecinţe  

       
Aflată la rangul noncon-

formismului, poezia poate 
provoca fibra instinctivă a 
fiinţei,  făcând greu imagi-
nabile spre a fi orânduite şi 
puse în practică rezultatele 
unor calcule preliminare, 
în cazul în care acestea ar 
exista. Din perspectiva Irinei 
Lazăr (Subliniază-mă cu 
roşu, Ed. Charmides, 2019), 
oricare viziuni se pot modula 

astfel încât să se încadreze  formularistic în peisagistica totalelor 
neaşteptări cărora le corespunde dedicat îndemnul poetei, chiar din 
titlul volumului. Se impune o reevaluare a realităţilor, constatate 
prin prisma iniţierii unor capcane teribile la graniţa dintre influxuri 
delirante şi episoade dramatice, acolo pe unde nervul curiozităţii 
umblă neîngrădit, determinând valuri de pericol... „Azi sunt în 
vogă// o să vorbesc despre îngerii grași din/ carnea mea/ despre linii 
care se întind zilnic pe pereți/ despre mame psihotice/ iubiți toxici/ 
bărbați însurați și femei infertile// azi sunt în vogă/ în acest oraș/ 
viața îmi trece dincolo de catastrofele nucleare/ de saloanele de 
nebuni/ de fericirea nesigură a fiecărui pas/ (un om strigă în fiecare 
noapte în rahova,/ îl aud de la fereastră/ la fel cum aud pescărușii)// 
ca o mimoză spânzurată de grindă discut cu tine/ o rupere anapoda 
a ceea ce aș fi putut fi// printre cotoare de măr și scaune electrice/ 
femei abandonate/ își depozitează zestrea// în acest oraș/ mă aprind 
în fiecare seară, mă consum,/ mă sting dimineața” (Vogue). Sunt 
găsite variante structurale care să împace elemente aparent formale 
cu efecte dintre cele mai surprinzătoare, întrunind condiţiile unor 
stări extatice, care declanşează efuziuni lirice autentice... „Maso-
chismul meu se traduce prin faptul/ că uneori îmi place să mă dau 
cu capul de tavan/ sau de portiera mașinii/ fanteziile mă târăsc 
după ele/ le ajung din urmă și mă ascund/ atunci îmi imaginez că 
sunt un cer înstelat/ peste pământul trupului meu.” (Masochism 
doi). În perimetrul astfel trasat, au loc desluşirile formelor şi 
substanţei, ce zvârcolesc căile de comunicaţie pentru vitalitatea 
fiinţei... „Toate amprentele lasă dureri, dar/ până și luminolul/ e 
inutil/ nimeni nu poate detecta ravagiile/ victimele colaterale zac 
îngropate adânc,/ le știi doar tu și le enumeri în secundele/ prea 
întunecate/ inteligența nu ajută pe nimeni/ logica la fel/ nici măcar 
nu a fost nevoie de mănuși/ un punct și o scrumieră/ îți tulbură încă 
retina.” (Poem criminal). Descătuşată de la prejudecăţi şi reguli, 
poeta devine de o nonşalanţă incandescentă... „La un moment dat 
mă numeam Diana/ și lucram la 89 89,/ mă prefăceam că sunt o 
brunetă/ cu ochii căprui și că am succes la bărbați./ În realitate/ 
eram o brunetă cu ochi căprui și aveam succes/ la bărbați,/ dar eu 
habar n-aveam.” (Diana). Drept argumentativ, dar în acelaşi timp 
şi rezultant conclusiv, pe un prag de demarcaţie a conştientului de 
iluzoriu, se întâmplă să fie reglată la un moment dat de respiro în 
acest ritm sălbatic, doza de aplomb, prin acest poem sensibil şi 
elegant: „Probabil că lucrurile astea s-au întâmplat/ demult/ nu mai 
știu în ce fel/ am râcâit pe suprafața de rugină/ încercând să aflăm 
câte ceva/ în loc de asta am dat de straturi peste straturi/ de priviri 
pofticioase/ bucăți de pâine și ciori care se scăldau în zăpadă/ la 
un moment dat/ te țineam în brațe/ intuiam că ești acolo/ căutând 
să aduni în diametrul unui cerc/ dimensiunile destrămate ale unor 
gânduri/ este martie, ți-am șoptit,/ și în curând se va face noapte.” 
(Unui cerc). 

Dispusă în spirit reactiv, până la năucitor, poezia Irinei Lazăr 
nu recunoaşte pre-tipologii programatice, se manifestă declarativ 
dar şi demonstrativ, inducând permanentă emoţie şi suspans; o 
poezie a prea-plinului energetic liber exprimat.  

Depeşe din linia frontului 

Devine din posibil, pregnant, un model în care moartea este o 
entitate de sine stătătoare, infatuată, decidentă, suverană, iar viaţa 
o permanentă strepezeală într-un şir de inadvertenţe. Amplu incan-
descent ramificat în memorie, drumul de piatră sau de fier păcăne 
derutant sub paşi, sub roţi, sub felurite zbateri. Andrei Caucar 
ajunge să consacre această formulă exploatată exponenţial în cele 
şapte cărţi ale sale de până acum. Ceea ce se petrece „pe valea rea” 
(Ed. Castrum de Thymes, 2021) pare menit, din această perspec-
tivă, să dărâme şi să sfărâme percepţie după simţ, speranţă după 
idee. Poetul-soldat într-o luptă inegală pentru păstrarea părţilor 
luminoase în matricea existenţială, se vede pus în ipostaze ce sunt 
pornite să vâneze slăbiciuni ori superficialităţi pentru a trage linie şi 
a aduna, în fapt mai mult a scădea repede trecutul, a placa prezentul 
şi a interzice viitorul... inutil războiul cu moartea: „atâta timp cât 
ai ruginit/ pământul îţi zâmbeşte/ peste calea ferată/ ţi se năzare la 
bătrâneţe/ copilul neascultător/  cum sunt bunicii/  care voiau să 
treacă/ printre spiţele timpului”. Tranzitată în plan pur personal, 
problematica deja jucată este tratată blând, fără revoltă... „cea mai 
ieftină e viaţa mea nescrisă/ un surâs încearcă să devină cuvânt/  
deschid nasturii pietrei să ajung la piept/ acolo e crucea pieptului 
care suspină/ precum o piatră – la marginea pietrei” (vin de la târgul 
de cruci). Iar privind din alt unghi, e gata împăcarea, urmându-se 
calea drept-creştină şi filtrându-se întreaga poveste prin prisma 
condiţiei fireşti nepanicarde... „să înţelegem că moartea e înger/ şi 
sărutul ei – de lună plină/ nimeni nu-l pierde în cooperativă/ ci toţi 
vor primi învoire în viaţă/ după zilele trase la sorţi” (inimă lângă 
umbră). În alt plan al pierderilor/regăsirilor/ iarăşi-pierderilor, se 
desfăşoară cotidianul, pe o temă fixă, dată de iubirile de avarie, 

acelea minţite, imposibile...” la prima bătaie de aripi a învierii/ la 
prima smucitură a trecutului/ dimineaţa avea ochii tulburi ca norii/ 
un cuvânt neauzit – nescris/ mi-ar fi de ajuns să o pun pe picioare/ 
dar iubirea nu are habar de cuvinte/ când e furată şi o ia la vale” 
(iubirea ta improvizată s-a stins). Ori se prefigurează necesarul de 
înţelegeri şi indulgenţe... „ea desenează cărările zilei/ pune prosopul 
unde gândeşti/ mâna stângă să te şteargă pe faţă/ să-ţi alunge norii 
de pe frunte/ să-ţi aline – să uite – să ceară/ sărutul convenţional/ dar 
totuşi sărut” (trăiesc în penumbra femeii). De asemenea, atacând 
la nivelul conştiinţei... „scriu cu răbdarea feţei de masă pătate/ re-
alitatea nu mai face ochi/ e o scroafă bătrână – o scorbură în timp/ 
iluzia e la piciorul mesei de nuntă/ nu mă întrebaţi pe mine/  care 
ţin mai mult de vis/ decât de scroafă” (pe undeva – pe niciunde). 
Şi un remake îşi găseşte locul potrivit: „mi-au vânat îngerul cu 
lumânări/ asigurarea cu cerul e stinsă/  s-au prăbuşit cele pe care/ 
le credeam cuvinte/ când a zâmbit doctoriţa – doctorul/ făcea de 
înviere pe fişa nescrisă/ vă rog să-mi spuneţi cine m-a învins” 
(sfârşitul lumii se apropie de ziuă). În poezia lui Andrei Caucar, 
sunt dezlănţuite vreri profunde şi energii înalte, şi sunt convins că 
poetul-soldat nu va renunţa, chiar dacă îndoielile nu contenesc să 
apară, mergând până la capitulări precum în acest auto-epitaf de 
arme: „şi bocanciii găuriţi de sare/ peste puşca îngropată în râpă/ 
mâine pun apă caldă şi săpun/ să-mi curgă din creştet/ precum o 
mângâiere de femeie/ printre picioare – mâine/ va curge vodca 
jegoasă/ pe coate bătătorite/  sub patul de armă” (mâine arunc 
cămaşa de soldat). 

Iar pentru finalul acestei prezentări, am ales un mesaj scurt şi 
aparent encriptic, dar în fond atât de direct... aici nimeni nu deschide 
fereastra: „fiind dincolo o altă fereastră/ şi altă fereastră/  ultima 
fiind ţesută cu iarbă/ le închide pe toate”.  

Recurs la lumină şi adevăr 

Suntem până la urmă nevoiţi a percepe drept aspră viaţa de-
venită un teritoriu încâlcit de umbre, nu ne vine a crede furtuna de 
întâmplări prin care trecem, dar ne găsim în stare de atâta trufie 
când nu suntem demni nici măcar să recunoaştem că ne tăvălim 
în coate şi un genunchi. Lipsa de Dumnezeu este vizibilă la nivel 
cosmic, într-o deraiere şi o derivă care nu mai are nevoie de legile 
minţii altele decât cele ale credinţei. În catacombele timpului 
său şi al nostru, se strecoară Cezar Haiura (Marele absent”, Ed. 
Agnos, 2021) săpând cu îndârjire după grăunţe de înţelegere şi 
iubire, poetic pilduind fericirile şi mai cu seamă nefericirile... „un 
om fericit/ avea un suflet/ ca toate sufletele/ mai cu lumină/ mai 
cu zăpezi/ lăsat aşa/ cu hohotul drept/ lumânare/ şi l-a întrebat/ 
un suflet chinuit/ de amărât:/ ţi-e bucurie ziua,/ suflete bogat?.../ 
„mi-e ziua fală/ şi noaptea Golgotă,/ căci spinii sunt vrednici/ doar 
în coroană/ când pui diamante/ în calea luminii/ îşi uită fericirea/ 
printre omături/ sufletul...” (Bogat). În creştetul gândirii şi simţirii 
se simte nevoia de echilibru, de limpezime a minţii şi bunăstare 
spirituală, cele ce numai „Marele Absent” ni le poate oferi, Domnul 
nostru Isus Cristos, care nu a uitat de noi ci noi ne-am rătăcit de 
El. Iar poetul spune „Cu taină”: „să fii nisipul/ din vârtejul lumii/ 
ce zbuciumă/ prescurile/ pe roata sufletului/ pom de rugăciune/ 
pe deal în Ghetsimani/ unde şi ierburile/ uscate/ învaţă de mici/ 
metania/ porunca e dată/ ca fruct al tainei/ iubeşte fără/ margini/ 
ca să-ţi câştigi/ odihna/ şi locul de veci/ în vârtejul/ Luminii”. Aici 
fiind o sarabandă a trăirii dacă vreţi, la care trebuie căutată înţe-
lepciunea drumului drept printre serpentine. Aici fiind prinosul de 
pricepere menit a aduce împăcare sufletească, ceea ce la îndemâna 
oricui fiind, numai că nu strigă şi nu muşcă... Elicoidal, înţelesul 
îşi ia avânt într-o semantică de nestăvilit, făcând din ceasul de 
bilanţ prilejul lansării pe urmele ştanţate ale trăirii, a unei tehnici 
de observare şi reglare conceptuale, în parametri oneşti cognitiv 
şi afectiv... „atât avem/ noi/ după noi/ inele întoarse/ cu gura spre 
iarbă/ o felie subţire/ din carnea luminii/ bucata de vis/ dintre colţul 
gurii/ şi linia orizontului/ concret desenată/ pe cărările acvilei/ un 
mănunchide căderi/ tic-tac-ul genunchilor/ şi timpul captiv/ în 
piruetă perpetuă/ pe roata de olar/ a veşniciei” (Retrospectiv). Este 
rost de altfel de o întreagă geometrie semantică pentru o temeinică 
aranjare în elemente complexe de construcţii, iată de pildă para-
bolizate: „atâtea euri în derivă/ prin aburii de benzen/ ai afaltului 
clocotit/ orbecăim în tăcere/ cu lilieci spânzuraţi/ de balustradele 
sufletului/ doi câte doi/ campioni/ la tangoul uitării// te repezi/ ca 
o zi de primăvară/ la galop prin creţurile/ incertitudinii/ în caruse-
lul albastru/ cu fluturi chiriaşi/ arunci zâmbetul muţeşte/ priponit 
temeinic/ de ambele capete/ ale balansoarului estetic// cinci pitici 
ancestrali/ dau târcoale concretului/ cu mişcări copiate/ din tragedia 
lumii/ şi tu eşti/ şi eu sunt/ şi noi/ nu” (Fahrenheit 104). Direct şi 
rotund meditativ, poetul consumă o dilemă generală... „inima are 
patru/ cămări indecise/ care să te/ găzduiască/ şi noaptea/ nu ştie 
unde/ să-şi odihnească/ tăcerea/ şi plânsul mocnit/ al amurgului” 
(Noaptea inimii). 

Iar ca ansamblu: puternic în imagini şi în idei, Cezar Haiura şi-a 
cristalizat demersul într-o expresie lirică elaborată, care-i conferă 
laudă şi de asemenea aşteptări pe măsură în cele ce vin. 

Cronica unui bal regal  

                 Se petrec fenomenele inimii şi sângelui, ale încă neelucida-
telor minuni din universul ţâşnit ca la o paradă a simţurilor purtând 
pe creştet coroana realităţilor obiective sau selective. Multiplu 
organic demonstrativ de forţă, din teama de a nu fi, se naşte poezia 
prin procedee rezultante, unele chirurgical, din încordări masive ale 
substanţei în acordul formelor greu de stăpânit. Casa cu o singură 
scară (Ed. Art Creativ, 2021) este o locuinţă de serviciu cu acces 
dinspre marea ideatică şi imagistică, unde Constantin Sârghiuţă 
îşi petrece timpul poeziei folosindu-se de instrumente cognitive, 

imaginative şi reproductive din spaţiile largi ale senzitivităţii. 
Expresiile lirice se degajă  de regulă scurt, percutant, analiza per-
cepţiilor făcându-se concomitent cu sinteza. Palierele comuniunii 
om-poet-univers se face natural, fără felurite alchimii pe bază de 
probabilităţi incerte... „lumina şi ploaia se rostogolesc/ prin sângele 
meu/ aripa se strecoară în cântec/ cum o esenţă în care/ liniştea/ 
îşi aprinde ţigara/ într-o simplă rotire de aer” (***).Atrag atenţia 
construcţii lirice exploratorii ale esenţelor peisagisticii interioare 
cu pregnante influxuri din exterior... „cum îmi bate în poartă ecoul/ 
biciuit de-ntrebări!/ nicicând nu se termină/ parcă de fiecare dată/ e 
mai proaspăt ca dimineaţa,/ mai enigmatic decât respiraţia/ mieilor 
bolnavi de-absolut/ parcă în mine/ o mie de păsări s-au cuibărit/ 
şi nici nu vreau să deranjez/ liniştea desenată-n oglinzi/ or să mă 
cheme ăştia/ să-mi pun semnătura/ pe pagina sângelui meu!” (***). 
Iar într-o interesantă joncţiune tocmai prin contrapunere, „cartea îşi 
arde ecoul/ şi trupul i se îngroapă în vid/ cai cibernetici ară oraşul/ 
în orologiul însingurat mă închid/ scriu cu un semn de întrebare/ 
nisipul din ochi ţi se scurge/ boabe mărunte de sare?” (***). La 
celălalt pol al unei zile de tresalt poetic, intervine pe fondul exis-
tenţial, plastic ecuaţia eu/tu, în cadru idilic, echivalent pastoral... 
„la ospăţul de seară/ privirea-ţi/ rătăceşte cum iarba prin zodii/ ca 
un tichet de călătorie/ în buzunarul unui oraş/ şi trenul acesta agăţat 
de un cântec/ îşi fardează uimirea/ cu crini înecaţi/ într-o cană de 
lapte/ noaptea valsează haotic/ pe o umbră/ de carte/ la ospăţul de 
seară vom sorbi/ împreună/ liniştea fiordurilor îngropate/ în caii de 
Lună” (***).  Geometrie a spiritului pornit să se adape se dovedeşte 
a fi, în spiritul ars poeticii, acest demers în întregul lui şi exprimat 
explicit astfel: „ochii mei poartă toate zilele/ şi nopţile cărţilor/ un 
pluton de cuvinte aşteaptă pe scară/ alt popor de cuvinte/ altele 
dorm liniştite pe raftul bibliotecii/ armele îşi aruncă viaţa/ în ulti-
mul ochi/ cu speranţa de a găsi secretul/ muşcatei/ înflorite într-un 
viscol de flori/ lacrima pe care o scriu/ ascunsă într-o oglindă/ din 
altă oglindă,/ îngândurată ca Biblia”  (***).                 

Putem observa şi concluziona pe marginea acestei reuşite 
editoriale, cum fluenţa şi eleganţa sunt caracteristicile de bază ale 
poeziei lui Constantin Sârghiuţă. De unde şi avem de a face cu au-
tenticitate, cu acurateţe şi cu continuitate, astfel încât să constatăm 
veritabilul şi ireproşabilul.  

Foc încrucişat în poligonul unui timp disolut  

Arealurile imaginare ca rezultat al exerciţiilor de anduranţă la 
realitate ori conjuncturilor  deliberat febrile, sunt adesea apanajul 
celor ce vâslesc contra curentului pe ape tulburi şi fără vestă de 
salvare. Intrarea în alegorie se face ca într-un templu cu stâlpii de 
sare şi toate fiinţele de sare, care treptat se inundă până la confuzia 
identităţilor înaintea ştergerii acestora, realmente singura şansă de 
scăpare din acest univers superfluu pentru a se mai putea întrupa 
în altă parte. În cazul „Oraşului tatuat (Ed. Universitară, 2021), 
e de aşteptat să concureze o sumedenie de obiectualizări, funcţie 
de model, coloristică, dimensiune, unghi, precum şi concentraţia 
impregnării substanţei întru deliciul formelor flămânde. Pe baze 
formularistice original rebele, în viziunea lui Ionuţ Calotă are loc 
confruntarea într-o zonă de front, de sacrificiu, de supliciu... „Am 
fost şi eu la război./ Am avut de dus/ propria bătălie/ când mă cu-
prindea furia/ scrisului./ Am stat faţă în faţă cu inamicul/ dar nici 
el nu mă vedea pe mine/ nici eu.// Desigur/ nu poţi să crezi ceea 
ce nu vezi/ dar acum, iată, eu văd perfect/ linia orizontului/ cum se 
scufundă/ trăgând după ea catargele părăsite/ şi dârele de fum/ de la 
epoleţii/ care s-au aprins singuri./ Supravieţuitorii, doar ei/ încă mai 
înoată/ împreună cu zorii.” (Pistolul de hârtie). Unde mai punem 
şi cum condiţia umană se sufocă, sucombează în felurite făpturi ce 
nu inspiră suficientă încredere încât să fie puse la socoteală într-un 
sistem al valorilor onest... „Daţi timpul mai repede!/ M-au obosit 
toate aceste aşteptări./ Azi am urcat într-un tren/ care nu duce 
nicăieri./ Am văzut un avion clocind ouă./ Am vânat un animal de 
cenuşă./ Pe lângă mine se agitau branule/ florile fără capete./ Da,/ 
undeva în fiecare oraş/ există un animal părăsit./ Da,/ în lumea asta 
oamenii/ au chipuri de animale.” (Animale de cenuşă). Iar la cea 
mai expeditivă privire de ansamblu, într-un around necesar şi firesc, 
dezamăgirea poetului este nedisimulată, nici nu ar putea fi altfel; 
doar că de astă dată, dublată de un miraj incandescent... „Bizar/ 
chiar şi lucrurile/ îmbătrânesc în jurul meu./ Desigur/ nu te teme/ 
îmi spun/ chiar dacă/ timpul este frânt pe eşafoade/ într-un oraş al 
hoţilor/ în care cei cinstiţi/ sunt alungaţi cu pietre./ Totuşi, va fi o 
vară de săruturi/ într-o ţară mândră/ cu o mie de sori./ A început 
deja/ domesticirea roboţilor.” (Exces de gri în contrejour). Episodul 
metamorfic are drept ţintă un punct critic, din moment ce imboldul 
respirărilor întregii lumi devine tot mai fragil, încât în curând, 
cine ştie, el poate ajunge doar accidental...  „M-am aşezat pe un 
scaun/ şi m-am integrat în el./ Acum am patru picioare de lemn/ şi 
un spate lucios, dar ferm./ Am intrat într-o cameră/ iar acum sunt 
chiar eu aşa./ Mă tem că o să-mi crape pereţii/ când o să fac fericit 
o piruetă/ înspre inima mea ferecată/ şi o să trec prin ea/ ca prin 
ziduri de vânt./ Privesc fermecat înspre punctul meu iniţial/ când 
stăteam suspendat doar de surâsul tău./ Aş da ceasul înapoi/ cu un 
anotimp/ dar e periculos/ să spun iarăşi lucrurilor pe nume./ Într-o 
zi vom fi nevoiţi/ să ieşim toţi pe străzi/ să dovedim că suntem vii/ 
chiar dacă nu vom mai şti/ unii de alţii./ Viaţa e singurul drum pe 
care îl facem/ ca să ajungem de unde am pornit” (Revolta statuilor). 

Ne încumetăm să punem o concluzie fermă: Ionuţ Calotă se 
dovedeşte un admirabil poet al paradoxurilor, al alienărilor, dar 
şi al unor adevăruri ce trebuie spuse. El se poartă ca şi cum ar fi 
cuplat la o sursă de energie alternativă, în care tensiunea riscă să 
scurtcircuiteze şi să spargă becurile pe străzile oraşului tatuat. 

Daniel MARIAN
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Există chiar o amară şi radicală 
„demonstraţie” a lui Ioan Petru Cu-
lianu, un strigăt de disperare prost 
plasată în context european, lamen-
tare pe baza unui imens complex de 
superioritate-inferioritate, plîngere 
nu complet inutilă, ci doar prost 
interpretată de cei care o cunosc) 
etc. etc.

Realităţile istorice, de genul 
celor mai sus înşirate, nu sunt expli-

cate, ci recadrate, încadrate anacronic, analizate doar din unghiul 
actualităţii, adică din perspectiva decalogului pseudo-umani-
tarist, a corectitudinii politice, a aşa-zisei apărări a drepturilor 
omului, a dreptului minorităţilor (îndreptate ele însele în acest 
fel spre ghetoizări forţate, în numele ideologiei solidarităţii etni-
ce – sub lozinca „Înainte de toate suntem…” şi a supravieţuirii, 
ca şi cum deciziile şi acțiunile respective nu ar fi avut cauze, 
cronologii şi nu s-ar fi încadrat în serii istorice şi sociale similare 
cu cele ale altor comunităţi şi cu comportamentele altor clase 
politice. Nu este vorba de a evita o judecată istorică şi morală, 
ci de a evita anacronismul şi prejudecata, ca şi moralismul unor 
superiorităţi inexistente. Complexele de inferioritate pe care ni 
le-am inculcat noi inşine, prin intelectualii nostri de serviciu, 
sunt exploatate cu minuţie de propaganda altor neamuri.

Ar fi ridicol să cădem în ghearele unei paranoia naţionale. 
Nu vedem aici un complot împotriva poporului român, ci o con-
juncţie de fenomene complexe al 
căror sens şi semnificaţie trebuie 
analizate lucid, dar ale căror 
efecte nocive trebuie stopate 
urgent prin cea mai inteligentă 
şi ieftină metodă: reciclarea şi 
revalorizarea miturilor. Pentru 
toate celelalte soluţii: reforma 
economică, lupta împotriva co-
rupţiei, recuperarea instinctului 
de creaţie prin muncă, blocarea 
exportului de capital, reconstitui-
rea şi moralizarea clasei politice, 
contra-propaganda, cercetarea 
ştiințifică fundamentală şi apli-
cată etc, trebuiesc bani, mulţi 
bani. De unde?

Suntem în fața necesităţii de 
a recunoaşte în reciclarea mituri-
lor un act de autoapărare, de su-
pravieţuire, de cultivare a minţii 
şi a ţarinii spirituale, fără de care 
recădem în starea de animale. 
Doar spiritul este universal. Dar 
el se întrupează în identităţi. Nu 
există identitate umană globală, 
ci doar identităţi regionale sau 
statale, comunităţile etnice adică, 
singurele care pot fi cuprinse, 
înţelese şi menţinute în echilibru, 
pentru moment, singurele în care 
individul, liber şi înspăimântător 
de singur, se poate simti solidar 
şi protejat. Protejat de morbul pierderii fiinţei.

Estimp, adică în acest spaţiu şi în acest timp.
De aceea se cuvine să cunoaşteţi tradiţia, adică Legea ne-

scrisă, şi să faceţi Legile în acest spirit, să le respectaţi apoi în 
litera şi spiritul lor, căci ele sunt instrumentele Rezistenţei şi 
Reconstrucţiei.

Deveniţi astfel slujitori şi apărători ai Duhului, intelectuali 
adevăraţi, creatori de spirit în respectul Materiei, care e spirit 
întrupat. Şi muncitorii şi ţăranii sunt, cînd îi ajută mintea, nu 
cartea, ci memoria, înţelepţi, adică adevăraţi intelectuali.

Suntem toţi fiii Ţărînei şi ai Apelor deasupra căreia a suflat 
Duhul, ca furtuna deasupra feţei Mării.

Mă simt un privilegiat. Nu prin titluri şi lefuri, cariere şi fa-
milie. Ci fiindcă fac parte dintre aceia care au mai văzut plutaşi 
pe Bistriţa sau pe Dorna, au auzit cum coboară duruind lemnul 
din munte. Eu ştiu ce este un „hait”, am văzut urşi mâncând 
fructe în aceeaşi vreme cu mine, de partea cealaltă a zmeurişului; 
am cuprins în braţe, în pădurile de la poalele Pietrelor Doamnei 
din Rarău, copaci mai groşi ca trunchiul a trei bărbaţi maturi. 
Gândind la aceste întâmplări normale, dar care pot fi şi citite ca 
miraculoase, am putut rezista în ţinutul Soarelui Apune, care nu 
mă primea ca pe fiul său.

Pentru a rezista şi Domniile Voastre, Cuconii mei, ar fi ne-
voie să cunoaşteţi locurile de baştină ale lumii voastre, să nu le 
uitaţi feţele oriunde v-ar duce soarta sau vrerea. Le veţi cunoaşte 
cutreierându-le de mici, cu taţii, mamele şi fraţii voştri, apoi, 
mai târziu, dimpreună cu pruncii voştri.

Astfel le veţi cuprinde şi desluşi tainele luminoase şi întune-
cate, iar locurile vă vor protegui, de va veni vremea primejdiei. 
Care va veni.

Nu e un discurs apocaliptic. Nu vă îndemn să urcaţi la cer ca 

să vă salvaţi, nici să vă supuneţi celor care vă promit salvarea. 
Dimpotrivă, salvarea va veni din voi, ea va veni din rămânerea 
pe loc, din statornicie, din înrădăcinare, din răsădire. Ea este 
aici, Hic et nunc.

Vă îndemn să învăţaţi a vă cunoaşte vecinii şi deci să vă 
preţuiţi vecinii. Ei vă pot fi prieteni sau vrăjmaşi, uneori mereu 
prieteni şi rareori mereu vrăjmaşi. Dar şi dacă undeva şi cîndva 
vrăjmăşia v-ar răzbi, preţuiți-i, învăţaţi-le limba, înţelegeţi-le 
obiceiurile, aflaţi-le istoria. Vă veţi înţelege mai bine pe voi 
înşivă. Vă veţi înţelege mai uşor cu ei, veţi şti cum să le vorbiţi, 
cum să le arătaţi că îi preţuiţi, că nu vă e frică de ei, că nici lor 
nu trebuie să le fie frică de voi, fiindcă palma voastră e deschisă 
şi nu ascunde pietre sau arme. Dar că vreţi să fiţi respectaţi, cu 
obiceiurile voastre chiar aşa diferite cum sunt de ale lor, că nu 
vreţi să îi faceţi să devină asemenea vouă, că nu veţi accepta să 
deveniţi asemenea lor, fiindcă toate neamurile sunt frumoase iar 
orice copil e frumos pentru părinţii săi.

Nu vă lăsaţi stăpâniţi de cei ce se propun drept intermedi-
ari, tâlmaci sau dragomani. Aceştia vor încerca adesea să-şi 
folosească poziţia privilegiată pentru a vă învrăjbi cu vecinii, 
inventând primejdii, comploturi, pentru a cîştiga foloase proprii, 
îndemnându-vă la harţă şi suspiciune. Vecinii trebuie să ştie că 
înţelegeţi vorba lor, că aveţi ştire de planurile lor şi că e mai bine 
să vă fie prieteni, fiindcă sunteţi vecini, decât să-şi caute prieteni 
de ocazie depărtaţi, complici de o clipă pentru a obţine, în contra 
voastră, avantaje temporare de putere şi bogăţie.

Împreunaţi-vă cu cei din neamul vostru, cu ei veţi face coconi 
de vază pentru care merită să 
adunaţi şi să vegheaţi. Dar nu vă 
fie frică de muierile vecinilor sau 
de bărbaţii lor. Dacă le respec-
taţi rânduiala, ei vor respecta-o 
pe a voastră. A trăi după două 
rânduieli bune e mai bine decât 
a trăi după o singură rânduială, 
dar proastă.

Fiinţa noastră se face din 
laptele de ţâţă al Mamei, din 
bucatele pe care Dânsa le-a gătit 
pentru noi, din poveştile pe care 
ni le-a susurat şi din încrengă-
turile de neamuri despre care 
ne-au vorbit ei, părinţii. Memoria 
individuală păstrează memoria 
colectivă. Pare simplu şi adevă-
rat, dar împrejurările schimbate 
adună greu bunicii cu nepoţii, 
transvazarea memoriei nu mai 
are loc decât rar şi nu îndestul. 
Neamurile încep să creadă că nici 
nu mai au nevoie de memorie, 
că vieţuirea în prezent e singura 
valoare. Şi uită, golindu-se de 
sevă, secate precum pâraiele ale 
căror surse s-au înnămolit, inva-
date de deşeuri, de gunoaie şi de 
idei preconcepute. Uită, precum 
nepoţii cărora bunicii le-au pierit 
în războaie sau, amnezici şi de-
părtaţi, nu mai simt îndemnul să 

povestească sau să îndemne să li se pună întrebări.
De unde venim, cine suntem, încotro mergem nu sunt între-

bări fără importanţă pe care nici n-ar mai merita să (ni) le punem, 
ci cu adevărat primele şi cele mai importante întrebări omeneşti.

Genealogia, cronologia şi memoria sunt cele trei surse ale 
continuităţii, mamelele – precum ţâţele Reparatei poetului 
Brumaru – din care sugem laptele statorniciei de familie, de 
trib sau de neam.

Sursele vizibile sunt arhivele. Nu lăsaţi să vă fie îngrădit, 
măcar şi pentru o clipă, accesul la arhive. Puternicii zilei vor 
încerca să o facă pentru a vă castra de memorie şi a vă supune.

Nu e ruşinos să dăinui.
Semnele Cerului, Apei şi Pământului, peste care şuieră 

Vântul, să vă fie cunoscute, să le luaţi din cărţile vechi sau din 
gura părinţilor, de e nevoie chiar cu oarecare violenţă. Cine nu 
ştie să citească semnele zborului rândunicilor, susurul izvoarelor, 
şuieratul vântului, culorile poienelor nu e pregătit nici pentru 
viaţă şi nici pentru moarte. 

Puteţi pierde tot, nu îngăduiţi să vi se confişte Speranţa şi 
Memoria. Şi faceţi distincţia între Autoritate şi Putere. Puterea 
actuală nu are autoritate. Şi nimic nu i-o poate conferi. Clasa 
politică actuală este aproape fără excepţie o nouă burghezie, 
descendenta „burgheziei roşii”, ambele – clase sociale exclusiv 
preocupate de propriile interese. Pentru acestea progres înseam-
nă progresul afacerilor proprii iar tradiţia nu are alt scop decât 
conservarea bunurilor obţinute prin fraudă.

Nu la acest progres visăm şi nu la această tradiţie se cuvine 
să ne referim. 

UN POEM TEATRAL
Și teatrul a fost atins de pandemie. 

Teatrul liric, cu atât mai mult. În aceste 
condiții, poeta Daniela TOMA ne aduce 
în actualitate, printr-o carte de teatru liric, 
scoțându-ne interiorul la suprafață. Ce 
altceva decât o provocare este succesul 
unei astfel de cărți?  „Vremurile se 
scriu în jurnalul unei pisici sălbatice” 
este o provocare, un „poem teatral” 
într-un act, așa cum îl caracterizează 

autoarea chiar în titlul cărții: „incomod și bizar”. Orice înțelegi 
de la început nu este incomod și bizar. E mult mai interesant să 
înțelegi lucrurile mai târziu. Mai devreme, poemul trebuie să fie 
doar frumos. Un lucru frumos este un lucru la care orice te poate 
face să te gândești. Eu mă gândesc la faptul că, peste toate și 
pe lângă ele, personajul principal este decorul. Acest decor este 
poezia, iar poezia este vremea în care toată lumea este nevoită să 
trăiască. Pusă în cumpănă, autoarea împarte vremea în vremuri. E 
felul ei de a vedea lucrurile și a le dărui cititorului de talent. Pentru 
cititorul de talent, vremurile se pot scrie oriunde, oriunde autoarea 
îl întoarce spre animalic și teatral, ca reflexe pavloviene și stări 
psihice. Vastă scriere suprarealistă, cartea Danielei Toma ne descrie 
pictural, așa cum suntem.  Suntem o multitudine de personaje 
imaginare, ființe, stări, reflexe, lucruri: cei din afară, cei dinăuntru, 
câini, pisici, frustrări, fețe îmbufnate, falnice glasuri, zerouri, tot 
felul de euri, gondole, măști fără riduri, măști tinere, măști mai de 
pe urmă sau nepurtate încă, mari cărți de noapte sau de șoapte, la 
dispoziția unui singur personaj real, domnul Pavlov, pe o scenă 
oarecare, personaje ce însumează o lume absurdă, paradoxală, o 
metaforă a ceea ce poți gândi sau nu. Simbolic insomniac, domnul 
Pavlov iese în mijlocul nopții, la cumpăna dintre ieri și mâine, și 
exacerbează normalul. Își hrănește câinele și admiră marea. În 
adâncă, înaltă liniște, împrăștie foi albe, încă nescrise, de jurnal 
imaginar. Așteaptă un vapor de pescuit cine știe ce.

Personajul principal este chiar poeta însăși, cea care reușește să 
ne introducă, încă de la început, într-un univers samuelbeckettian. 
„Sunt câțiva ani de când scrie pe ziduri litere mici...”. Ca Godot, 
așteaptă ceva, nu are importanță ce, într-o lume care nu se termină 
niciodată. „Din degete i se deschid scrisorile de dragoste trimise de 
pe front...”. Stă de vorbă cu rude îndepărtate, locuitori doar ai minții 
sale, înflorind bărcuțele de hârtie ale așteptării. Din jurnalul său ies 
frunze, manifeste, păsări călătoare, tineri ce se lovesc de ei înșiși, 
curgând, revărsându-se și înghițindu-se unii pe alții, ca peştele 
mic peștele mare, la infinit. Sunt imaginate benzi desenate cu 
brancardieri, tot felul de fețe și măști, autobuze dezinfectate, sensuri 
unice, pline de inflexiuni, accidente neîntâmplate, flaute pentru 
distanțare față de cei dragi sau costume de dus la colindat. De aici, 
personajele imaginate încep să defileze fără rost, acesta fiind rostul 
lor. Defilează în scene oarecare, în scene picturale, scene de amor 
zig-zag-at, scene unde se confundă cu ele însele de atâta absență, 
scene unde identitatea li se dizolvă pe neașteptate sau scene fără 
un scop, un plan, o organizare distincte. Pe un fundal nonfigurativ, 
poeta ne prezintă o paletă de vederi nonilustrative. Și, prizonieră a 
mișcării, ne transformă și pe noi în poeți ai revoltelor ei interioare. 
Ca viața, un lucru inteligibil și măreț, poezia e o sumă de lucruri 
ininteligibile. De aici, stai și te întrebi dacă te-a prins acțiunea. Nu 
m-a prins, îți spui. Stai și te întrebi dacă te-au încântat personajele. 
Nu m-au încântat, îți spui. Dar ținutele? te întrebi. Nici astea, îți 
spui. Dar decorurile? te întrebi. Nici, îți răspunzi. Atunci, nu te-a  
impresionat nimic la această piesă? te întrebi. M-a impresionat, îți 
răspunzi. Serios?! Ce? te întrebi. Calul, îți răspunzi. N-a fost nici 
un cal în piesă, îți spui. Păi, tocmai asta m-a impresionat. Dacă 
autoarea băga un cal în piesă, acțiunea, personajele, îmbrăcămintea 
lor sau decorurile nu ar fi avut nici o noimă. Așa, absurdul are un 
sens. Nu trebuie decât să ți-l imaginezi. În lumea imaginației, visul 
este o realitate pesonală sau o realitate indusă. Ai vrea să uiți unele 
vise și tocmai pe acelea nu poți să le alungi. Ele se sedimentează 
în memorie și se transformă în amintiri, ca și cum ar fi existat în 
realitate. Tot așa, unele versuri, unele metafore, unele fragmente 
poetice și alte produse de bază ale imaginației. Ale imaginației tale 
sau ale imaginației scriitorului.

Astfel de produse de vis găsim și în acest „jurnal al unei pisici 
sălbatice”. La poeta Daniela Toma, acumularea de lucruri și ființe 
absurde creează o lume logică. Nu trebuie decât s-o descoperi. 
Pentru a o descoperi, până la neînțelegere, trebuie să te folosești de 
înțelegere. Cititorul pesimist poate să spună că negândirea nu există 
și zilele sunt la fel. Cel optimist poate spune că există și zilele sunt 
altfel. Și unora, și altora, le recomand să se uite în această carte 
ca într-o oglindă. Oglinda e singurul loc în care se găsește o lume 
care îl reflectă pe fiecare. Într-o astfel de oglindă, ești ce poți fi. Ce 
nu poți fi, lași pe altul să fie. Dacă vrei o lume mai bună, o găsești 
în oglindă. Oglinda este singurul loc unde se găsește o lume reală. 
Din toată această realitate, nu rămânem decât cu visul. Cititorul 
nu trebuie decât să se decidă să citească și o astfel de literatură, o 
literatură care îl reflectă. Deciziile nu sunt bune sau rele. Ele nu 
demonstrează decât faptul că, atunci când le iei, nu nu trebuie să 
ai nici o ezitare. Nu trebuie să ai nici o ezitare; dacă îți retrăiești 
viața alături de scriitor, aceasta ți-e infinit mai lungă. Scriitorul 
își permite să scrie lucruri de neînțeles doar pentru cei ce înțeleg. 
Dacă nu ți se taie respirația, acest poem teatral este o lucrare de 
largă respirație poetică și poate fi citit dintr-o suflare.

Dacă am uitat să spun ceva, ce-am uitat, uitat să fie! Dacă nu, 
trebuie să ne amintim ce să nu uităm: să nu uităm să citim această 
carte. Orice altă zi este o amânare.
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Pavel ȘUȘARĂ 

În esență, Aurel Jiquidi înțelege 
dintotdeauna că arta și creația, în 
general, păstrează sănătatea și 
coerența lumii, iar imensa lui operă 
socială chiar asta comunică implicit, 
dar a fost nevoie de instalarea 
dictaturii comuniste pentru a se putea 
determina enormul prejudiciu pe care 
pierderea libertății de creație îl aduce 

existenței înseși. În compensație și ca o acțiune de guerilă 
simbolică, terenul de luptă se mută acum în subterane, iar actul 
de rezistență se regăsește tocmai în structurile imaginii și în 
natura expresiei. Interesul artistului se deplasează radical către 
codurile de comunicare cu rezoluție maximă, din care dispar 
deopotrivă referințele directe și orice formă de culoare locală. 
El nu mai comentează episoade recognoscibile de viață și nici 
nu mai aduce în prim plan anecdotica diurnă, a cărei coloratură 
etică a fost multă vreme o miză și o motivație importantă a 
discursului artistic, ci pornește o enormă campanie de cercetare 
și de experimentare a capacității imaginarului și a disponibilității 
instrumentarului tehnic de a salva lumea și de a o reconstrui în 
efigie. Linia și culoarea ies de sub determinările formale 
prestabilite, părăsesc orice sugestie exterioară și devin ele însele 
generatoare ale unui real suficient sieși, perfect coerent și 
incoruptibil. Dialogul pe care îl stabilește acum Aurel Jiquidi 
vizează marile spații culturale, acelea în care libertatea nu mai 
poate fi reprimată și în care natura umană se regăsește și se 
recunoaște în esența ei, și nu în episoadele sale accidentale și 
disparate. În construcții experimentale și în expresii de o 
independență nu o dată sfidătoare, el dialoghează cu Picasso, cu 
Matisse, cu Braque, cu memoria spațiului cézanne-ian sau cu 
erupțiile și cu penumbrele expresionismului nordic, iar în aceste 
construcții reușește să reașeze, la o scară mult mai largă, a 
umanității înseși, toate interogațiile și melancoliile pe care le 
experimentase deja pe spații mai restrânse. Chiar dacă, de multe 
ori, convenția reprezentării continuă să fie în registru figurativ, 
acest gen de figurativ nu mai este nici unul ilustrativ, nici din 
specia satirei și, mai ales, nici unul din repertoriul discursului 
social. Compozițiile cu personaje vagi, naturile statice 
evanescente, imaginile alegorice sau scenele de gen, deși 
dezvăluie, în transparențele culorii sau ale liniei, vagi elemente 
de identificare, în fond ele nu sunt decât teste de rezistență a 
limbajului și de eficiență a imaginației pe marginea unor ipoteze 
de reinstaurare a realului și de reinvestire simbolică a unei lumi 
care, în imanența ei, în realitatea ei imediată, tocmai este supusă 
unei agresiuni fără termen de comparație și unei tentative 
irepresibile de anulare, destructurare și disoluție. Consecința 
unei asemenea nesupuneri prin evaziune, adică prin migrarea 
din real în simbolic și din ilustrativ în experiment, cu întreaga 
angajare a unei conștiințe artistice indisponibile pentru 
compromis, este treptata eliminare a artistului din viața culturală 
și din evenimentele specifice, iar numele Jiquidi începe să 
stârnească tot mai multe rezerve din partea oficialilor și devine 
indezirabil în mod tacit sau, pur și simplu, pe față. Această 
situație imposibilă, în care unul dintre cei mai empatici și mai 
vehemenți martori și apărători ai lumii umile, ai vieții mărunte 
și fără destin de la periferia socială și economică, dar și de la 
marginea existenței, este exclus din spațiul vizibil al fenomenului 
artistic tocmai de către cei care clamează grija față de omul 
obișnuit și de viața lui neînsemnată, determină întâmplări de un 
grotesc tragic, dar și de un umor irepresibil. Fiind respins de 
către juriul Salonului Oficial din anul 1947, an care marchează 
instaurarea, prin împrumut din Uniunea Sovietică, a realismului 
socialist și în arta românească, Aurel Jiquidi recurge, pentru a 
penetra blindajul ideologic și opacitatea arbitrariului, la o subtilă 
tactică de război, chiar dacă, aparent, sub forma unei farse: el 
se prezintă din nou în fața juriului, dar în travesti, cu alte lucrări 
și sub o altă identitate. Lucrările trimise astfel nu mai sunt 
semnate Aurel Jiquidi, ci, pentru a flata așteptările și a testa 
ignoranța acelui juriu, el le semnează Hans Buch. De data 
aceasta, și sub noua identitate, lucrările sunt admise. Semnificația 
acestui moment nu se oprește, însă, aici, fiindcă, dincolo de 
situația hilară și de reușita farsei, se întinde vasta dramă a 
libertății suprimate și deșertul etic în care cinismul, ipocrizia, 
voluntarismul ideologic și  vocația discreționară a 
propagandismului bolșevic pregătesc anihilarea gândirii, a 
creației și a expresiei și în spațiul artei românești. În pofida 
caracterului anecdotic, la prima vedere, acest abuz al unui juriu 
supus comenzilor politice, al cărui scop nu era judecata artistică, 
ci selecția și epurarea artiștilor după criterii partinice, nu rămâne 
un simplu episod din anticamera unei expoziții, ci se rostogolește, 
augmentând minciuna și reconfirmând nedreptatea, și în istoria 
artei. În albumul Aurel Jiquidi de la Editura Meridiane, 1965, 
George Oprescu, îngrijitorul și autorul prefeței, al unui text 
introductiv cu caracter critico-istoric, scrie următoarele: ,,N-aș 
vrea să termin această prefață fără a semnala un fapt care a avut 
o consecință însemnată în viața lui Jiquidi. În 1941, artistul este 
respins de la Salonul de grafică. (s.n.) Ca să-și bată joc de juriu, 
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partea din logosul asigurând resurecțiile înțelepciunii: calea și datul 
existenței, punctul și contrapunctul parabolei Lumii.

O conștiință insulară într-o lume care nu-și mai regăsea 
fanta supraviețuirilor în simbolurile înțelepciunii, Mihail Sadoveanu 
a evitat strategii narative versatile sau imobilizarea în ecuații ima-
gistice a textului. Proza lui are amplitudini diferite doar în privința 
transferurilor de funcții, înfruntă „metabolismul” textului fluidizant 
(al texturării condiționalului), grija lui fiind mereu aceeași, de a nu 
eluda narațiunea tradițională. Evoluția ciclică a scrisului sadovenian 
nu arată nicăieri o pledoarie a timpului limitat. Chiar și în prozele 
recuperând pagini de istorie,  desfășurările temporalității și ale traiec-
tului existențial se întâmplă într-o coerență a epicității care păstrează 
prospețimea imagistică într-o permanentă recluziune a miracolelor 
narațiunii. În al șaselea capitol al studiului său remarcabil, Ion Vlad 
impregnează decorului povestirilor statutul unui spațiu al diafanului 
oniric dar și al ambiguităților, livrate prin neliniști, exultanțe și 
tensionări, delicatețe și bucurii aspre, insondabile în absența siste-
mului general de referenți. Capitolul Cărțile povestirii ia în discuție 
și rezerva lăuntrică a ființei naratoare de simbolici ale memoriei 
și ale memorabilului. Pe structura intimizărilor (auto)reflexive, de 
altfel, prozatorul era pasibil de interesante învăluiri heraclitice. În 
Cocostârcul albastru, ne spune Ion Vlad, ritmul povestirii orientale 
revine împreună cu suita epică de tip decameronic.  În adevăr, până 
și efectul tragic este unul crepuscular iar recluziunea temporalului 
oferă un surplus al stratului narativ. În fața vulnerabilului, omul 
dobândește, brusc, revelația interogației/auto-interogației. Prezentul 
nu mai poate fi refrenul emoțional dar comentariul istoricului literar 
abordează ritmul relatării, privirea naratorului (cronicar sau martor), 
ireductibilul memoriei („cântecul amintirii”): „Cuceritor și amplu, 
polifonic și totodată de o simplitate care anunță desăvârșita armo-
nie interioară a eposului rapsodului, ciclul narativ din Cocostârcul 
albastru are farmecul și savoarea istoriei orientale, ritmurile și al-
ternanțele unei serii epice descinse din romanul popular, experiența 
inimitabilă a narațiunii prin care oamenii se redescoperă în propria 
lor existență.” (p. 152). În schimb, o metafizică a povestirii irumpe din 
colajul realist-magic din Hanu Ancuței, cu personaje confesori și eroi 
mărturisitori. Povestirile de aici se păstrează neclintite pe portativul 
conștiinței, chiar și timpul relatărilor se interiorizează, relatările sunt 
la urma-urmei inedite incizii poetice în luxuriantul imaginar baroc. 
Statura marelui constructor de text este a vizionarului total; explică Ion 
Vlad acestea: apolinicul și dionisiacul „se întâlnesc într-o elaborare 
polifonică”. Explorate la Genette, Jauss, Tudor Vianu, Perpessicius, 
Nicolae Cartojan, Barthes, idei și metode vor deveni, aici, în cartea 
dascălului clujean, modalități în abordarea acestui franciscanism 
stilistic. Aburul contaminant vine din Dimitrie Cantemir, Anton 
Pann, I. L. Caragiale, Boccaccio, Chauser, citați astfel în studiul lui 
Ion Vlad; dar Mihail Sadoveanu acceptă mai ales eposul despărțirii 
de sine spre a se dedica  tumultului oamenilor și vieții oamenilor. 
Prozatorul abjură sentimentul pustietății absolute și reînvie în euforia 
imaginației narative prin cele nouă povestiri, despuierea de memorie 
a protagoniștilor din Hanu Ancuței, dincolo de tematica obsesională a 
divanului, a locului în care pleacă la drum orice narațiune, adeverind, 
paradoxul, înveșmântarea în melancolie nesățioasă a acestei poetici a 
simplității fruste. Notațiile Naratorului-cronicar sunt directe, minima-
le, nițel (auto)ironice. Dezinhibante sunt personajele rostirilor, vocile 
Naratorilor-confesori. Întrutotul, sugerează și Ion Vlad, avem aici un 
„spectacol cu interpreți (dramatis personae)” și cu mai mulți factori: 
„Homerica desfăşurare a vieții, impulsurile esențiale ale existenței, 
traduse în opulența și în setea de viață a celor de la han („în acele 
zile grase și vesele”), expresia dionisiacă a lumii, armonizată prin 
fiorul apolinic al mișcării naturii și sentimentelor, există în structura 
acestei epopei. Înrudirile cu alte mari opere ale lumii sunt evidente 
și avem să regăsim aceeași supradimensionare a vieții, a ritualului 
și a ceremonialului existențial.” (p. 164).

Literatura lui Mihail Sadoveanu e una inconfundabilă. În 
adevăr, dinamicile epicului pipăie realitatea prezentului resorbind 
imaginarul unui trecut devenit poveste, în vreme ce energia sălbatică 
a unui evenimențial de introspecții inocent-elegiace e surdinizată când 
lumea comunului se depersonalizează. Iar personajele clipei - instincte 
devoratoare forjate la căldura sufletului rațional al povestirii – narează 
despre pustiirea de sine și despre capcanele duplicitare ale ființialului 
prigonit în carul alegoric al fanteziei urmând aporiei crepusculare, 
epifaniilor carnavalescului mundan, bucuriilor și tristeților, umilinței 
și triumfurilor, statuilor timpului în ruină sau monumentalului genetic 
din lumea veche/nouă a omului. Scriind despre epicul sadovenian, 
Ion Vlad se lasă mai ales atras de naturalismul magic al unui prozator 
pentru care pământul natal și oamenii exultă în acele tainic-dureroase 
chemări dintr-o apocalipsă a vremelniciei lucrurilor. Și care, în deve-
nirile textului, ajung să reprezinte enunțul unui blazon inconfundabil 
în proza românească. Așa cum, în cuvântul introductiv, Cărțile scri-
itorului, teoreticianul literaturii și istoricul literar exprimă, în fapt, 
sensul explorărilor sale: „Ne întoarcem la Mihail Sadoveanu cu sfială 
și cu o imensă bucurie. Universul creat de el este al reprezentărilor, al 
imaginației și al memoriei umanității sale, el fiind rapsodul, înțeleptul 
ce comunică spre noi, chemându-ne să-l descifrăm. Tăcerile supreme 
ale lui Mihai Sadoveanu îndeamnă la descoperirea Cuvântului din 
Cărțile despre Lume.” (p. 9).

așa cum acesta merita, el trimite alte desene, iscălite Hans Buch, 
care sînt imediat primite. Acele desene, evident, foarte diferite 
de stilul lui obișnuit, afectau chiar o apropiere de ceea ce apărea 
ca desen la moderniștii din Apus.” (George Oprescu, Aurel 
Jiquidi, Ed. Meridiane, București, 1965, pag. 11). Pentru a nu-i 
incrimina nici pe propagandiștii care au introdus realismul 
socialist în arta românească, dar nici pe artiștii afiliați noului 
proiect, pe înaintemergătorii comunizării artei și ai transformării 
ei într-un vehicul propagandistic la vedere, fiindcă anul 1965 se 
înscrie încă în calendarul canonic al fenomenului, George 
Oprescu minte cu seninătate și încearcă să transfere evenimentul 
în perioada cea mai vulnerabilă din istoria modernă a României, 
aceea a regimului burghezo-moșieresc, cel aliat cu agresorii 
germani și cu nazismul, în general. Nici măcar flagranta ruptură 
logică dintre fapte și context nu îi creează îngrijorări lui Oprescu, 

el mizând pe vinovăția de principiu a perioadei și pe faptul că 
aceasta scuză minciuna și nedreptatea pe care el însuși i-o face 
lui Jiquidi. Ceea ce ignoră însă George Oprescu și ceea ce 
schimbă radical și datele relației lui Aurel Jiquidi cu oficialii 
artei românești este faptul că Prim-ministrul Guvernului 
României era, în 1941, Mareșalul Ion Antonescu însuși, Ministrul 
Educației Naționale, Cultelor și al Artelor era Generalul Radu 
R. Rosetti, iar guvernul, în ansamblul lui, de orientare naționalistă 
nu favoriza în niciun fel discriminarea lui Aurel Jiquidi, o 
personalitate artistică remarcabilă a epocii, în favoarea unui 
cosmopolit exotic, total necunoscut, și cu un nume cu o puternică 
rezonanță iudaică pe deasupra, adică Hans Buch. Acest lucru 
este perfect posibil însă după debutul comunizării României și 
al instaurării noii doctrine estetice, aceea a realismului socialist, 
fiindcă doctrina comunistă nu mai are nicio inhibiție și nu mai 
ține seama de nici un criteriu intrinsec, ci doar de criteriile pe 
care singură și le stabilește. Mai mult decât atât, și afirmația că 
desenele semnate Hans Buch sunt total diferite de ceea ce făcea, 
în mod curent, Aurel Jiquidi este iarăși un neadevăr flagrant. 
Aceste desene puteau fi semnate oricând cu numele adevărat al 
artistului fără ca acest lucru să pară nefiresc, fiindcă, așa cum 
am spus-o deja, după Cel de-al Doilea Război Mondial și 
simultan cu ofensiva propagandei realist-socialiste și în arta 
românească, Aurel Jiquidi își afirmă și își prezervă libertatea de 
creație și de conștiință prin întâietatea pe care o acordă 
limbajului, formei și jocurilor imaginarului, în detrimentul 
narațiilor propagandistice din ce în ce mai ofensive. Momentul 
Hans Buch, dincolo de anecdotă și de farsă, este semnalul unei 
traume pe care arta românească o va cunoaște pentru mai multe 
decenii de acum înainte, și anume acela că libertatea și 
autenticitatea creației devin capete de acuzare, iar salvarea 
artistului se poate obține fie prin compromis, fie prin tehnici de 
evadare, prin strategii esopice sau, așa cum o face Jiquidi, printr-
un travesti dramatic, în măsură să înfrângă vigilența ideologică 
și să deturneze judecata noilor activiști.

                                                   

 (fragment din ,,Lumea lui Aurel Jiquidi”, in curs de apariție la 
Editura Monitorul Oficial) Ionel BOTA

(Continuare din pg. 6)

Despre Mihail Sadoveanu 
și proza sa
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pe plajă –
nici în mare
nici pe uscat
                 
o bufniță pe  
umărul zeiței Atena –
paza cetății 
    
melancolia coronei –
în timp amintirile 
se șterg  

inițiere 
sub semnul copacului sfînt –
multă răbdare   

soarta – 
se tot întreabă 
unde să descindă
 
rîu al timpului
tinzînd spre 
eternitate
  
e vremea 
cîntecelor noastre 
–  scenă live fără public –

mîini șlefuid piatra–
incontestabilă
realizare
   
angrenajul  
societății s-a oprit – 
 a ruginit o piesă 
                 
se dezmorțește lumea – 
ascultînd ploaia
scriu un poem 

mînă întinsă – 
a zeului este
a lui Buddha 
              
necruțătoare    
fie lupta împotriva coronei – 
artificii pe cer  
       
viața cu 
coronavirus – o pasăre
migratoare

gingașe flori–
oricînd aduceți 
alinare   

traducînd  Nasimi –
cad stele fără număr 
pe malul  rîului  
      
după Corona
se dezleagă taina –
de ce am viață
         
ploaie și ceață lăptoasă –
Maiko zîmbește chiar și 
în vremuri grele

monstrul Hero zice:
spre tine vin în ajutor  
așteaptă-mă 

ciori croncănind:
corona corona 
corona 

timpul zilei –
altfel mi se arată acum
întunericul
 
aeroporturi –
și ele țin piept 
singure

un vis teribil  
nu-mi dă pace  uneori –                
în labirintul Coronei

vas trecînd pe lîngă  
ghețarul plutitor–
multe crăpături  

să-nălțăm rugă
de salvare a companiilor   
rămase fără viață 

oh, aripi de argint –
din nou în zbor   
deplin

după corona –
simțul valorii o ia spre
o nouă eră

după corona –
îmbrățișări, săruturi
și compasiune 

melc obosit –
trupului învins îi pare 
grea cochilia

în parc pe bănci –  
domnește fericirea
singurătatea 
  
prețul coronei –
o necunoscută, adevărata 
frică  
 
pornind la drum –

străină îmi rămîne  
destinația

natura 
revine la natură –
și nicăieri omul    

copac viețuind 
cu un spirit aspru–
 vizibil grotesc

fiicei mele
îi predau tehnica ta –
a ta, mamă !

roua pinului
mișcat pînă la lacrimi –
iubirea mileniului

dragoste fragilă –
vesélă  
transparentă 

Lucian PERŢA
    Pa-
         ro-
             dii

VOCI PE MAPAMOND. MARIKO SUMIKURA

HORIA  BĂDESCU

Din Poemele păsării-vânt

*
Nu suntem vinovați dacă am uitat
gustul lacrimilor din  zilele cenușii,*
nici dacă prea mult am așteptat
în  sala de așteptare
și nu am trecut pragul ușii
dincolo, în eternitate –
nu suntem vinovați dacă
nu toți suntem trecuți cu literă mare
în  Cărțile viețuirii, se prea poate
să apărem la reeditare –
nu suntem vinovați nicidecum
pentru  îngerii răstigniți pe gură
atunci când facem jurăminte de iubire,
ei s-ar fi jertfit în  fierul spinilor  oricum,
dar suntem vinovați dacă nu vom încerca de acum
să trăim în iubire, cu gândul spre nevăzutele astre,
măcar  cât cuvintele noastre!

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

Poeta și eseista Mariko Sumikura s-a născut în Kyoto, în 1952. Este absolventă a 
Universității  Ristumeikan, reprezentantă a renumitei  Japan Universal Poets Association, redactorul 
revistei internaționale în format online, Poetic Bridge:Ama-Hashi Ama-Hashi (www.ama-hashi.com) 
și JUNPA BOOKS. Principala ei sursă de inspirație este poetul și romancierul medieval japonez, 
Murasaki Shikibu, autorul volumului Poverstiri din Genji /The Tale of Genji. Primul contact al ei cu 
literatura occidentală vine dinspre poetul William Blake, pe care l-a aprofundat în cadrul lucrării de 
licență. Interesul crescut pentru cultura europeană include literatura franceză, literatura rusă, filozofia 
spaniolă, menționînd-o aici pe Maria Zambrano. Dintre volumele scrise de Mariko Sumikura  amintim 
cîteva: Femeie îmiresmată/ Kokoro Kaoru Hito (A Woman Scented), Femeie torcînd vise / Yume 
Tsumugu Hito (A Woman Spinning a dream), Femeie țesînd raza de soare/Hikari Oru Hito (A Woman 
Weaving Ray of Light), Femeie în veșmîntul iubirii/Ai Matou Hito A Woman Wearing Love), Bărbat 

îmbrățișînd pămîntul/ Tsuchi daku Masurao (A Man Embracing the Earth). A participat la festivaluri internaționale de 
poezie (the 49th Struga Poetry Readings, 2011; Jan Smrek International Literary Festival, 2012; “Europa in Versi”, Como, 
Italy, 2015; Mihai Eminescu International Poetry Festival, Craiova, 2015).A tradus peste 30 de cărți pentru Junpa Books 
Series, obținînd premiul, The Translated Irish Literature Award,  acordat de  Ireland Literature Exchange, în 2012, pentru 
volumul poetului Gabriel Rosenstock: Rostindu-i numele/ Mina wo Tonaete (Uttering Her Name).Poemele haiku de mai 
jos fac parte din volumul,   Neo-epoch Haiku on Covid-19 /Poeme haiku despre  COVID-19 în noua eră.

 Olimpia IACOB
        Versiunea în limba română:

lumina și tăria  
florii uscate – 
dragostea mea

semne scrise 
din adîncul inimii –
copii ale sufletului

cred în știință 
în zeu, în puterea 
vieții

a existat 
istorie nescrisă  
eterată?   

avion de pasageri –
doar încărcătura 
și-a luat zborul

o soră din nou 
acasă, în siguranță –
jertfelnica iubire      
  
tristă iubire dintîi –
să fi pierdut el
cheia?

după ploaie –
stropi pe trandafiri
înmiresmînd 

vagă neliniște –
mă tem de forma      
viitoare
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 Curiozitatea: o uimire domptată, raționalizată. A. E.: 
„Cred că vei fi foarte curios să afli cum e lumea de dincolo”. 
Prefer să am, ajungînd acolo, emoția primară, cea a uimirii.

x
 În comportamentul său, X pare neîncetat a ascunde 
ceva. Nu-mi pot da seama ce anume, dar, în timp, nu mai 
rămîne dintr-însul nimic altceva decît masca, tot mai vlăguită 
și ea.

x
 „Dacă nu ne-am linguși noi înșine, lingușirile 
celorlalți nu ne-ar putea face rău” (La Rochefoucauld). 

x
 Lacrimi în ochii omului. Dacă ești atent, poți 
surprinde și lacrimile unor lucruri din preajmă. 

x
 Tranzacțional pînă la sînge. Își tranzacționează pînă 
și trecutul propriu. Îi propune diverse soluții, îi oferă cîte un 
mic avantaj, îl mituiește pentru a obține la rîndu-i un profit 
sau altul. 

x 
 „Prostia e dorința de a trage concluzii” (Flaubert). 

x 
 „Guvernul Greciei s-a folosit de reluarea negocierilor 
dintre UE și Marea Britanie pentru încheierea unui acord 
post-Brexit spre a încerca să recupereze sculpturile pierdute 
de la Parthenon. Statuile au fost luate din Atena în 1802, cu 
acordul autorităților otomane și duse în Anglia de ambasadorul 
britanic, lordul Elgin. (…) Grecia și Marea Britanie poartă 
de decenii un conflict cultural din cauza aspectelor legale 
incerte în baza cărora Elgin a reușit să scoată statuile din țară. 
Britsh Museum nu este de acord cu repatrierea sculpturilor 
monumentale. Oficialii instituției au declarat că aceste sculpturi 
«sunt parte a patrimoniului mondial comun, care depășește 
granițele naționale». (…) Autoritățile grecești au deschis 
deja, din 2019, un nou muzeu la poalele Acropolelui, care este 
destinat să expună, cîndva, statuile pierdute de la Parthenon. 
În tot acest scandal, Universitatea Oxford a decis să scoată 
Iliada și Odiseea din programa obligatorie,      «punînd capăt 
multor secole de elitism. Studiile clasice fără Homer sunt ca 
matematica fără cifre», scrie The Times” (Historia, 2020). 

x 
  Oare atîtea valori „indiscutabile” nu oferă de facto 
cea mai amplă suprafață discuției?  

x 
 Frica: o luciditate disperată, dezaxată. 

x
 Există 250 de rase de pisici.

x
 A. E.: „Crescînd, murim nu în mai mică măsură decît 
îmbătrînind. Însă știm a păstra aparențele, cu o bună creștere 
instinctivă”.

x
 O femeie care știe că nu e iubită, recunoaște și o 
romancieră a noastră pe care am citit-o de curînd, devine 
pretențioasă, arțăgoasă. Dar, ne putem întreba, un bărbat 
într-o similară situație? Dimpotrivă, acesta devine deseori 
retractil, închis în sine. Apare o resignare în raport cu lumea, 
fără manifestări exterioare. Specificul feminin, deschiderea 
iubitoare, delicatețea, ca și cel masculin, decizia, energia, 
dispoziția de combatant, sunt substituite prin contrariul 
acestora. Reacții autopunitive complementare, de ordinul unui 
masochism moral.

x
 A disprețui, „a nu te osteni să descoperi nici măcar 
defectele aproapelui” (Ortega y Gasset). 

x 
   Atît de abstract, de indiferent odinioară, timpul 
devine, odată ce înaintăm în vîrstă, tot mai mult viață. Se umple 
cu sîngele și carnea, cu respirația noastră tot mai precipitată. 
Dobîndește concretețea ființei perisabile. 

x 
 Răzbunarea: o față crudă a memoriei. Cu cît e mai 
zelos cultivată marea memorie care este istoria, cu atît se 
arată mai colcăitoare de vindicte pe care mulți dintre noi sunt 
dispuși a și le asuma personal. Vezi conflictele interetnice sau 
religioase. 

x 
  A te deprinde cu puțin constituie o invitație implicită 
de-a te deprinde cu încă mai puțin. Ca și lăcomia, abținerea e 
insațiabilă. 

x 
 „În fiecare copil se află un artist. Problema este 
cum să păstrezi în tine acest artist pe măsură ce crești” 
(Picasso). 

x 
 Maturitatea standard e frecvent prea vanitoasă pentru 
a cultiva amintirile și speranțele, stări ale subordonării noastre 
față de spirit. Predomină la această vîrstă ființa inspirată de 
energia corporală, cea mai aptă pentru a se integra în prezent. 
Trupul, mădular de nădejde al său.

x 
 Septembrie 2018. Cel mai vîrstnic cuplu de căsătoriți 
(din 1937) se află în prezent în Japonia. Soțul de 108 ani, soția 

de 100 de ani.
x 

 „Citind criticile lui Marx împotriva creștinismului 
(«religie specifică a capitalismului»): nu e suficient să arăți 
inconsistențele și contradicțiile creștinilor, să arăți că nimeni 
nu se poartă ca un adevărat creștin etc. – căci creștinismul 
nu stă sau cade pentru (sau prin) asemenea contradicții sau 
inconsistențe. Creștinismul există și supraviețuiește prin mituri, 
simboluri, nostalgii care răspund unei necesități profunde 
a omului occidental. Zadarnic e «criticat»  creștinismul 
prin argumente filosofice și istorice și zadarnic se trudesc 
apologeții moderni să-l apere (spunînd, în primul rînd, că 
din vina creștinilor creștinismul n-a salvat încă lumea etc.) 
«Adevărul» creștinismului e înrădăcinat prea adînc pentru a 
putea fi zguduit și abolit. (Asta, cel puțin pentru încă cîteva 
sute de ani)” (Mircea Eliade).

x 
 Scriptor. În poezie te afli în același eu cu Celălalt, 
cititorul, astfel cum se întîmplă uneori în visele nocturne, să 
fii concomitent tu și o altă persoană.

x 
 Orice exces dăunează, inclusiv cel al ipocriziei. 
Ipocritul lipsit de o pedală a temperanței se compromite fără 
întîrziere. 

x 
 N-ai încotro. Te simți „bine” doar atunci cînd reintri 
în tiparul tău de inadaptabil, de ins situat într-un chip pieziș 
față de atîtea lucruri din preajma ta, ca și cum ai îmbrăca un 
veșmînt familiar, fie și uzat de prea multă purtare, după ce în 
diverse circumstanțe ai fost pus în situația de-a avea o ținută 
convențională, incomodă.

x 
 Statură impozantă, se rostește cu maxilarul înălțat, pe 
o tonalitate studiat scăzută, rarefiind verbele spre a le potența 
sensul prețios. Poet. Dar prezența sa altieră intimidează poezia 
care se retrage complexată într-un colț. 

x
 Prețiozitatea persoanei lui X îi face inutile versurile 
similare.

x 
 „V-ați întrebat vreodată de unde vine «maimuță»? 
Grecii îi spun maimou. Cuvînt înrudit cu mimos, «mim, 
imitator». După același calapod, latinescul simius (vezi      
«simian») înseamnă «maimuță», dar și «imitator». Turcii, în 
schimb, susțin că «maimuța»    (maymun, în turcă) vine de la 
arăbescul maymun (sau persanul maymon). Dar un alt cuvînt 
turcesc – maymungiuc ( șperaclu) – sprijină mai degrabă 
ipoteza grecească: nu e șperaclul un instrument care poate 
imita, «maimuțări» orice fel de cheie?” (Dilema veche, 2020). 

x  
 Meditația înnoadă anumite fire, patetismul imprudent 
al expresiei încearcă a desface nodurile. 

x 
 Senectute. Nu pare oare consiliul carpe diem produs 
anume pentru această vîrstă a penuriei crescînde de clipe?

x 
 Scriptor. Destinul tău te povestește pe tine, tu te 
străduiești a-i transcrie spusele. Așadar o narațiune a unei 
narațiuni, ultima într-o variantă uneori dezolant aproximativă. 

x 
 Timpul contras în Destin e la urma urmei acceptabil, 
date fiind sursa și finalitatea acestuia, cu caracter sacral. Timpul 
în totală libertate e în schimb terifiant. 

x 
 „O lectură, o întîlnire, o cugetare fac să țîșnească 
brusc o mare lumină. În claritatea ei, totul se ordonează ca 
într-o genială poezie dînd oricărui lucru o valoare virginală, 
inestimabilă. Este primăvara religioasă de o tonalitate veselă, 
mozartină; ca mugurii plini de sevă, ființa umană se simte 
dilatată de o bucurie copleșitoare, de o simpatie pentru toți și 
pentru fiecare. Un timp de neuitat; ca o sărbătoare, iluminată 
de mii de făclii, face să se vadă în Dumnezeu chipul surîzător 
al Tatălui care iese întru întîmpinarea copilului său” (Paul 
Evdokimov). 

x 
 Confesional. Dacă-ți recunoști din toată inima o 
greșeală, îți dai seama că poți recunoaște cu același simțămînt 
al degrevării destule altele.

x 
 Deschizîndu-te afectiv către tine, te deschizi înspre 
Creator, astfel cum, citind o carte în care te regăsești, te deschizi 
către autorul său. 

x
 Estetism politic: perceperea poporului ca ficțiune a 
unei doctrine. 

x 
 „De la un punct încolo nu mai există întoarcere, acesta 
e punctul care trebuie atins” (Kafka). 

x 
 Autoare a unor pagini cu caracter preponderent 
documentar asupra lui Arghezi. Strania iritare de care dă 
dovadă cînd încerc a-i relata cîte ceva din spusele poetului care 
mi-au mai rămas în memorie. În loc de-a mă urmări, încearcă 
să schimbe vorba. Explicația? N-ar putea fi decît aceasta: 
egocentrismul său e atît de acut, încît îi stîrnește gelozia pînă 
și pe îndepărtata amintire a subsemnatului. Înciudată de faptul 
că n-a fost ea aceea care a stat de vorbă cu autorul Cuvintelor 
potrivite…

x
 N-am putea socoti orice viață drept o încercare eșuată 
de a copia infinitul?

x 
 Senectute. Sfîșietoarea despărțire nu de cel care ești, 
nici de cel care ai fost, ci de cel care n-ai putut fi.

x 
  „De regulă trebuie să verifici dacă hotelul unde vrei 
să stai permite accesul cu animale de companie, dar mai sunt 
și cazuri în care primești unul, din partea casei, la cazare. Se 
întîmplă la Mississippi, unde managerul unui hotel specializat 
în găzduiri pe termen lung s-a gîndit să vină în sprijinul 
clienților care s-ar putea simți singuri sau plictisiți. Cîinii 
provin de la un adăpost din apropiere, pot fi plimbați, îngrijiți 
și chiar adoptați la plecarea din hotel, dacă, în urma coabitării, 
s-a legat o prietenie strînsă” (Dilema veche, 2020). 

x 
  Dimineața. Umbrele dispar. Credința e mai clară ca 
oricînd, primind drept ofrandă nu doar emoția, ci și luciditatea 
ta.

x
 Credința, o stare de tacită, necurmată confesiune. 

x 
 „Toate darurile închise în destinul nostru sunt 
îngrădite cu suferințe și numai la atîtea daruri ajungem, prin 
cîtă suferință putem răzbi cu bucurie. Numai atîta bine putem 
face, cîtă suferință putem ridica de pe el. Numai atîta mîngîiere 
putem aduce între oameni, cîtă amărăciune putem bea în locul 
celor ce vrem să-i mîngîiem. Atîta strălucire va arăta iubire de 
Dumnezeu și de oameni în noi, cîtă văpaie de ură înfruntăm 
bucuroși pentru Dumnezeu și oameni” (Arsenie Boca).

x
 
 Se întîmplă uneori să-ți conștientizezi o iubire doar 
atunci cînd ea suferă o avarie, așa cum îți dai seama nemijlocit 
de iarnă atunci cînd vine gerul.

x 
 „Toate chemările păsărilor te fac să crezi că ele știu 
și-ți împărtășesc taina, că prezic ceva” (Ernst Jünger).

x
X dorește din răsputeri a mima ceea ce ar vrea să fie, 

dar de fapt se mimează pe sine cel deficitar de acum. 
x 

 A. E.: „Nu numai în politică avem baroni locali, ci și 
în lotul literelor. Oare nu-i cunoaștem suficient? Prea adesea 
străduindu-se a nu se distanța ofensator de seniorii fraterni, 
politicieni ori afaceriști.

x 
 A., E.: „Așadar Amarul Tîrg. Un mediu în care nu 
doar că ești vînat pentru prea posibilele tale slăbiciuni, dar ți 
se atribuie și altele, în inepuizabil șir. «Ești un critic de duzină, 
poet nu ești deloc, n-ai meritat nici titlul de doctor, nici premiile 
primite, căci acestea se dau pe pile» etc. Ai devenit un panou 
de tragere ideal. Confrații locali se pare că au nevoie  de o 
paradigmă negativă, sub ochi. Nu te supăra. Se cuvine a-i 
înțelege”.

x 
 „Înaintam într-o natură delirantă. Lizierele sunt locuri 
ale spiritului în care umblă sălbăticiuni născute din vis. Îar 
Arcașul virgin aleargă în van după dorințele imaginii sale («O! 
Să-și păstreze săgețile, nu va ucide decît în vis» [Goethe]). 
Răcoarea nopții m-a trezit. Dar în timp ce scriu aici, încă mă 
simt scăldat de febra aceea amoroasă; și totul este mit, din 
nou. Mituri ale umbrelor și ale hotarelor, ieșite din pădurea 
apuseană; regăsesc în ele copilăria mea înconjurată de prezențe 
obscure, copilăria mea, acea credință anxioasă în nu știu ce 
libertate a lumii” (Denis de Rougemont). 

x 
 Existența nu poate fi practic golită. Paradoxal, ea se 
umple cu golul prin care încercăm a o înlocui.

x
 „Nu există altfel de suprafețe decît limite” 
(Monseniorul Ghika).

x
 Umilința poate fi simulată, vanitatea nu poate fi decît 
naturală.

„Meditația înnoadă 
anumite fire”


