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Unde se duc cei care se duc?
Unde se duc, Doamne, cei care se duc?
Revista „Acolada” are un întreg tezaur de mari 

și importanți colaboratori care ne-au părăsit, plecând la 
cele veșnice: Ada Brumaru, Mircea Horia Simionescu, 
Alexandru George, Luca Pițu, Nicolae Florescu, Ilie 
Constantin, Ion Zubașcu, Petre Got, C.D. Zeletin, 
Constantin Mateescu, Viorel Rogoz și acum, iată, 
Barbu Cioculescu și Cătălin Șușu, fie-le memoria 
binecuvântată.

Războiul din Ucraina ne face să uităm ce se mai 
întâmplă la noi acasă, în propria bucătărie. Criminalul 

de război Vladimir Putin este catalogat de tot mai mulți lideri și instituții din lumea 
liberă. Pentru că, la fel ca în vremea în care ne zvârcoleam în lumea comunistă, mai 
suntem și acum în două lumi, dintre care una e în continuare îngenuncheată de 
dictatori fără simțul măsurii, fără omenie, fără nimic sfânt, așa cum sunt în Rusia și 
sateliții ei, dintre care Ucraina tocmai s-a smuls și, pentru acest motiv e chemată în 
acest moment să plătească din greu pentru propria libertate.

Așa cum plătesc și rușii de altfel, cărora le mor copiii în acest război pe care 
nu-l înțeleg, trimiși să lupte fără nicio pregătire, nicio instrucție militară elementară. 
Să lupte pentru ce? Pentru „denazificarea” unui stat al cărui conducător, Zelenski, 
este chiar evreu. În realitate, pentru ambiția încrâncenată a unui conducător nebun 
care dorește, nici mai mult nici mai puțin, refacerea imperiului rus de altădată. Cu ce 
preț, s-a văzut. Conform estimărilor ucrainene, rușii au pierdut deja 15.000 de soldați 
dintre cei despre care vorbeam mai sus, 6 generali și un comandant important al 
forțelor navale, ca să nu mai vorbim de tehnica militară (avioane, tancuri și alte 
blindate făcute praf și pulbere de rezistența ucraineană. Căci invadatorii nu au fost 
primiți cu flori și nu au găsit un popor îngenuncheat, așa cum se așteptau. Dimpo 
trivă! Se poate spune că armata rusească s-a împotmolit ca armata germană la 

Stalingrad, deosebirea fiind că nu mai e vorba de înspăimântătoarea iarnă rusească 
ce a mai făcut să se piardă și armata lui Napoleon. Acum e vorba despre o altă iarnă, 
pentru trufia și paranoia lui Putin. Aceea a împotrivirii unui popor care nu mai 
acceptă să fie călcat în picioare. Un popor care beneficiază de ajutor militar și 
financiar din lumea liberă, nemaifiind singur în fața agresorului. Drept care fostul 
kaghebist a pus în stare de alertă sistemul nuclear, cică de apărare, amenințând cu o 
lovitură ce ar avea consecințe devastatoare asupra lumii întregi. Și având în vedere 
că se află în zona nemăsuratelor ambiții ale lui Hitler sau Stalin, mai lipsește foarte 
puțin până să apese pe butonul roșu.

România se află în zona critică a unei posibile agresiuni în cazul în care 
lucrurile se complică și mai mult. Deja rachetele rusești cad în zone aflate la distanțe 
mici de hotarele noastre și de ale Poloniei, de pildă, la doar câteva zeci de kilometri de 
graniță. Iar pregătirile noastre pentru un eventual nou război mondial sunt încă în fașă, 
nedepășind pragul simbolic. Avem un prim-ministru acuzat de plagiat și o coaliție 
PNL-PSD  care se clatină amenințător. Nimic nu merge cum trebuie, așa că, în caz de 
război, precum în bancul cu celebrul răspuns de la Radio Erevan, nu ne mai rămâne 
decât să ne punem cearșafurile în cap și să ne îndreptăm în liniște către cimitir, ca să 
nu producem panică.

Iar oamenii de cultură ne mor pe rînd, așa cum arătam în rândurile de la început. 
O somitate ca Barbu Cioculescu, dar și un scriitor mai în umbră, Cătălin Șușu, un om 
de o generozitate rar întâlnită și plin de entuziasm la reușitele altora. Întâmplarea a 
făcut să se întâlnească, la București, la un mare târg de carte, la lansarea Siberiilor 
mele, roman pe care decanul de vârstă al scriitorilor români l-a prezentat călduros, iar 
celălalt l-a adorat, ca un îndrăgostit, cum a fost față de orice carte valoroasă, indiferent 
cui i-a aparținut. Primul, la vârsta de 95 de ani, e drept, iar al doilea, la 70 de ani. De 
parcă vârsta ar fi o consolare. Nu este!

Radu ULMEANU
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Un critic mediator
  Într-o amplă, impozantă 
cercetare s-a angajat Adrian 
Dinu Rachieru, din care a 
apărut recent primul volum, 
în fapt o istorie a literaturii 
noastre contemporane, minu-
țios documentată, cu paciența 
benedictină a unei pletore de 
referințe critice. Circumscrisă 
unei perspective teoretice 
oferite de prezența a cinci ti-
puri de canon, politic, neomo-
dernist, protocronist, postmo-
dernist, est-etic, succedate de 
câteva „efigii” ale unor autori 

reprezentativi. Fără a se evita factorul insidios prezent în 
epoca actuală, cel al politicului, adesea decident prin asu-
mare ori rejectare, precum o caracteristică inevitabilă a sa. 
Ne-am putea oare imagina un critic de odinioară tentând 
un studiu al literelor interbelice sub semnul politicului? 
După „modernizarea” (evident, aici în sens ironic) prin 
„implant ideologic”, operată sub „sacrosanctul model so-
vietic”, apare, chiar sub regimul totalitar ușor relaxat, un 
nou canon, cel neomodernist (termen se pare propus de 
Ion Bogdan Lefter), vizând o restabilire, inițial timidă, a 
esteticului. Viața Românească, Echinox, Steaua nu în ul-
timul rând joacă într-o atare direcție un rol benefic. Intră 
acum în scenă generația ‘60 pe care criticul o socotește 
una „orfelină”, deoarece maeștrii săi sunt încă trecuți la 
index, zăvorâți în biblioteci lipsite de accesul publicului 
larg. Așadar o ambiguitate a afirmării unei „noi echipe”. 
O supralicitare a unora dintre exponenții nu o dată „orgo-
lioși și zgomotoși” ai acesteia a dus la un efect dezagrea-
bil și anume eclipsarea celor care, frecvent mai în vârstă, 
„după ani de tăcere, detenție (unii), refuzând convertirea, 
vor reveni târziu în spațiul public, aglomerând, în schimb, 
prin dedublare, «subterana» literară”. Deocamdată tradiția 
suferă un hiatus. Ar fi vorba de poeți precum Ștefan Aug. 
Doinaș, Ion Caraion, Mircea Ivănescu, Leonid Dimov, dar 
și de Emil Brumaru, Florin Mugur, Petre Stoica, Sorin 
Mărculescu, Miron Kiropol etc. Prin urmare o „dedublare” 
care nu a cedat încă nici până azi suficient, în defavoarea 
„întârziaților”. Mircea Cărtărescu, după cum precizează 
autorul, descoperea „chiar germenii postmodernismului, 
marginalizații «devansând estetic» pe șaizeciști. Am avea 
de a face, acceptând ascendențe autohtone, cu o poetică 
«pierdută» a postmodernismului. Modernismul resuscitat 
al șaizeciștilor ar fi unul anacronic, o «clonă» a celui inter-
belic, un retard cultural, după autorul Levantului”. Așadar 
avataruri ale numitului neomodernism, care au îngăduit 
totuși o continuitate pozitivă a fenomenului. Cât privește 
discursul postmodernist, acesta s-ar distinge printr-o lărgi-
re a evantaiului factorilor intrați în joc, printr-o amplificată 
„civilizație a imaginii” cultivate, ospitaliere față de înnoire 
în condițiile unui context istoric ameliorat. Am avea a face 
cu „un concept cameleonic”, de o nețărmurită diversitate. 
O tensiune conceptuală ilustrează maniera de „inspirație” 
analitică a autorului, elanul lucid de care dă dovadă. „Încât, 
departe de a propune un set coerent de poziții critice, con-
taminarea postmodernă cultivă pluralitatea conflictuală. 
Tentativa de auto-definire, vitală, împiedică voita (de că-
tre unii) concediere a subiectului. Și nici profețiile care 
anunțau sarcastic epuizarea postmodernismului (de unde 
și postmortemismul lui Olsen) nu contribuie consistent la 
«fixarea» lui. Concept migrator, iubind, prin Docherty, 
deteritorializarea, postmodernismul face trecerea de la 
semnificație la confruntare, plonjând în ambiguitate inter-
pretativă. Ecloziunea ideologiilor și dizolvarea metanarați-
unilor, pierderea coerenței (și, de aici, implicațiile ierarhice 
derivate) impun poetica fragmentului drept «crez estetic» 
într-o realitate (societate) «fracturată»”. Canonul est-etic 
naște însă o seamă de controverse specifice. Febrilitățile 
care i-au dat naștere, la pragul tranziției multprelungite 
dintre „realismul socialist” și libertatea conștiinței, iradi-
ază încă asupra prezentului. Firește, „asumându-ne istoria, 
ne apropiem toate valorile ei (chiar cele dezagreabile po-
litic). Este limpede că revizuirile privesc numele «fragili-
zate», «selectate» de o epocă defunctă ori acele persona-
lități «mai ponderoase», supralicitate, manevrând (ocult?) 
pârghiile succesuale, surpând, finalmente, eșafodul vechi-
lor clasificări sau blamând rapida lor instituționalizare. În 
locul lor apar, odată cu volatilizarea starurilor șaizeciste, 
alte nume din seria valorilor certe, dar «marginalizate»”. 
Întrebându-se cu justețe: „putem revizui fără a demola?”, 
criticul răspunde: „Evident, vom recunoaște, când e cazul, 
fertilitatea negației, dar dacă acceptăm «ventilarea mitu-
lui» se cuvine să avem grija nuanțelor. Fiindcă – avertiza 
Cioran – «acolo unde idolii se schimbă la fiecare generație 
nu e de așteptat longevitate în istorie»”. Întrucît nu suntem 
în situația de-a substitui esteticul prin etic, așa cum s-a pre-
tins, ci de-a aplica esteticul în sensul eticii sale intrinseci. 

Gheorghe GRIGURCU

Dumitru Augustin DOMAN

O moarte care dovedește totul.
Spuma zilelor și nopților de lectură

 Butada că literatura se scrie cu 
cuvinte, ci nu cu idei, este extraordinară, 
doar că nici scriitorii geniali n-au reușit 
să îmbine cuvintele în așa fel să evite ca 
rezultate ideile, fie ele mai înalte sau mai 
pernicioase.

 Citește o antologie. Încearcă s-o 
citească la rând, dar observă că nu-i prea 
e la îndemână. Din când în când o închide 
și citește pe copertă: antologie. Iar încearcă 
să citească. Ce înseamnă antologie? O 
culegere de texte antologice, nu-i așa? Textele acestea nu 
sunt antologice. Încă un text și încă unul. E o culegere de 
texte de strânsură. Abandonează lectura. Dilemă: antologia 
nu e antologie sau el e un cititor ratat? Sau, dimpotrivă, 
prea rasat?

 După Cioran, morala e incompatibilă cu poezia: 
„Prima îndatorire a unui moralist este să-și depoetizeze 
proza.”

 În momente de plictiseală acută, domnul povestitor 
a scris a o mie și doua noapte din O mie și una de nopți!

 Marcel Mureșeanu: „Poeții sunt doar cuibul în 
care Cucul Poeziei își lasă oul!”

 Eugen Ionescu a fost publicat prima oară în 1928 
de Arghezi în „Bilete de papagal”. Mai târziu, Ionesco scrie 
că Arghezi reprezintă „speța inferioară a poeziei”, că e „un 
poet mahalagiu, un mitocan cu duioșii”, că poeziei sale i 
se prevestește „o grabnică efemeritate”, că poetul Arghezi 
„s-a epuizat prea repede” și că poezia lui i-ar mai interesa 
doar pe deputați(!). Concluzia: „Să respectăm testamentul 
lui Arghezi, să-l lăsăm să moară. Nu ne va mai preocupa”.

 Un haiku exemplar – construit pe o singură, 
dar extraordinară imagine - de Constantin Abăluță: „Pe 
fereastra zidită/un copil a desenat/o perdea”.

 Ca scriitor, e lesne să te ratezi, există nenumărate 
metode. Ca cititor însă, există mai puține riscuri. Pasiunea, 
fervoarea, patima îți sunt suficiente să fii un cititor împlinit.

 Dorința de a reciti o carte care te-a fascinat odată 
este dorință de retrăire, deci de trăire în trecut, de trăire a 
noi senzații în prezent, dar și de proiecții necunoscute în 
viitor.

 În anii 70-80 se debuta editorial prin concurs. 
Câștigai concursul într-un an, anul următor, manuscrisul 
stătea la dospit (citește la disecat de cenzură până la 
desfigurare) și abia în al treilea an era publicat. Așa a fost 
la sfârșitul comunismului. Dar și la începutul regimului. 
Ștefan Aug. Doinaș a primit premiul „Eugen Lovinescu” 
în 1947 pentru manuscris, iar volumul a apărut în 1964. 
Între timp, poetul a făcut și niscaiva închisoare politică. 
Aviz tinerilor de 21-23 de ani de azi care debutează cu 
trei plachete într-un an și privesc cu aroganță la „generația 
expirată”.

 În credința populară de la noi, capra este asociată 
cu diavolul, în pictura naivă de multe ori diavolul este 

zugrăvit în chip de capră. Arghezi întoarce 
pe dos această viziune: „Două capre cu trei 
iezi,/În genunchi, la o tulpină,/Ți se pare că 
le vezi/Că se roagă și se-nchină.//În giubele 
lungi, de păr,/Și cu bărbi, ai da să zici/Că 
sunt chiar, într-adevăr,/Cinci monahi ori 
ucenici.”

 Citești pe Noica, îți faci adnotări peste 
adnotări, și-ți dai seama că de la Noica nu 
înveți filosofie, ci modalități de gândire, 
de a pune probleme, de a crea conflicte 

teoretice. O carte de Noica este un roman în care personajele 
sunt abstracțiuni.

 „Semnul de întrebare (?) și semnul de mirare (!) 
zis și de exclamare; cât timp aceste două semne există 
și sunt încă întrebuințate, nu mai des, dar nici mai rar 
decât trebuie, viața omului mai are sens, nimic nu este 
încă definitiv pierdut. La folosirea celor două semne de 
„punctuație” (așa se spune, nu?, chiar din școala primară) 
se poate reduce (și se poate extinde fără grija vreunei 
restricții de integrare) toată filozofia, toate artele, toată – 
mai ales – poezia din lume” (Lucian Raicu).

 Școala literară X sau Y? Iată: „O școală literară 
este o adunare de scriitori de mâna a doua și a treia pentru a 
servi gloria unui scriitor de mâna întâi.” (Liviu Rebreanu)

 Caută logica, rațiunea și realismul în poezie. 
Vorba Scripturii: „De ce căutați între cei morți pe cel ce 
este viu?”

 Cititorii – o minoritate, una fără drepturi 
legiferate, dar și fără a fi urgisită. Una lăsată de capul ei, 
slavă Domnului!

 Impresie, la un moment dat, din lectura Războiului 
sfârșitului lumii de Llosa: din când în când, lumea compactă 
a romanului se strânge din toate părțile într-un punct ca un 
atom, iar aici explodează.

 Autorul de jurnal: cel care trăiește scriindu-se.

 Să întoarcem pe dos un titlu de Anton Holban: O 
moarte care dovedește totul.

 O fulgurație de Florin Mugur: „creierul meu – 
fotografia unui cutremur”.

Comedia numelor 
(135)

 Pavel Vicote. Atenție, nu viconte!
x

 Porecla ce i s-a dat lui Arșinel, o știm chiar din 
gura sa: Parșivel.

x 
 Alin Flaut, neîndoios muzical prin toată ființa sa.

x 
 Alt Alin. De  astădată unul cu fumuri: 
Fumurescu.

x 
 Iosif Dreptu, nu chiar dreptul!

x
  Mirela Tontea. 

x
 Ileana Victoria Popouțan.

x 
 Petre Pavel Marțafoi.

x 
 Daniela Dobre Țopină.

x
 Ioan Zeceș. Să fi fost un elev de nota zece?

Ștefan LAVU

Cei care susțin erezia unui extraestetic aplicat esteticului 
care se cuvenea curățat de imixtiunile propagandistice 
se fac, voluntar ori involuntar, avocații anomaliilor ideo-
logizării totalitare. Revizuind, avem în vedere derapaje-
le textului literar în care a fost turnată, în diverse grade, 
o neavenită tendențiozitate. Și acum o nostimă bizarerie 
semnalată de critic: „Cea care a trădat lovinescianismul, 
scria apăsat Eugen Simion, a fost tocmai fiica criticului, 
Monica Lovinescu. Nimeni nu poate contesta rolul cruci-
al jucat de tandemul Monica Lovinescu/Virgil Ierunca în 
efortul de coagulare a opoziției românești, veritabil «pol 
de putere» (cf. Cristina Cioabă). Și, mai ales, a influențelor, 
cu rol director, în viața culturală românească după cotitura 
istorică din 1989”. Merită apreciată postura de mediator de 
bun simț, cu o atentă discernere a nuanțelor, pe care o ad-
optă Adrian Dinu Rachieru, între momente, opinii, reacții 
atât de eterogene încât paginile d-sale laborioase constituie 
o invitație oportună de-a continua discuția. 

 Adrian Dinu Rachieru: Politică și canon literar, 
vol. I, Ed. Eikon, 2021, 698 p.              
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Contemplând viața Despre Vibrații, 
cu Maria Cioată

EXORDIU LA 
CENTENAR (II) 

C.D. ZELETIN

ACADEMIA BÂRLĂDEANĂ LA  100 DE ANI

După moartea lui G.Tu-
toveanu (1957), Bârladul 
bolşevizat devenind cumplit 
de ostil minimei tradiţii şi 
libertăţi intelectuale, activita-
tea Academiei Bârlădene s-a 
mutat discret la Bucureşti, 
unde lumea era mai ameste-
cată şi mai heterogenă, ceea 
ce făcea posibilă o viaţă li-
terară firavă, dar liberă cât 
de cât, în măsura în care se 

putea săvârşi secret sau chiar discret. Spaima comunismului 
perfid şi brutal se simţea bineînţeles şi aici, însă disimularea 
întâlnirilor se putea realiza mai lesne. Astfel, sub auspiciile 
fantomaticei Academii Bârlădene, ne întâlneam fie acasă la 
poetul G.G. Ursu (Aleea Frigului, 6), fie acasă la poetul Ion 
Larian Postolache (str. Dobroteasa 1, piaţa Căuzaşi), fie acasă 
la doctoriţa Virginia Munteanu-Cârnu, sora lui Pamfil Şeica-
ru (str. M.Eminescu, 35), unde ne citeam poeziile, fericiţi pe 
margini de prăpastie, sau pur şi simplu în Parcul Carol sau 
în Cimitirul Bellu, acoperiţi de înmormântarea vreunui scri-
itor, cum a fost cea a lui George A. Petre, poetul de obârşii 
orădene, când – culmea – ne-am şi fotografiat (1958), sau a 
poetului-erou George Fonea, la Cimitirul Reînvierea (1957).

O paranteză mai largă se cuvine, chiar dacă textul de faţă e 
un exordiu. Regretatul meu prieten, Radu Mărculescu (1915 – 
2011), profesor şi pictor, prizonier în Siberia, iar la întoarcerea 
în patrie, deţinut politic, în cartea sa „Mărturii pentru Judecata 
de Apoi adunate din gulagul românesc”, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2012, relatează faptul că la înmormântarea poet-
ului şi traducătorului din Rilke, George Fonea (1 noiembrie 
1957), la care asistasem şi eu împreună cu G.G. Ursu, Ion 
Larian Postolache şi Nicolae Crevedia, fostul ofiţer de vânăto-
ri de munte, scriitorul Aurel State (1921 – 1983) care, după 
exonerarea condamnării la moarte, „făcuse Siberia” şi pier-
duse un ochi în război, a fost arestat tocmai fiindcă asistase 
la înmormântarea colegului său de front şi prizonierat. De pe 
fereastra închisorii, avea să se arunce în gol, desăvârşindu-şi 
infirmitatea: a rămas o viaţă în scaunul cu rotile. „M-am agăţat 
în cădere de o aripă de înger!”, avea să scrie în cartea Drumul 
crucii, publicată în Germania în anul 1983. Arestat din nou, 
moare tot în scaunul cu rotile...

Am găsit necesară această paranteză pentru a arăta prin-
tr-un exemplu – mai există şi altele – cât de primejdioase erau, 
totuşi, şi la Bucureşti aceste întâlniri aparte ale membrilor 
Academiei Bârlădene, care foloseau cimitirul pentru a-şi citi 
unii altora poeziile...

Risipiţi prin astfel de parcuri funerare ori prin casele uno-
ra dintre noi, ne citeam unii altora ce scriam, sub presiunea 
posibilităţii de a fi reperaţi, fericiţi iară şi iară pe margini de 
prăpastie... Scriam mult, citeam mult, textele se dezbăteau se-
rios, ceea ce era foarte important pentru foarte puţinii tineri 
aflaţi printre maturi ori bătrâni, unii trecuţi prin închisori sau 
prizonierate (în URSS ori în România, ori în ambele...). Ast-
fel, ne întâlneam nu numai bârlădeni, ca G.G. Ursu ori sub-
semnatul, câteodată poetul G. Constandache, a cărui prezenţă 
putea fi justificată, în cazul nefericit, că se afla în Bucureşti 
venit cu procese, căci era avocat, Ion Buzdugan (la el acasă, 
str. Vlad Judeţul 21, mergeam şi citeam de multe ori), Gh. 
Ioniţă, Virgil Carianopol, V. Damaschin (mai rar), B. Jordan, 
Romulus Boteanu (mai târziu) etc., dar şi cei deveniţi „priete-
ni ai Academiei Bârlădene”, ca Radu D. Rosetti, Dimitrie Iov, 
Mihail Straje, Ion Larian Postolache, genialul Tudor Dorin, 
N. Crevedia, Perpessicius ş.a., iar – după ieşirea din detenţia 
politică, deci după 1962 – Ion Petrovici ori Nichifor Crainic. 
Atât Perpessicius cât şi Tudor Vianu sau V. Voiculescu purtau 
corespondenţă (până la 1956) la Bârlad cu G. Tutoveanu.

Veneau la întâlnirile noastre primejduite pictori sau gra-
ficieni, ca George Catargi (mai ales mergeam noi la el, pe 
Aleea Patriarhiei, 11), Florin Calafeteanu, Alexandru Clenciu, 
Sorin Ionescu, sau chiar muzicieni, ca violonistul Constantin 
Bobescu etc., doctori, ca psihanalistul I. Popescu-Sibiu ş.a. 
Activitatea artistică era acum, ca orice resort comprimat, mai 
tonică, mai organizată, mai amplă decât în cele două dece-
nii dintre războaiele mondiale, desfăşurate în pacea graţioasă 
de la Bârlad, cu laxismul şi joaca ei dispensabilă pe care le 
permiteau pacea şi libertatea vremii – într-un cuvânt, norma-
litatea – ce aveau să dispară în anii teroarei comunizante şi ai 
rusificării.

Despre poetul Ciprian Vidi-
can, tot ce știu este informația ofe-
rită de editorul și prefațatorul celei 
mai recente cărți a sale, Mircea 
Petean, în micul studiu introductiv: 
că este de formație teolog și că în 
prezent lucrează ca... meteorolog. 
Poate părea puțin bizar, dar această 
precizare este decisivă pentru a în-
țelege poezia acestui autor. Oricum 

am lua-o, chiar și în glumă, vocația lui Ciprian Vidican pare a 
fi aceea  de a contempla cerul dintr-o dublă perspectivă, fizică, 
dar și metafizică, de a urmări fenomenele naturale, de a fi atent 
la revelațiile estetice produse de natură, fără să scape însă din 
vedere semnificațiile profunde ale lucrurilor și întâmplărilor. 

Poezia lui Ciprian Vidican este o cale de cunoaștere a 
lumii. Dar ea nu este nici analitică, propriu-zis, cognitivă, nici 
filosofică, nici teologică. Cunoașterea vine la el dintr-un soi 
de contemplare, din reproduceri succesive ale unor impresii 
exterioare și trăiri interioare, fără nicio concluzie fermă în pla-
nul cunoașterii, dar care sugerează, totuși, un pas înainte în 
direcția acesteia. Este acel „știu că nu știu” al lui Socrate, care 
însă, prin chiar conștientizarea problemei, este mai aproape de 
„știu” decât de „nu știu”. În limbajul poeziei, această dilemă 
este tranșată chiar din primul poem, 1. (poemele care alcătu-
iesc volumul nu poartă titluri, sunt pur și simplu numerotate, 
de la 1 la 81): „Nu-i cereți poetului/ Să caute adevărul/ Și să 
dezvăluie mari taine!.../ El s-a născut ca să asculte păsările/ Și 
cântecul lor din altă lume,/ Să le petreacă toamna cu privirea/ 
Să le aștepte apoi neliniștit,/ Toată iarna... (p. 9). 

Pe bună dreptate, Mircea Petean identifică aici o destul 
de clară similitudine cu abordarea poetică a lui Lucian Blaga 
din foarte celebrul poem Eu nu strivesc corola de minuni a 
lumii. Este suficient să rememorăm versurile lui Blaga („Eu 
nu strivesc corola de minuni a lumii/ și nu ucid/ cu mintea 
tainele, ce le-ntâlnesc/ în calea mea/ în flori, în ochi, pe buze 
ori morminte”) pentru a observa aceeași logică de construcție 
a poemului și chiar aceeași zonă de contemplație la nivelul 
naturii (cântecul păsărilor vs. estetica florilor). Versurile lui 
Blaga fiind atât de cunoscute, de mai toate generațiile care 
au trecut prin școală, ai putea crede că poemul, mult mai re-
cent (sub el este precizat că datează din martie 2011) este o 
parodie, dar este greu de intuit care ar putea fi miza acesteia. 
Pur și simplu cred că poetul este atât de impregnat de spiritul 
blagian, iar dubla sa calitate de teolog și meteorolog se potri-
vește perfect unei asemenea metode de cunoaștere încât și-a 
însușit-o organic fără a fi un clin d’oeil către universul liric al 
poetului din Lancrăm. 

Foarte interesant este și poemul 5, publicat câteva pagini 
mai încolo: „Eu sunt un copac ce crește spre-năuntru/ Mai 
întâi întărindu-i-se scoarța,/ Apoi umplând încet golul... Cu 
fiecare nou inel/ Apropiindu-se de centru/ Și-n clipa în care 
l-a atins/ Murind...” (p. 13) În cartea sa de debut, Du dialogue 
intérieur, publicată la prestigioasa editură Gallimard în anul 
1947, venerabilul filosof Mihai Șora, care, în această toamnă, 
va împlini vârsta de 106 ani, are un motto care sună așa: „Pro-
blema omului: cum să trăiască asemenea unui arbore, fără a 
înceta prin aceasta să fie om”. Or, poemul lui Ciprian Vidican 
este, încă de la primul vers exact exemplificarea practică a 
unui astfel de mod de viață care presupune creșterea orga-
nică în interior cu rădăcinile adânc înfipte în pământ. Toată 
existența lui Mihai Șora, concentrată mai degrabă spre desă-
vârșirea propriului său eu profund decât spre ținte exterioare 
(bani, glorie, agremente ale vieții) pare a fi ilustrarea perfectă 
a acestui deziderat. 

Paradoxal, deși sunt foarte scurte și nu conțin cine știe 
ce problematizări  excesive, poemele lui Ciprian Vidican  sunt 
căi de cunoaștere a sinelui și a lumii care ne înconjoară. Auto-
rul nu oferă răspunsuri, dar întredeschide uși, lasă spații des-
chise, pe care cititorul să le poată la rigoare umple cu propriile 
sale revelații sau răspunsuri. 

Un poem de numai șase versuri și aproape inconsistent 
la nivelul imaginilor și al ideaticii, lasă în urma lui un spațiu 
impresionant de meditație asupra nedesăvârșirii ființei umane. 
Felul în care sunt croite versurile, cu înțelesul cumva suspen-
dat din final, trimite cu gândul la textele sacre: „Am văzut ce-
rul nopții și am zis:/ «Cât de frumos este!»// Am văzut codrul 
toamna și am zis: «Cât de frumos este!»// Și l-am văzut pe om 
și am zis: «Cât de frumos ar fi putut fi!»” (p. 16).

Pe lângă aceste poeme cu vagi semnificații filosofice și 
sapiențiale, în volumul Nu sufla seara în păpădii! mai există 
o categorie de poeme, cvasi umoristice, scrise în vers popular, 
într-o retorică ce aduce pe alocuri cu cimiliturile de la horă. În 
aceste versuri sunt luate peste picior, mai degrabă decât înfie-
rate, tare ale lumii contemporane. Iată, de pildă aceste versuri, 
despre care autorul precizează că au fost scrise în iulie 2011 
și care astăzi sună, din păcate, la fel de actual: „Frunză verde 
de gutui/ Luați aminte ce vă spui/ Cu prostia nu te pui// Că nu 
poți s-o cumințești,/ Nici domol s-o dojenești/ Nici să i te-m-
potrivești// Ci de-o vezi pe la răscruci,/ Fă-ți degrabă două 
cruci,/ Apoi fugi pe unde-apuci...” (p. 44)

     Tudorel URIAN

Prin expoziția Vibrații, dar și 
prin întreaga ei creație, Maria Cioa-
tă face vizibilă și, totodată, comen-
tează în priză directă chiar începutul 
indeterminabil și misterios al Uni-
versului, în cele mai profunde, mai 
impalpabile și mai greu de imaginat 
ipostaze ale lui, așa cum este descris 
el în nu mai puțin misterioasa teorie 

a corzilor. Suntem în plină demonstrație că teoria este ade-
vărată, cel puțin în logica profundă a imaginarului, pentru că 
artista chiar asta face: construiește realități, forme și existen-
țe palpabile tocmai din aceste stringuri, din asemenea corzi 
imateriale și fără masă.     
    

Privite cu atenție, corzile, fâșiile, franjurii Mariei Cioată 
sunt energii în plină vibrație – și acestea chiar vibrează cu 
adevărat chiar dacă nu sunt atinse și stimulate –, vibrează 
prin succesiune, prin ritmurile pe care le creează dispunerea 
lor, prin incidența luminii și prin inserția lor în spațiu. Iar, din 
nucleele acestor imponderabile, vibrațiile încep să apară, pe 
nesimțite, elementele materiale, încep să apară structurile și 
formele, încep să apară expresiile și primele semne de necon-
testat ale unor noi existențe.     
  

Dacă e să privim, așadar, aceste lucrări în mod teoretic 
și de la distanță, dar și în morfologia și în expresia lor directă, 
Maria Cioată se așează într-un moment de fondare a vizualu-
lui, de alcătuire a lumii, de constituire a existenței, iar acest 
proces pornește tocmai de la un nivel al imponderabilelor, de 
la realitatea impalpabilă a spiritului, și nu de la materie, în 
general, sau de la materiale, în particular.     
   

Dacă trecem apoi în partea cealaltă, la partea concretă 
a materialelor și a tehnicilor, trecem, de fapt, într-un alt tip 
de halucinație, dar și într-un alt tip de imposibilitate, dacă-i 
putem spune așa, pentru că artista tocmai cu asta se ocupă: 
lucrează cu imposibilități. Ea duce aceeași energie, aceeași 
particulă, aproape lipsită de masă, până la un asemenea ni-
vel de aglutinare, până la o asemenea densitate de semne și 
de mesaje, încât încep să se nască, din ele însele, un fel de 
colonii, de forme mult mai complexe, mai spectaculoase și 
mai greu de imaginat decât acelea ale unor recife de corali. 
Din astfel de nuclee aproape invizibile, din goluri, din trans-
parențe și din energia pură a gândului, prind a se manifesta 
structuri, forme și lucruri, iar lumea capătă corp și devine re-
alitate efectivă. Aceste nuclee, mutând puțin discuția dinspre 
fizică înspre lumea organică, sunt echivalentele coacervate-
lor, sunt primele agregări din Oceanul primordial, din care, 
mai apoi, derivă totul. Inclusiv arta, în infinitele ei forme de 
manifestare.

Itinerarii plastice

Pavel ȘUȘARĂ  

Tonul vesel, aproape șugubăț îl face pe autor să se cam 
lase purtat de val și să scoată la suprafață și versuri de un 
misoginism pe cât de fățiș, pe atât de inexplicabil, căci gratu-
it. Altminteri poate fi vorba aici de un caracter ludic, precum 
în amintirile lui Creangă, dar parcă tot sună puțin nepotrivit: 
„Frunză verde trei frăguțe,/ Toate fetele drăguțe,/ Olecuță-s 
cam prostuțe.../ Și vreuna de-i isteață,/ Crăcănată-i ca o rață;/ 
De-a citit una vreo carte/ Îndoită-i dintr-o parte;/ De-a citit un 
raft întreg,/ Toată-i un pistrui și-un neg...” (p.46)

Cu umor de mai bună calitate este scris poemul 71, sin-
gurul în care autorul pune în discuție impactul internetului și 
al noilor mijloace de comunicare în lumea rurală, cu tot cu 
romgleza democratic răspândită. Versurile sunt simple, după 
model popular, dar unele rime surprind plăcut: „Frunză ver-
de dor pelin/ Toată baba-i cu touch screen/ Ce faci babo, mă 
întreb/ Toată ziua tot pe web?/ Te-ai pișat după vreun stog?/ 
Te-a postat la ea pe blog;/ Ai făcut vreo mutră-n geam?/ Te 
văd toți pe Instagram;/ Ori te-ai scărpinat în cap? Râd de tine 
pe WhatsApp.// Ah pierir-ar cu încetul/ Cine-a scornit Inter-
netul.”(p. 86).

Inegal ca valoare volumul lui Ciprian Vidican oferă, în 
general, o lectură agreabilă în aceste zile de revenire la norma-
litatea post-pandemie.

                                   
Ciprian Vidican, Nu sufla seara în păpădii!, Editura Li-

mes, Florești, 2021, 102 pag.
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Liviu Ioan STOICIU

Pe lună plină 

Pui semn și lași cartea de istorie pe noptieră. 
Caști. Îți îndrepți încă o dată 
privirile spre câmpul de bătălie, unde vulturi și câini
se bat pe câteva din hoiturile neuitate 
ale Evului Mediu... Pleci. 

Dar bine, mamă, unde pleci la ora asta, acum? Plec... 
Pe fluviul timpului, în jos.

Pleacă să se scalde, pe lună plină: îți
sărut mâinile. Știi, fiule, amărăciunea, sila, dezgustul
au rămas la fel de aprinse. Au rămas 
aceleași de-a lungul timpului, numai pâlcurile dușmane
ale sufletului ni s-au schimbat, tu

nu ieși la luptă? Tu, defăimat, biciuit, răstignit. Nu,
mamă, eu păzesc focul din 
vatră, să nu vină talazurile să-l stingă...

Trece

Parcă toți trăiesc, numai el moare – îi arată cu degetul
la obraz celui din oglinda sticlei, oprit în
fața vitrinei cu antichități, rămâne în urmă vreo mărturie
că și el a trecut pe aici? De parcă ar avea 
vreo importanță. Nimic nu mai contează, de ce 
nu-i intră
bine în cap? A pierdut pariul pus pe el însuși, 
alții
merită... Îi pare sincer rău că n-a putut 
fi mai mult decât e, că a risipit atâta energie 
naturală 
degeaba. Recunoaște, rolul lui s-a încheiat – 
nu contează că nici azi nu știe ce 
sarcină a avut de îndeplinit, de fapt. A ajuns pe 
linia de sosire și s-a blocat: mai urmează ceva? 
A uitat.
Simte că n-a terminat... Îl

prind din spate, din când în când, amintirile 
negative și
e amenințat cu orbirea, ce n-ar da să 
se destrăbăleze! Să iasă așa din starea de izolare 
în care
a intrat singur, să se recunoască în pielea 
celor obligați să recurgă la tactica drumului 
ocolit și în 
trepte și să iasă la drumul mare, să meargă 
direct la țintă. Atâta timp cât 
inima i-a luat-o înainte, de când a început să-și pună cu 
adevărat întrebări – după ce s-a ascuns atâtea 
veacuri în spatele unor măști, 
care îi sunt familiare... Ce face acum? 
Trece.

Trece mai departe nepăsător.

Luați de val

Păziți de duhuri răufăcătoare. Imprevizibili,
luați de val: 

voi, bărbați, sunteți abandonați pe plajă, o

grămadă de cuie. Cuie ruginite: 
bețivi, curvari, adunați de pe drumuri, după ce ați mers
în frunte odată, împinși de la spate. În

vreme ce noi, femei, suntem chirpicii ăștia puși la uscat,
uitați de Dumnezeu, munciți pe brânci,
care hohotim.

Voi și noi, la un loc ar fi trebuit să înălțăm slavă – o
bisericuță, ajunși împreună la mal, drept
mulțumire, căzuți unii altora în 
adorație, dar dintre toți numai eu mai am această
conștiință, nu știu de ce, și pe mine
nu mă crede nimeni... Că

stăm și ne depreciem în singurătate, neam de traistă.

Nu tace

Sunt pe fugă, nu mai am timp, cine îmi încheie
socotelile? Ceasul electronic arată
3.33, nu mă va mai putea opri decât sufletul, rătăcit pe
lumea asta, nedumerit că-i pun lui 
în cârcă totul, inclusiv finalul. Dar pe cine să dau vina?
Dacă n-aș suferi atât, dacă aș avea motiv să
continui... 

Nu tace. Nu mai știu ce vreau de când mi-am ratat 
și ultimul plan, acela de a o lua de la capăt. 
N-a fost să fie: „Ea a luat toporul 
și-a vrut să-mi dea în cap. Nu mai știu 
ce s-a întâmplat, că am bătut-o, dă-o dracuʼ. Am mai vorbit,
am mai băut rom amândoi, că mai rămăsese de seara
în sticlă, cam de două degete”. Un

nenorocit. Face tura orașului cu tramvaiul, în octombrie, să
se încălzească. Se ascunde de el însuși. A 
lăsat acasă un bilet pe care a scris: „Mânat de un destin
neînțeles”, și acum nu știe ce mai are de făcut.
Caută ceva? E pe fugă. Dacă ar ști să închege apele și să
lege ploaia, și-ar face singur vrăji și s-ar 
opri din nebunie. Dar așa, se simte un depozit de gunoaie
organice.

Dedublarea

Cu mâinile afundate adânc în buzunarele 
taiorului, cu șuvițe de păr căzute pe ochi, plină de oroare
și dezgust: la o vârstă prea crudă să mergi pe
firul nopții, până

acolo unde se reaprinde brusc iubirea și dorul de ducă,
unde naiba ai ajuns? Ai cercetat de trei
ori plaja în căutarea unui craniu de albatros, să-l duci 
babei tale vrăjitoare, să-l descânte,
să-ți poarte noroc în dragoste, înainte de a da de bucluc.

Răvășită, gata să-ți începi dedublarea, 
să obții chiar o „scurtă elice dublă de acid ribonucleic”. 

Flori

Are o stare arbitrară

Îi pune mâna pe cap și face cruce, îi e de ajuns
binecuvântarea – întreaga zi se simte împăcat cu propriu-i
sine, ceea ce e cu totul nesperat, 
fiindcă și-a pierdut din vremuri imemoriale liniștea. Păcat
că nimic nu durează... Vine rar până aici, la călugăr,
la Mănăstirea Antim, e mereu 
depășit de singurătate, e convins că așa i s-a dat, să fie 
nemulțumit, să sufere pentru orice prostie, să 
nu se bucure de nimic. Îl ia pe dinainte gura, că supărările 
lui îi dau putere îngerului, care-i repetă: numai
tu poți decide! Deși vede că 
lucrurile stau altfel, din ce-și propune, nimic nu 
se realizează, trebuie să-și ascundă 
orice gând. Chiar dacă, uneori, simte că e ajutat de ceva 
din afară. Iar alteori simte că iese din el
printr-o fereastră cu un sunet ca de fâșâit, pătrunzând 
într-o altă dimensiune... „Ai trăit o nouă
experiență mistică”, îi explică duhovnicul lui, după
mărturisire, „ai pătruns într-o altă 
dimensiune”: nu trebuie să te temi, vremea e așa cum e, 
puțini îi dăm de capăt. Tu, cel puțin, încerci
să distingi ceva din ceea ce nu se știe, nu se vede, nu se 
aude, nu se miroase...

Deja așteaptă întâlnirea următoare. Aici, unde
dispar instantaneu oameni... Doamne ajută! Are o stare
arbitrară.

Îți amintești

Puși pe taclale. Că fumul acela al frunzelor adunate în trei
grămezi mari, invocând ploaia, cărora 
li se dăduseră foc, fumul înecăcios, întins pe tot hățișul
satului de aripile desfăcute ale gâștelor, ale
gâștelor jumulite ce voiau să se ridice, în viteză, de la 
pământ și nu reușeau, îți amintești?
Fumul  acela provocase

strâmbătura de neînțeles de pe buzele paparudei, îmbrăcată
zdrențuros, moartă, în copilărie, la pomana

căreia venisem cu toții, abia
acum iau seama, ce zici? Tu ridici din umeri,
cherchelită de lichior: 

„moarta aceea de atunci, din sat, eram eu”, cânți, 
te urci pe scenă, noaptea, cu acordeonul cu 
clape sparte pe umeri și 
cobori în zori, când tac și greierii...

Protestează

Întors pe un picior, privit ca la circ, în mijlocul
trotuarului, în fața sediului Poliției 
14 din București: ce stai, bă, ca un cocostârc aici, 
în cale? 
A pus bani în joc, dacă stă... Nu mai poate. Dacă
pune al doilea picior în pământ, sare în aer. 

Închide ochii,
nici dacă i-ar fi sfâșiat carnea nu l-ar durea așa – și 
cât a iubit-o! Mai departe n-a mai 
rămas decât scârba. A fost căutat și-n fund să vadă unde 
i-a ascuns fetei inima, i-au spart geamurile la
casă și au aruncat cu clor înlăuntru. Degeaba, inima ei 
e tot la el, chiar dacă ea se culcă demult cu 
altul. Ea, care s-a scurs din viața lui goală și ireală. 
Acum,

protestează: are legată de gât o pancartă, 
că de ce n-au intervenit autoritățile statului până azi în
favoarea lui. E poet. Săracul, 
îl bate soarele în cap, asta îl deranjează: a început să vadă
pe asfalt urme de labe articulate, șolduri, vertebre...

Foto Irina Nechit
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ION CREANGĂ – 185. 
FENOMENUL CREANGĂ

Ploaie de noiembrie, roman, 
o experiență de creație

Este experiență de lucru lite-
rar să abordezi lumea în realitatea 
ei lipsită de farduri și în ipostaze 
nude. Iar peste toate, văzute și ne-
văzute, să așterni un covor de ițe 
în răspărul lumii, a situațiilor date 
ori create de circumstanțe. Adică, 
să tratezi lumea chiar cu „ponci-
fe”, calchieri în expresii de acum 
ani „trecuți”, în banalități de po-
mină ale unor exprimări comune 
societății, încărcate de „inutilități” 
și sulemeneli de scriptori sub mas-
ca relatărilor familiale/familiare și 
extrautilitare. Este important de 
consemnat/semnalat că avem de-a 

face cu un roman de iubire, mai corect/direct cu Love Story – 
romanul lui Erich Segal, tradus și în română, transpus în anii 
1970 în „vorbirea” societății noastre, storilóv – perceperea prin 
această formulă de „împrumut” reușind  să definească reperele 
construirii prozei, respectiv, narațiune încărcată dramatic cu re-
cuzita necesară unui atare op, dar și cu trimiteri de tip peiorativ la 
relațiile americane-ruse din anii precedenți revoluției din 1989. 
Se pare că Vasile Mîrza reușește cum lauda această „experien-
ță” romanescă – cu intenționată și responsabilă asumare: iubirea. 
Ploaie de noiembrie este roman de amor, istorisită poveste, mi-
raculoasă și adesea căzând în legendă, mitologie, însă oarecum 
mult „altfel” – nu ca istoria „defalcată” à la Lucian Boia.

Sper că nu se va indigna nimeni, nici cu intrigați „nu vom da 
piept”, în ciuda faptului că romanul este scris la persoana întâi. 
Poate tocmai de aceea e scris astfel, încât lectorului să nu-i vină 
a crede că poate întâlni în genul romanesc atare „edificii” ridicate 
din litere simple, puse la îndemâna fitecui. Romanul nu trebuie 
rezumat. În fond, este vorba despre o partidă de iubire intempes-
tivă, aproape bolnavă, „organizată” a unui bărbat (Alexandru); 
relație de amor, „descoperită” și întreținută în afara unei căsni-
cii, ireproșabile familial. Iubita ispitită și ispititoare este o tănără 
profesoară de desemn, Simona. Alexandru, un bărbat copt, tată 
fiind, are o fată foarte frumoasă, deșteaptă, liceeană, iar soția lui  
(Amalia) este medic. El, avocat, așadar, ambii soți cu situații 
financiare și de viață impecabile. Și totuși..., de unde nebunia 
iubirii explozive a bărbatului?

Povestea de dragoste este descrisă în fel și chip, deseori în 
termeni care frizează comicul de scenă gratuită. Alteori, însă, cu 
seriozitatea pe care numai un prozator talentat o demonstrează, 
poate convinge mapamondul că „toate sunt în ordinea firească 
umană”, sunt înlănțuite descifrări ficționale surprinzătoare prin 
sinceritatea sorții ironice. Și când te gândești că este vorba despre 
„fericire” (cu F)... De pildă (desfășurări între „iubiți”, „amorezi” 
etc): ...Ceva cu mine se întâmplase, ceva hotărât și ireversibil, în 
termeni medicali aș fi spus că un virus tenace sau o bacterie pe-
riculoasă s-a instalat în mine în mod definitiv. Pe parcursul câ-
torva momente, ființa mea cunoscuse stări stranii... (p. 14 – n.m 
– V.R.: pe vremea scrierii cărții, „molimele” bacteriilor, virușilor 
și bacililor încă se aflau sub controlul medical-social mondial; nu 
se pomenise de „SarCo-fag 2”). Treptat, treptat, proza se „dema-
chiază”, în ceea ce ar însemna miezul ei, subiectul temei, focul ei 
de creație. Așadar, mai departe, în relația eroului cu noua iubită: 
... Vânând un moment potrivit, am reușit însă să-i surprind înfă-
țișarea într-un flash de o înaltă rezoluție. (...) Scrutând cu atenție 
fascinantul chip, mă lăsasem cufundat de impresia că mă aflam 
față în față cu o zeiță olimpică, cu siguranță cea a frumuseții... 
(ambele, p. 20).

Sunt convins că multor cititori de ficțiune atari „demolări” 
intim-morale prin texte nestrecurate „idilic” îi satisfac în orgolii 
și-n măcinișul temperamental al căsniciilor eșuate. Astea toate nu 
înseamnă că romanul Ploaie de noiembrie poate căpăta „carto-
naș verde”, mai degrabă primește „cartonaș portocaliu”, aceasta 
fiind culoarea amorului nestins. Mergem mai departe cu „imagi-
nația” autorului. La pag. 24 ajungem la un moment fără „rabat de 
consum”, dar ca un incisiv spot publicitar, în timpul unei agape 
organizate de Alexandru, în curtea propriei vile, ceva dezagrea-
bil: ...Auzeam doar pocniturile lingurilor lovindu-se de farfuriile 
de ciorbă...; ...Un individ mai dolofan ce-și îndesa pe nerăsuflate 
în malaxorul gurii ciozvârte mari de carne.... Dacă revenim la 
realitatea amorului sacru prin teluritatea lui ancestrală, întâlnim 
ipostaze, meditații și declarații pronunțate melancolic de „dom-
nișoara de desen”, astfel: Dincolo de artă totul e materie, totul 
e precaritate, viața noastră fără artă ar fi o amăgitoare limitare 
la biologie și, în fond, la o existență animalică. (...) Arta nu este 
decât o consecință a iubirii, iubirea e creatoare... (pag. 82).

În altă ipostază, iubita Simona îi arată într-un  parc din Paris 
„banca ei” (Simona lua parte la niște seminarii internaționale or-
ganizate), banca pe care citește și se gândește la el, Alexandru. 
Iar de la Paris până acasă lui Alexandru despărțirea i se pare du-
reroasă. La pag. 91 întâlnim următoarele banalități, aș zice, fi-
rești acestei proze: Iubirea are nevoie nu doar de sentimente, nu 
doar de platonism, nu doar de aspirații, nu doar de idealuri, iu-
birea are și partea ei pragmatică, empirică, fiindcă iubirea tota-
lă respiră nu numai prin gânduri, prin idei, prin intenții, ci prin 
porii celulelor... La un moment dat, perechea Simona-Alexandru 
se închipuie a fi Romeo și Julieta. El: Draga mea Julieta, eu 
vreau iubire veșnică (pag. 93). Sub „imperiul” unei alte aventuri, 
întâmplătoare, cu o „stagiară”, să zicem, în ciuda atracției eva-
porate de o tânără tipă, Alexandru își reveni din surprinderea că 

o admira pipăind-o: ...Semnalul de alarmă s-a declanșat instan-
taneu; imediat luciditatea își recăpătă tărâmul pierdut și intră în 
avanposturi. (...) M-am desfăcut din strânsoare, nu a fost prea 
ușor, ea se ținea disperată de mine, ca o alpinistă de o bucată de 
stâncă salvatoare, dar am împins-o ușor... (pag. 100). Ipostazele 
de „peisaj amoros ocazional” sunt hilare. Dar stadiile iubirii față 
de Simona ajung pănă la declarația lui Alexandru: Sunt Simona-
fil... De unde ar rezulta că soția oficială a lui Alexandru devenise, 
probabil: Alexandrufobă. Astfel, în carte se dă senzația că toate 
personajele sunt cuprinse de stafilococi... În „ipostazele” iubirii 
celor doi eroi întâlnim formule de genul: ...Patul se umplu de 
o epidermă strălucitoare, de forme, de farmece, de magneți, de 
irezistibil... (pag. 108). Sau, în intimitatea patului extraconjugal: 
...Mă transformasem într-un butoi de pulbere gata să explodeze, 
am amânat anevoios momentul, vulcan în fierbere îmi venea în 
orice nanosecundă să erup, să mă pulverizez în mii de atomi ai 
desfătării și extazului, prin ruperi de ritm și tertipuri cinetice am 
izbutit să... (pag. 109). Descrierile sunt sățioase, conduse cu artă 

prozatorică.
Iubirea celor doi eșuează în cele din urmă intempestiv, Simo-

na părăsind pe neașteptate acest tărâm, plecând definitiv în altă 
lume. Romanul capătă nuanțe ușor romanțioase, de debusolare 
sentimentală, dar necesare unor astfel de identități umane. Ori-
cum, iubirea celor doi se împlinise. Ceea ce nu se poate da uitării. 
De unde, probabil, și ideea acestui roman. Ce a urmat în viața lui 
Alexandru nu mai are importanță. Romanul este bine construit, 
Vasile Mîrza apărând în ipostaza unui rapsod de modă autentică, 
adecvată vremurilor „noi” pe care le trăim, pendulând între nota-
ții firbinți și extaziale, până la rupere de sine, punându-se astfel 
în slujba celui mai clar și de neegalat sentiment uman: iubirea. 
Ploaie de noiembrie este un roman construit cu atenție, o proză 
cu temă și răspunzând temei pe măsura timpului actual. Volumul 
are postfață semnată de Alexandru Uiuiu.

Vasile Mîrza, Ploaie de noiembrie, Editura Grinta, 2020

„Despre Creangă se mai poate scrie”
                       (Valeriu Cristea) 

Ar fi o constatare la îndemână să 
observăm că masa exegetică crengiană, deja 
impresionantă, este în expansiune. Îndelung 
studiat, târziu recunoscut, fixat prin clişeistica 
şcolară, familiar tuturor, întreţinând, amăgitor, 
iluzia accesibilităţii, cu judecăţi stabilizate şi o 
clasicitate de necontestat, fenomenul Creangă 
impune prin singularitate. Iar exegeza, impre-
sionând prin bogăţie, îndatorată unor grile şi 
standarde de lectură, inevitabil etapizată, ve-
hiculând autoritare şabloane perceptive, de-
schizând noi piste „revizitărilor” (în anii din urmă: semiotică, 
simbolologie, esoterism etc.), acuză – totuşi – o „fundătură”. 
Se poate relansa, „inventând” un nou Creangă? Greu de crezut, 
deşi, s-a spus deseori, criticul român are obsesia virginităţii 
(ignorându-şi, de regulă, confraţii). 

Orgoliosul G. Călinescu, cheltuind erudiţie şi imaginaţie, 
oferea literaturii noastre senzaţia de avuţie prin monumentala 
sa Istorie (un „roman deghizat”, de fapt); în 1938, lansând 
monografia despre celebrul humuleştean, el ne încredinţa că 
studiile viitoare despre Creangă se vor pierde în „divagaţii”. 
Nici Nicolae Manolescu, peste ani, nu e de altă părere: „De-
spre Crengă totul s-a spus, lucruri absolut noi nu mai sunt cu 
putinţă”. Aşadar, subiect „epuizat”, suspendând orice „ne-
gociere” critică, mulţumindu-ne să admirăm – la adăpostul 
clişeelor – studiile referenţiale adunate? 

Un şir de prejudecăţi însoţesc încă posteritatea inegalabi-
lului povestitor, un mare auditiv (alături de Caragiale). Fireşte, 
nu mai vedem în Creangă doar un harnic culegător, de interes 
strict etnografic, un copist cu geniu, un scriitor „poporal” (cali-
ficat, ca atare, de junimişti) ori un scriitor pentru copii, doar; 
o arhivă folclorică, un personaj nastratinesc, un iniţiat sau, 
poate, un pornograf; un exponent având la îndemână scutul 
anonimatului, un mucalit disimulant, un snovar, cu impulsuri 
bufonarde; un „povestaş”, cu intenţii critic-satirice, traversând 
felurite regimuri, „schimonosit” ideologic, cum recunoştea – 
indirect – Petru Dumitriu, reluând aici „judecata” răsfăţatului 
prozator, acuzând – în 1949 – critica literară burgheză, într-o 
Introducere cu iz proletcultist, dar care, foind de observaţii, 
trădează mâna marelui scriitor, evadat apoi din „socialismul 
tătăresc” pentru un exil „câinos”.

A fost încercat Creangă de presentimentul vocaţiei? 
Călinescu credea că el s-a ivit prematur, ţâşnind din humusul 
moldovenesc, dintr-un fond preexistent, fabulos şi repetitiv, 
„depăşind” folclorul (cf. Pompiliu Constantinescu) şi aflând 
în zestrea paremiologică „autorul profund” (cf. G. Ibrăileanu). 
Cercetându-i „preistoria”, ne întrebăm: preludează, anunţă 
tonul arţăgos al jalbelor, de pildă, viitorul scriitor? Dat afară 
din tagma preoţească, răspopitul şi-a primejduit şi cariera de 
institutor, dăscălia fiind, s-a tot repetat, adevărata-i chemare. 
Voinţa ambiţioasei mame, desluşind împreună buchiile, im-
boldul eminescian, ambianţa junimistă şi, desigur, harul in-
imitabil intră în misterioasa ereditate / ecuaţie crengistă, chiar 
dacă autorul Amintirilor, constata Constantin Ciopraga, „nu 
şi-a compus o fizionomie de scriitor”. Şi, desigur, nu Emi-
nescu „i-a pus pana în mână”, iar Junimea, acceptat acolo ca 
„o vietate ciudată, exotică”, nu i-a rezervat doar „o sgârcită 
publicitate”.

În fond, Creangă şi-a dorit emanciparea. N-a fost să fie un 
„al doilea Cucuzel”, dar preoţia însemna o imediată înlesnire, 
„înălţarea prin învăţătură”, săltându-l deasupra nevoilor. În 
pofida atâtor „nepotriviri”, inconfundabil în grupul junimiştilor, 
mimând ţărănia cu umilinţă disimulată, căutat pentru prezenţa 
„scenică”, hohotitoare, „sgomotos” la întruniri, cu vorbă 
muşcătoare, „ştampilat” acolo ca scriitor poporal, cerând 
părerea „boierilor”, el n-ar fi fost „un cirac al Junimii”, ci un 
veritabil „cal troian”. Să nu fi contat atmosfera culturală din 
Saloanele Junimii sau prezenţa în Convorbiri, ca trambulină? 
E o întrebare care încă nelinişteşte, deşi răspunsul s-a dat de-
mult. Ce-ar fi devenit, oare, Creangă, eminent institutor şi 

autor de povestioare didactice, cu o carieră 
clericală zădărnicită, dacă ochiul eminescian, 
zăbovind asupra truditelor texte, n-ar fi insistat 
ca humuleşteanul să citească la Junimea? 
Rapoartele poetului-revizor lăudau, se ştie, 
calităţile învăţătorului, dar Eminescu descifra 
virtualităţile, descoperea potenţialităţile unui 
geniu nativ, invizibile pentru alţi contempo-
rani grăbiţi, înveseliţi de seducţia oralităţii. 
Chiar dacă, în cazul povestitorului, e vorba 
de o „junimizare” superficială, rolul lui, în 
prezenţa atâtor feţe simandicoase, fiind cel 
de bufon, cu succes dealtminteri, rol accep-
tat cu prefăcută umilinţă. Circulând, astfel, în 

posteritate, lungă vreme, cu o imagine falsă. Prins în cleştele 
unor dihotomii (de neîmpăcat?), Creangă a fost aprig disputat; 
fie reprezentând, exponenţial, poporanitatea „necioplită”, fie 
evidenţiind un cultism îngroşat parodic, cu gustul enormului, 
căzând în farsă, ţinând de cultura râsului. 

E drept, Creangă practică distanţarea ironică, iubeşte spec-
tacolul disimulării. Al doilea Creangă (scriitorul), asaltat de 
privaţiuni, ros de boală, propulsat în legendă, se revanşează 
în imaginar; creează, ca „demiurg rustic”, o a doua lume (op-
era). Reinventează raiul humuleştean, deşi – negreşit – satul 
lui Creangă nu putea fi „o insulă fericită”. 

S-a cheltuit apoi multă cerneală, în discuţii păgubos 
prelungite, privind soarta lui Creangă. Este el, sub spectrul 
îmbătrânirii valorilor, îndepărtat de jetul „banalităţilor şcolare”, 
beneficiind de aura clasicităţii, un autor expirat? Deşi „teror-
ismul” clasicilor e deseori invocat, harta canonică şi Istoriile 
(failibile) sunt în prefacere. Nu va mai fi Creangă citit? Nu va 
mai fi tradus, fiind intraductibil? A-l traduce, scria Mihai Zam-
fir, „înseamnă a-l anula”. Categoric, opera lui Creangă este 
dificilă şi încurajează, uneori, „delirul hermeneutic”. Însoţind 
primele noastre lecturi, textele lui Creangă, scrise „cu-n feliu 
de meşteşug”, par „rupte” din viaţă. Om voinic, natural, sim-
plu în apucături şi gesturi, vădind dârzenie ţărănească şi afişând 
un zâmbet mucalit, Creangă contemplă – îngăduitor – specta-
colul lumii: „Zi-i lume şi te mântuie”. Greutăţile  vieţii sunt 
întâmpinate cu o vorbă sfătoasă. Fără a satiriza, creează viaţă 
şi urcă spre tipologic; are ca supremă instanţă un îndreptar în-
delung verificat: „aşa zic oamenii!” 

Încât, unicul Creangă, scutit de posibile dileme canonice, 
satisface, fără seisme, „controlul” generaţiilor care, necur-
mat, se perindă pe scena lumii. Posteritatea, scria S. Bratu, 
„e adevărata lui viaţă”. „Dificil fără să pară”, de o complexi-
tate „neîmpăunată”, Creangă ne leagănă în falsa impresie că 
„nu pune probleme”. Aşadar, un clasic de manual, „obosit”, 
sechestrat, epuizat, îmbălsămat în superlative, stors de toate 
„sevele hermeneutice”, trăind prin respectabilitatea sentinţelor 
(un cumul de opinii edite, de fapt)? În realitate, un scriitor viu; 
fiindcă, reamintim, opera este ceea ce devine (prin lecturi suc-
cesive). 

Creangă s-a ivit într-un „context genial” (cf. Edgar Papu), 
făcând saltul („spontan”, după T. Vianu) pe orbita culturii ma-
jore; fondul ancestral, „primitivismul” s-au decantat, prin pana 
sa, într-un „hermetism folcloric” şi stilism „crepuscular” (cf. I. 
Negoiţescu). Venit din familia povestitorilor populari, Creangă 
este – zicea Ovidiu Bârlea – „fratele genial”. Deja tradus prin 
anii ’80 ai veacului său (Mite Kremnitz, Leon Bachelen), el 
şi-a dovedit arta de scriitor, înţelegând prea bine că scrisul e 
„treabă de gust”. Cu o intuiţie infailibilă, Creangă va nota, în 
1878, pe o veche carte (a lui Amfilohie Hotinicul), dăruită de 
Eminescu, că a primit-o de la „cel mai mare poet al românilor”, 
fără a mai aştepta, aşadar, verdictul magistrului convorbirist. 
Această „descoperire prin celălalt”, cum observase Theodor 
Codreanu, a fost o mare şansă a literaturii române, spulberând 
mitul unui ins necultivat. Dar Creangă, un sceptic, în fond, ne 
face părtaşi la „plânsul fiinţei” sub masca jovialităţii, iubind 
spectacolul disimulării.

Virgil RAȚIU
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Zenovie CÂRLUGEA
Tg.-Jiu, 28 septembrie 2021

GHEORGHE GLODEANU: 
„MITOGRAFII. INCURSIUNI ÎNTR-O BIBLIOTECĂ MITOLOGICĂ”

De la debutul în critica literară 
cu Fantasticul în proza lui Mircea 
Eliade (1993) până la traducerea 
în limba franceză din 2020 (La 
Poétique du fantastique dans 
l’oevre de Mircea Eliade, Editions 
Universitaires Européennes, Omni 
Scriptum Publishing Group), dl. 
Gheorghe Glodeanu a continuat 
să evidențieze, prin comentarii 
aplicate în domeniul imaginarului 

mitologic, aspecte și coordonate menite a statua fie Poetica 
romanului românesc interbelic (dar și contemporan) pliată 
pe o anume tipologie (edițiile I-IV, 1998-2016), fie  poetica 
(„avatarurile”) prozei eminesciene (ed. I-IV, 2000-2010), a 
misterului în opera lui Mateiu I. Caragiale (ed. I-II, 2003, 
2010), a glisării/ „saltului” din real  în imaginar, atât în 
proza fantastică românească (2014) cât și în cea franceză din 
secolul al XIX-lea (2020). 

Critic literar de formație universitară cu vocație 
de poetician al domeniului, cu aplicații exacte asupra 
fenomenelor cercetate, indiferent că este vorba de autori 
români clasici și moderni ori de „prozatori de avangardă” (v. 
„Four Avant-Garde Writers”, ediția engleză, 2017), autorul 
recentelor „MITOGRAFII. Incursiuni într-o bibliotecă 
mitologică” (Ed. Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2021, 648 
p.) tratează despre „fascinanta lume a mitologiei”, mai exact 
zis, despre „maniera în care marile mituri au fost oglindite 
în cadrul operelor literare”. Fascinat încă din copilărie de 
marile legende ale lumii ori de legendele Olimpului, acestea 
au devenit cărți de referință ale „uceniciei în arta lecturii”, 
iar mai târziu, în calitate de „cititor experimentat”, a reușit să 
identifice în mod sistematic „prezența elementelor mitice în 
creațiile autorilor români și străini”: „M-a interesat îndeosebi 
maniera în care s-a realizat trecerea de la mythos la logos, 
adică de la mitologie la cuvântul scris, la literatură. Eram 
curios să descopăr în ce măsură au marcat marile mituri ale 
Antichității evoluția literaturii. De aici ideea unei lucrări în 
care urmăresc relațiile dintre mit și literatură.”

Cu alte cuvinte, criticul este interesat nu numai de 
„realitatea” evocată în operă, ci îndeosebi de „imaginarul, 
mitologia, miraculosul”, căci pătrunderea miturilor în 
literatură este un fenomen „firesc”, creațiile artistice fiind 
acelea care, din Antichitate până azi, contribuie din plin la 
transmiterea miturilor, sporindu-le importanța prin varii 
semnificații și reflexe social-culturale, sufletești, spirituale, 
ideatice. Faptul că mitologia antică a constituit un perpetuu 
izvor de inspirație îl ilustrează din plin metamorfozele 
romanului european. Așa cum criticul își intitula cercetările 
de poetică a romanului românesc, discursului amoros 
sau jurnalului intim cu referință la mituri grecești celebre 
(„Noaptea de Sânziene de Mircea Eliade”, 2002, 2008; 
„Măștile lui Proteu”, 2005; „Narcis și oglinda fermecată”, 
2012; „Scriitori, cărți, muze...”, 2017).

Bazat pe o bibliografie românească și străină, în continuă 
augmentare, care a constituit și continuă să constituie un 
prețios instrument de orientare în problematica fantasticului 
și mitologiei literare (remarcată de noi în cadrul comentariilor 
la unele lucrări, inclusiv la „Incursiunile în proza fantastică 
franceză a secolului al XIX-lea”, 2020), dl Gh. Glodeanu este 
autorul unui discurs critic „amoros”, aș zice, în domeniul 
imaginarului, și „incursiunile” de acum ale d-sale având loc 
„într-o bibliotecă mitologică”, după cum vedem din subtitlul 
noii ediții a „MITOGRAFIILOR” sale.

Desigur, după cum deja universitarul ne-a obișnuit cu 
o anumită deschidere „protocolară” (a se citi: de punere în 
temă) a cărților sale, primul capitol își propune să dea câteva 
„Definiții ale mitului”, cu aplicare la „Miturile Greciei 
Antice”, și asta prin prezentarea unor lucrări din biblioteca sa 
„mitologică”. Desigur, în fruntea comentariilor se așază de la 
sine lucrarea fundamentală a lui Mircea Eliade „Aspecte ale 
mitului” (apărută sub titlul „Mit hand Reality” la New York, 
cu versiunea franceză „Aspect du Mythe”, Gallimard, 1963), 
apărută în românește cincisprezece ani mai târziu („Univers”, 
1978) și, din păcate, neretipărită după 1990, când a început 
recuperarea masivă a literaturii exilului. Am uzitat și noi, 
în activitatea de la catedră, zeci de ani, această formidabilă 
„radiografie” a mitului făcută de cel căruia urma să-i apară în 
traducere, desigur, „Istoria credințelor și ideilor religioase” 
(I-III). Din cele nouă capitole, aflam  foarte interesante 

aspecte despre „originea” magică și „structura” miturilor, 
despre unele „rituri ale înnoirii”, despre eshatologie și 
cosmogonie, despre mitologie, ontologie și istorie, despre 
„măreția și decăderea miturilor”, până la unele „supraviețuiri 
și  camuflaje ale miturilor” în viața omului contemporan. 
Raftul mitologic privind problematica propusă de capitolul 
respectiv se completează cu lucrări de așa-zis prim-plan, 
prezentate monografic, semnate de Hesiod (Teogonia sau 
despre nașterea zeilor),  Arnold Van Gennep (Despre formarea 
legendelor), Robert Graves (Miturile Greciei Antice), Gérard 
Denizeau (Mitologia și pictura), Victor Kernbach (Miturile 
esențiale), Ștefan Borbély (Mitologie generală), Ileana Marin 
(Despre infidelitățile mitului), Octavian Paler (Mitologiile 
subiective; Calomnii mitologice)...

După această cam didactică punere în pagină, rezultată 
din însumarea unor comentarii itinerante la cărțile respective, 
cu caracter general, autorul face loc unui capitol mult mai 
aplicat, Miturile și literatura (II), apelând la specificitatea 
domeniului de referință, la structuri ale imaginarului mitic 
și concepte ale mito-criticii, de la Silviu Angelescu („Mitul 
și literatura”, 1999), Constantin Jinga („Biblia și sacrul în 
literatură”, 2001), Adriana Babeți („Amazoanele”, 2013), 
la Northrop Frye („Marele Cod. Biblia și literatura”, trad. 
1999) și Gilbert Durand cu antropologia lui imaginară, cu 
mitocritica și mitanaliza, cărți traduse la noi de prin 1977 până 

în 2004  (cap. „Imaginarul literar în conceptele mitocriticii”).
Oprindu-se, apoi, la Miturile literare din Evul Mediu (III), 

luăm cunoștință de „Legendele Sfântului Graal” prin cartea 
lui Joseph Campbell, de „un amănunt din Parsifal” (Mircea 
Eliade), de romanele cavalerești din Ciclul Regelui Arthur 
(Heinrich Zimmer), despre mitul iubirii curtenești (Denis de 
Rougemont), precum și despre mitul iubirii tragice dintre 
Tristan și Isolda (Joseph Bérdier). Tot aici, autorul scrie 
despre „mitul lui Don Juan în viziunea lui Jean Rousset”, 
despre „redescoperirea lui Don Quijote” (O. Paler), precum 
și despre o comparație a „mitului iubirii”, cel de ieri vs. cel de 
azi. Cu Istoria tărâmurilor legendare este prezent Umberto 
Eco, autorul celebrului roman încifrat „Numele trandafirului”, 
iar cu Cucania, tărâm mitic, Izabella Bejan-Krizsanovszki.

Desigur, după Antichitate și Evul Mediu, foarte interesante 
sunt Mitologiile omului modern (IV), problematica atingând 
aici latura unor teoretizări privind poetica genului, așa cum 
apar toate aceste profunde comentarii hermeneutice în 
Mitologiile lui Roland Barthes, la Pierre Brunel (Miturile 
secolului XX), Jérôme Garcin (Mitologiile omului modern), 
Pierre Brunel (Dicționar de mituri literare) și Juliette Vion-
Dury și Pierre Brunel (Miturile literaturii fantastice).

Un capitol întreg, împrumutând titlul lui Gaiman, este 
dedicat Mitologiei nordice (V), spațiu din care provin, cum 
se știe, „Cântecul Nibelungilor”, „Edda” lui Snorri Sturluson 

sau alte elemente de mitologie septentrională  cercetate de 
Neil Gaiman („Incursiuni în mitologia nordică”).

Ultimul capitol, referitor la „Mitologia românească” 
(VI) convoacă câțiva cercetători ai domeniului, de la G. 
Călinescu, – autorul celor patru mituri fundamentale ale 
culturii românești (mitul etnogenezei/ al lui Traian și Dochia, 
mioritic/ existența pastorală, manolic/ creația prin jertfă, al 
zburătorului/ erotic,  mituri cărora li se mai pot adăuga și 
altele din bogata mitologie românească ...

Autorul vine să completeze tabloul călinescian schițat în 
celebra „Istorie...” (1941) și cu miturile geto-dace, luându-
și-l ca partener pe Mircea Eliade, mai exact cartea tradusă și 
la noi De la Zalmoxis la Genghis-Han, abia la zece ani de la 
apariția ei la „Editura Payot” din Paris (1970). Cu subtitlul 
clarificator: Studii comparative despre religiile și folclorul 
Daciei și Europei Orientale se retipărește la „Humanitas”, 
în 1995. Alte cărți privitoare la mitologia românească sunt 
semnate de Andrei Oișteanu (Ordine și Haos. Mit și magie 
în cultura populară românească, 2004), Șerban Foarță 
(Bestiarul Fabulos al lui Șerban Foarță scris pe baza 
operei „Opera somnia” din 2000) și Liliana Gabriela Voș 
(Miturile și literatura. Dimensiuni arhetipale ale creației 
în dramaturgia românească, 2018). Încheierea o rotunjește 
eseul Mitul jertfei creatoare în dramaturgia lui Mircea 
Eliade, subliniind interesul special al sculptorului pentru o 
sculptură lytică difuzând mitologie. Autorul comentează 
cele două piese dramatice „Ifigenia în Aulida” și „Coloana 
nesfârșită”, conchizând că acestea configurează „o ipostază 
mai puțin familiară a marelui scriitor, aceea de dramaturg”.

În totul, MITOGRAFIILE dlui Gheorghe Glodeanu, 
aceste „incursiuni într-o bibliotecă mitologică”, păstrând un 
mai vechi lexem devenit în critica autorului nostru „concept 
operațional” (vezi: „Incursiuni în literatura diasporei și 
disidenței ”cu două editări în 1999 și 2010: „Incursiuni 
în proza fantastică franceză a sec al XIX-lea”, „Rătăcind 
printre himere. O panoramă a literaturii fantastice”, 2020 
ș.a.) fac dovada unei pasiuni față de acest domeniu/ gen al 
literaturii, ceea ce a permis, desigur, realizarea masivului 
op, cu evidentă scrupulozitate documentară, lucrare care 
ea însăși va intra în bibliografiile tematice, având atuul de 
a fi o carte „sinteză”, ceva cam de domeniul sine qua non 
pentru accesul în biblioteca de referință a temei. Autorul, 
trebuind să consulte lucrări din bibliografia românească și 
străină referitoare, în general, la relația mitologiei cu artele, 
a trebuit să se concentreze asupra literaturii, arta cu cele mai 
mari posibilități de exprimare artistică, constatând că din 
„arta cuvântului”, privitoare la lumea fantastică, imaginară, 
mitologică, s-au inspirat și reprezentanții celorlalte nouă 
muze surori, statuate de Hesiod, ca fiice ale lui Zeus : Clio 
(muza poeziei epice și istoriei), Thalia (muza comediei), 
Erato (muza poeziei erotice), Euterpe (muza poeziei lirice 
cântând din flaut), Polyhymnia (muza retoricii), Calliope 
(stăpâna poeziei epice și uneori a elocvenței), Terpsichore 
(muza dansului si a corului cu o liră în mână), Urania (muza 
astronomiei si geometriei), Melpomene (muza tragediei).

Din acest foarte bogat domeniu al artelor, autorul s-a 
interesat de felul cum miturile sunt absorbite / preluate / 
reinterpretate de Literatură. De la mentalitatea în care au 
apărut, până în contemporaneitatea noastră, trecând prin 
atâtea epoci și căpătând noi semnificații și sensuri, miturile 
nu și-au stins deloc anumite virtuți, ale dăinuirii. Îndeosebi 
prin opere literare, miturile sunt capabile să exprime în cadre 
simbolice, chiar ideatice, acest sens al prezenței lor în lume, 
anume viziuni și mentalități, cu rol structurant, coagulator, 
putând ilustra, la modul indimenticabil, tâlcuri, valori 
eponime, aspirații de oamenilor în sensul istoriei care se 
repetă, în imaginea de spirală cu sens ascensional.

Lucrarea, bine structurată în cele șase capitole, are o 
cursivitate eseistică aparte, precum și o limpiditate ferită de 
obscurități și aproximații. Controlată mereu de bibliografia 
de referință, consistentul op, dovadă a unei intrinseci vocații 
hermeneutice, ne călăuzește în „fascinanta lume a mitologiei”, 
domeniu în care dl. Gheorghe Glodeanu se mișcă nu numai 
incitant dar și cu gust estetic. Pe scurt zis, „Mitografiile” 
acestea ne dezvăluie o parte din zestrea mirabilă a „bibliotecii 
mitologice”, izvor de inspirație în varii domenii ale artei (și 
nu numai) pentru istoria lumii de la început până azi.

Un mitograf și poetician al lumilor fantastice 
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Când scriu despre poeziile 
lui Florin Dochia, nu pot să nu 
amintesc, în treacăt, despre scrierile 
lui nonfictive, care indică şi un 
spirit teoretic, modern-postmodern: 
Puterea lui Don Quijote, Starea de 
lectură, Prins în lumea cuvintelor 
(2 vol.), Fenomenul K.[afka]. Tema 
poetică cea mai frecvent reiterată şi 
de o rară expresivitate este iubirea. 
Să mai enunţăm un clişeu: temă 
considerată roditoare prin ea însăşi, 
dar cel mai des riscată de scribii 
manufacturieri, cei mai mulţi, 

care repede cad în sentimentalism, adică în păcatul cel mai 
dăunător poeziei, „foarte aproape de perversiune pe scară 
morală” (Camil Petrescu). Sentimentalismul, mai spune 
cineva, este o formă de oboseală. Sau reputata zicere a lui 
Theophile Gautier: „Nu cere poeziei sentimentalism. Cuvinte 
strălucitoare, cuvinte luminoase, cu un ritm şi o muzică – iată 
poezia!”

Cea mai nouă carte de poezie a lui Florin Dochia, 36 de 
zile cu Lilith, de dragoste, este aşazicând antisentimentală sau 
mai bine spus, bipolară, oximoronică. Moto-ul din Fericitul 
Augustin face apologia iubirii, care este „rădăcina” tuturor 
foloaselor în lume. Dar există şi faţa cealaltă a medaliei, care 
aparţine întregului. Bine ilustrată de acest revers este legenda 
lui Lilith, prima soţie a lui Adam, alungată din rai pentru că 
a refuzat poziţia misionarului. E prima feministă din lume. 
Eva, opusul lui Lilith, simbolizează simbioza dintre noapte 
şi lumină, dintre Eros şi Thanatos, dintre angelic şi demonic. 
Rebela are, cel mai mult, tangenţe cu distopia. E o căutare a 
luminii când întunericul „mă priveşte / şi se naşte înlăuntrul 
meu”: „Lilith în piele de şarpe / privindu-mă cu ochii tăi 
reci / dezmierdându-mă cu ghearele / ascunse în mănuşile 
de catifea. / hai să mai bem o cafea. // undeva, pe cuprinsul 
planetei / pe altarul iubirii, se jertfea / Cel care a inventat 
vrăjitoarele / şi-a lăsat să ne lumineze soarele. // El este 
cauza, / El este sursa. / ai venit nălucă a nopţii, / să-ncepem 
cursa / cu obstacole dintre două singurătăţi. / vrem să fim una; 
suntem jumătăţi.”  De ce 36 de zile?  Nu trebuie explicată 
alegerea acestui număr, pentru că i-am diminua misterul. 
Prin exces de interpretare, ne-am putea gândi la ceea ce 
Pitagora numea număr sacru, pătrat de 6, numărul 36 fiind 
considerat  Numărul Omului. Dar cum numerologia nu-i 
vocaţia noastră, să vedem mai bine acuităţile poeziei despre 
care vorbim. În extensia feminităţii, tehnica hiperbatului şi 
a complementarităţii ridică faptul la înălţimea metaforei. 
Umbra ca partea cealaltă a luminii nu-şi găseşte izvorul 
legitim, o proiecţie dintr-o lumină superioară: „strălucire 
în noapte, /în aşternuturi străine, / despletirea inocenţei / ca 
mângâiere felină a pielii. / fior. / corpul se înalţă, / caută în jur, 
/ trupul cade răpus de nesaţ (…) // în viaţa mea, o amintire, 
/ o curgere de miere: / faţa ta transparentă / ca umbra apei în 
sfinte potire.”  

Lilith, stabilită în adâncurile mării, este asociată cu apa 
neagră şi cu luna neagră, semnificând umbra inconştientului şi 
pulsiunile obscure, prezenţă exagerată a absenţei sau invers, 
elementul tenebros care trebuie învins, întunericul care trebuie 
împrăştiat. Este legată întotdeauna de fenomene extreme, 
oscilând între refuz şi fascinaţie: „orbiţi de atâta umbră, / 
înecaţi de atâta apă neagră / curgând pe pielea noastră, / ne 
îmbrăcăm în vietăţi / lunecoase şi leneşe, / în alge sugrumând 
orice dorinţă. // ca o scoică în soare, Lilith, / tu te deschizi 
blând pe nisip”. E iubirea în manifestările ei totale, opuse şi 
complementare, în numele căreia poetul execută un adevărat 
tur de forţă. Sugestia poate fi şi o reconsiderare a femeii 
demonice, trufaşe, a căderii care sporeşte puterea dragostei, 
multiplicitatea ei, sortită în acelaşi timp şi morţii. Ea e un alt 
înger „care a căzut într-un infern a liberei iubiri”,  se revarsă 
în visul fiecăruia: „omul tău cel vechi încă te visează. / a fost 
alungat şi el din grădina sfântă, / tu tot bântui lumea, mereu 
trează, / fără istov, niciodată-nfrântă (…) Nemurită, Lilith, 
vei rămâne. / dragostea neroditoare ţie ursită. / te vor proslăvi 
mulţimile păgâne, / iar suferinţa fi-va nesfârşită”. Poetul şi-o 
revendică, „blând infern”, „blândă întunecare”, „spaima pe 
care am pierdut-o”. Numai poeţii de mare vigoare artistică 
sunt în stare să evoce tainele umbrei,  simbolistica mesianică 
a cămăşii de moarte,  anticipările departelui,  să împletească 
răul cu binele; rătăcitor prin ceţuri şi prin hăuri face din 
acestea o dimineaţă a creaţiei: „am să te îmbrac în rouă, / 
într-o noapte fastuoasă, / când începe să se coasă / pe ea 
dimineaţă nouă”; „am ieşit cu tine în ger / am zburat înspre cer 
/ ca logodnicii lui chagall / peste închipuitul foc bengal / care 
în mine se aprinsese / ne-am iubit profund şi corespunzător / 
ca-ntr-un film de scorsese / cu drew  barrymore / ne-am iubit 
în secret prin mansarde / am rătăcit pe bulevarde / în nopţile 

lungi şi reci…”
Volumul în discuţie are o temă atotcuprinzătoare, unică, 

dar stilistica lui este eterogenă, fără să impieteze cumva 
ansamblul. Trecerile spontane de la rigoare la un grad mai 
mare de libertate, conexiunile şi interferenţele culturale 
asigură fluiditatea textelor: Adam, Eva, Narcis, Nefertiti, 
Perseidele, Joseph K., Maiselova, Bacovia, Roma, Paris, 
Veneţia, Styx, Tamisa, Sena. Autorul trăieşte o permanentă 
stare poetică, uneori poemele sunt nişte stampe sau acuarele 
cu suprapuneri de nuanţe, alteori sunt resfirate fragmente 
intertextualiste: „întâmplările nebune ale vieţilor noastre”, 
„când noaptea e rece şi singură”,, Nuferi galbeni îl încarcă”; 
„te cutremuri într-o barcă”, „eşti sortită ei şi morţii”, „je 
t’aime moi non plus”, „nu e păcat să se lepede / clipa cea 
repede ce ni s-a dat?”.

Florin Dochia e un artist stăpân nu doar pe expresie, ci 
şi pe lumea sa, un poet prins bine  în relieful personal.

Constantin TRANDAFIR

 Scriitori și teme 

Complementele 
iubirii atotputernice

Și berzele fac uneori farse
Migdale dulci-amare 

        Un lucru exotic din viața mea, probabil singurul, 
ar fi ziua în care o barză m-a adus pe lume. Adică 
nu barza în sine aduce exotismul, ci faptul că ea a 
ales prima zi de primăvară dintre toate zilele lunii 
martie să facă un popas părăsind cerul, pregătit să 
se deschidă primăvăratic nouă muritorilor.

– O! La! La! Puțină poezie nu strică decorul, 
dar altceva nu se întrevede! Ce ar fi atât de 
exotic? Doamne, dă-ne putere să ducem până 
la capăt crucea aceasta. Unii dintre Tootou Hars 
Kertici Onivi ne dăm pe huțuțul tău ideatic și ne 
mirăm! Pauză. Mirare! Pauză. Mirare! Și tot așa!

Până acum, nimic exotic. Dar dacă mă gândesc 
că două berze au pornit în aceeași zi, în aceeași lună și 
în același an spre două puncte, ce nu prea au nimic în comun, 
abia atunci începe exotismul. Dar dacă au greșit berzele ruta și 
de fapt eu ar fi trebuit să mă nasc în Mahdia, Tunisia? Și în locul 
meu l-ar fi dus pe Youseef Rzouga, la maternitatea-dispensar, 
comuna Ulmeni, azi oraș. Cei mai fericiți ar fi fost ai mei ce și-
au dorit cu ardoare un băiat! 

– Cine, mă rog, este acest Youssef? Ce altceva am putea 
întreba – la această oră, ceas potrivnic unei duminici împovărate 
și împovărătoare – despre acest subiect. Posibiliamente, noi, 
Fran Zoolitici Uosefini, îl vom căuta pe Google, să vedem dacă 
chiar există ori este doar un personaj creat cu minuțiozitate de 
mintea ta zgubilitică, zaaritică, zgubiformă și zgubibubi.

Nu vă obosiți să îl căutați ori puteți să o faceți, dacă nu aveți 
altceva mai bun de 
făcut. Youseef este 
un poet tunisian de 
factură franceză. Nu 
îmi aduc aminte cum 
am dat peste el. Ba 
da, știu. Mi-a căzut 
sub ochi revista on-
line Literatura de azi, 
la pagina scriitorilor 
născuți în martie. Și 
nu m-am mulțumit 
cu atât, trecând peste 
zicerea înțeleaptă 
„Curiozitatea strică 
la frumusețe”, am 
aflat cine l-a tradus 
în limba română. 
D e p ă ș i n d u - m i 
barierele impuse de 
faptul că sunt femeie 
– și o femeie din generația mea nu poate să facă tot ceea ce îi 
trece prin minte – i-am scris. Așadar mi-am explorat și exploatat 
exotismul la maxim. Și uite așa, i-am adus la cunoștință existența 
mea, devenind apoi prieteni pe Facebook. Din când în când ne 
intersectăm pe chat. Sunt născută în aceeași zi și în aceeași lună 
și cu poetul Ioan Moldovan, dar nu în același an.  

– La ce îți vor fi folosind toate acestea, femeie? Ne întrebăm, 
noi cei din onor organizația Dartianic Iardes Bionirici, 
întrebându-te? Nu îți folosește la nimic să ai un frate geamăn 
în Tunisia. Fiecare a venit pe lume cu datul său, cu inspirația și 
calitățile sale ce nu se pot împrumuta, transmite ori fura. 

Uite de ce, cum și când! Pur si simplu mă simt descoperită 
atunci când un val de duioşie îmi dă târcoale. Pentru că voi 
vă amuzați de orice, chiar și de romantismul de la începutul 
adolescenţei mele, romantism, ori poate melancolie ce a venit 

asociată cu multă sfioşenie şi tăcere. Aş fi putut să tac la 
nesfârșit, fără să simt nevoia să comunic cu cei din jur. 

După cum puteam să nu fac vreo confidență. Pot să 
tac la nesfârşit şi acum, dar mi se pare nepoliticos. 

 – Ar fi minuat dacă ai face-o. Noi, Intimisi 
Onor Cit Biari, credem că cele mai minunate 
și frumoase femei sunt cele care nu vorbesc. 
Spune Da mâinii întinse și îți vom oferi un loc 
într-un tren, poate nu chiar în vagonul albastru. 
Mai degrabă te-am așeza în poate uitatul vagon, 

Pepito cu pupti. 
Nu, nu îmi folosesc la nimic pseudo-

paralelismele voastre prezente și viitoare. Dacă 
pasărea pe care o așteptăm – impaciențizați, să ne aducă 

în fașe și primăvara, și ne întristăm când ea pleacă – ar fi făcut 
schimbul pruncic desupra Oceanului Atlantic, nu ați mai face tot 
felul de presupuneri must-băbești.

– Ar fi fost plângeri must-moșisme. Parcă ziceai că sunt 
oameni în preajma cărora nu poți decât să taci. Se pare că 
noi... suntem dintre cei care te facem să devii prea vorbăreaţă, 
pentru gustul general. Și uite așa, cum am descoperit în timp 
că ești mereu alta, depinde lângă cine stai. Unii te fac să te 
simți frumoasă şi ocoşă, lângă alții te simți stupidă şi urâtă. 
Elasticitatea te ocolește și de data aceasta, iar noi, Arșici 
Bobolinați Uităki, te deplângem.

– Dar Bobiță unde este? L-ai pierdut printre rânduri. Noi 
cei din trenulețul tudordariusian nu avem loc în această 

lună eminamente 
feminină? Nu se 
poate să ne lași fără 
eroul preferat. Și-a 
construit ori nu un 
partid? Ori zace în 
moleșeală, trăind 
din gloria altor luni? 
Poftește-l la lumină, 
chiar dacă el este o 
bulină smoolitică. Ce 
dacă nu are aripi ca 
berzele, are idealuri 
și vise!

Bobiță a făcut 
un pas în spate, prea 
i-am dat nas trezind 
invidia caninistă 
a Bellei. Bella are 
dreptate, luna martie 
este luna doamnelor, 

deci Bobiță să mai aștepte, că acușica vine luna farselor, ce bine 
se va integra în atmosfera acestei luni, Bobiță cu codiță, cornițe, 
urechi și coarne de berbec.

– Și de data aceasta norocul tău are două nume, TudorS și 
Darius A.B.C.&C.K. Te-au salvat de la înec. Acum poți să fii 
ceea ce ești și nu mai trebuie să te smântânești ori frișcăluiești... 
cum ar fi dacă ai fi fost... ceea ce, evident că nu ai cum să fii. 
Cine ar fi fost Regina Broaștelor? Dacă nu ai fi ajuns în iazul 
care trebuia să ajungi. Cine i-ar fi spus „Ton-Țătoare” doamnei 
învătătoare Melania, căreia i-ai trântit explicația cuvântului 
„profil”: Poate v-a spus că vă iubește din profil. A fost prima 
care a râs, apreciind simţul umorului. 

Poate, știind multe despre mine, considerați că am avansat, 
devenind Regina Dulcegăriilor. Dacă este bal, bal să fie, Balul 
Mărțișorului! Trebuie să apreciați, nu v-am întristat folosind un 
cuvânt ce ne dă fiori, covidul. Am făcut abstracție, deși am trecut 
prin boală, dar nu are importanță. Spiritul trebuie să învingă. 
Mai bine mă întorc în vremea Reginei Broaștelor când se iveau 
primii vestitori ai primăverii. Zăpada dădea semne de oboseală. 
Streşinile începeau să îşi picure copertina de zăpadă. Se apropiau 
ziua mărțișorului și ziua femeii. 

– Iar te-a salvat luna martie. În fiecare an ea a venit și vine 
cu agitație maximă. Ca atare nici tu și nici colegii tăi nu faceți 
excepție. Ce cadouri să faceți? Cea mai plăcută surpriză făcută 
mamelor voastre a fost când v-ați întors de la şcoală, în prag de 8 
Martie, cu salată de boeuf, preparată la orele de practică. Atunci 
ați învăţat secretul maionezei. O maioneză tăiată echivala cu 
o intrare ratată în U.E., cel puțin. Nici vecinii nu o mai puteau 
salva pe nefericită. 

Rămânea pe veci fată bătrână! Ca să vezi ce probleme 
maionezice aveați pe atunci. Ne vom opri aici, nu vom înșira 
problemele zilelor de azi. O parte din Ratabici Liar Mamaam 
Hiperi, am declarat martie lună fără griji, ele rămânând celorlalte 
luni. Adresăm „La mulți ani!” dragelor noastre: bunici, mame, 
iubite, soții și fiice.

– La mulți ani! Urarea vine și din partea noastră a celor mici 
ce mărșăluim sub numele trenulețul tudordariusian, pornit în 
căutarea primilor vestitori ai primăverii.

Pamflet de Florica Bud
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 –  Frazele alăturate nu-mi 
aparțin, corespund însă cu anumite ju-
decăți ale mele în marginea unei teme 
pe care, deși m-am mai ocupat de ea, 
n-am istovit-o. Transcriindu-le, fac 
mai mult decît să le citez: le subscriu. 
„Parisul e o singurătate populată, un 
oraș de provincie este un deșert fără 
singurătate”. „Trebuie să fii provin-
cial ca să știi că singurătatea – singura 
vrednică de dorit – nu se gustă decît 
la Paris. Dorim desigur o celulă, dar 
cu o ușă deschisă. Iubim tăcerea, dar 
numai dacă știm că există o mie de 
locuri pline de gălăgie, unde în cîteva 

minute, un automobil ne poate duce”. „Parisul este Provincia, care 
prinde conștiință de sine. Parisul: acest imens foc pe care îl întreținem 
noi provincialii. Nimic admirabil în nici un plan care să fie numai 
parizian”. „Provincia ne învață să cunoaștem oamenii. Nu cunoști 
bine decît pe acei împotriva cărora trebuie să te aperi”. „Un artist 
fără comunicație cu Provincia este prin aceasta fără comunicație cu 
omenirea”. „Frecventarea delicioasă și criminală a lumii, de care vor-
bește Pascal, dă naștere la mai puține opere mari decît lipsa amară a 
lumii într-o cameră de bolnav sau într-o casă moartă de provincie”. 
„Ce primejdie pentru un om inteligent absența martorilor. Omul cel 
mai atent nu se vede bine decît în ochii altora. În provincie un om 
cultivat știe că lumea își bate joc tocmai de ceea ce are el superior; 
dar nimic nu-i vestește părțile sale adevărat ridicule și nimeni nu i 
le denunță” (v. François Mauriac, „Provincia”, în Universul literar, 
44, nr. 48, 25 noiembrie 1928, p. 776). Înlocuim Parisul cu București 
și lucrurile devin sensibile. Înțelegem apoi că provincia nu-i numai 
nenoroc, ci și, pentru un scriitor, o șansă. Oricît de dureroase, izolarea, 
singurătatea sînt răsplătite cu o cunoaștere mai profundă a lumii și a 
sa. Firește, cutez să spun aceasta avînd drept argument atît viața și 
opera lui Bacovia, cît și propriile mele sentimente. Fără provincie și 
sinonimul ei „faubourg”-ul, Bacovia ar fi devenit convențional și s-ar 
fi diluat. Deși m-a trecut, nu o dată, prin stări de dezgust, amare, pro-
vincia m-a sistematizat interior mai ferm decît ar fi făcut-o, probabil, 
un „oraș mare”.

– Răsfoind o mapă, azi am dat peste o fișă cu următoarea menți-
une: v. Livius Ciocârlie, „Valsînd cu Muli”, interviu realizat de Adri-
ana Babeți, în Orizont, nr. 10, octombrie 2000, pp. 4-6. Și cînd l-am 
citit prima dată, și acum, după mai bine de zece ani, la recitire, cîteva 
pasaje mi-au sugerat analogii cu Bacovia. „Un om e făcut din mai 
mulți”, spune într-un anume moment profesorul timișorean. „Și în 
cărți e, de fapt, așa. Mă fabric din mai mulți. Sau, ca să fiu mai explic-
it. Presupunînd că scriu bine, îl fabric ca personaj pe cel care sînt. Așa 
cum, de exemplu, Baudelaire se diferențiază de romantici. Roman-
ticii […] erau «spontani». Se exprimau direct, cum cîntă păsările. Pe 
cînd Baudelaire își construia un personaj artificial, dar care semăna 
teribil cu el. Deosebirea e că romanticii spontani sînt superficiali, iar 
Baudelaire, «facticele», e adînc”. Același raport e între Bacovia și 
semănătoriști. Peste faptul că a fost „un fenomen din naștere”, ca și 
autorul Florilor Răului, el și-a pus pe față o mască, în tinerețe, pentru 
a semăna cu acesta, cu Poe, Verlaine și Rollinat, care s-a prins defin-
itiv. Ulterior, întreg comportamentul său a decurs în concordanță cu 
acea mască. Nici Agatha și nici vîrsta n-au reușit să-l devieze de la 
linia sa. Mi-a reținut atenția apoi – îndeosebi, aș zice – această măr-
turisire: „… niciodată nu am fost de-a binelea tînăr. Nu am avut ener-
gie în mine. Ăsta a fost întotdeauna basul meu fundamental și de aici 
o stare de oboseală continuă. Viața mă obosește cumplit. Și acuma, 
și cînd eram tînăr tot așa eram. Ca să vă dau un exemplu. Sînt uituc, 
dar nu fiindcă m-aș fi sclerozat. Și cînd aveam 20 de ani tot atît de 
uituc eram. Deci un anume gen de bătrînețe a existat întotdeauna”. 
În timp ce le citesc, rîndurile acestea, precum și altele, de la începutul 
convorbirii, îmi amintesc, întîi, de observația făcută de Vasile Netea 
în preambulul interviului pe care i l-a luat poetului, în 1943: „Baco-
via nu vorbește cu certitudini matematici și nici nu dă cuvintelor sale 
tonul grav al necontradicției. El își aduce aminte: i se pare numai. I se 
pare astfel că s-a născut în ziua de 5 sau 6 septembrie, în 1881; precis 
nu s-a nevoit a ne mărturisi” (v. Opere, p. 440). Vagul – reporterul 
n-o spune – vine de la o astenie instalată devreme, iremediabilă. De 
altminteri – se știe din versurile sale – Bacovia a fost insul pe care 
„nimicnicia” îl prinde în mai multe rînduri pe stradă și în alte locuri. 
Unele din cauzele oboselii sale sînt vechi. Cu 16 ani înaintea discuției 
cu Netea, el îi relata lui I. Valerian: „Din cauza temperamentului mi-
am croit fatal o astfel de viață [în singurătate]. Și-apoi n-am fost în-
totdeauna prea sănătos” (ib., p. 424). În maniera sa, poetul a spus de 
zeci de ori că viața îl obosește.

– Aproape jumătate din existența sa, Bacovia a trăit epoci în 
care atenția generală s-a îndreptat către „Omul-Muncă” (numit așa 
de Georges Le Fèvre, în titlul unei cărți din 1929), omul în „salopetă” 
(cuvînt rostit frecvent după Primul Război Mondial), și s-a clamat 
necesitatea ca poezia să cînte „energia aspră a Muncei” (v., de ex., 
Emil D. Fagure, „Poezia energiei”, în Adevĕrul, 2, nr. 43, 18 septem-
brie 1921, p. 1). El însuși, spre sfîrșitul vieții, îndeamnă răstit: „La 
muncă!... Nu leneși, nătărăilor, la muncă!!” (v. Opere, p. 459). Viața 
sa a alternat, dureros, între rîvna de a munci și incapacitatea de a o 
face. Suferă, adesea, de complexul de a nu se putea integra în ritmul 
general al muncii. Astfel, munca executată de ceilalți e înregistrată 

doar ca „zvon” (v. „Stanță”). În oraș ia notă de ea datorită chemă-
rii sirenelor („Dialog de iarnă”). În „Din tren”, fugitiv, vede „cîmpul 
muncii” (ogoarele), „cîmpul lumii”, al mulțimii. Are, de asemenea, 
intuiția efortului în muncile grele despre care scrie un vers viguros 
(„Și, dacă munca trosnește din brațe, din piatră, din fier”), în „Note de 
toamnă” și admiră „eroua clasă muncitoare” („Arminden”), dar toate 
astea ca privitor de la distanță. Compune și o „serenadă din topor”, cu 
amenințări, a „Muncitorului”, în stil de sindicalist revoltat și de pro-
pagandist socialist. Inactiv lungi perioade, aude cum se înfiripă „un 
cîntec” cu imperativul „– La muncă!”. Sînt simple zvîcniri, uneori 
tardive, fără consecințe. Bacovia mai mult reflectează la muncă decît 
muncește, în afară, bineînțeles, de „munca de visător”. Cunoștințele 
de economie politică îl ajută să înțeleagă munca nu numai sub aspect-
ul datoriei, ci și al recompensei, care, totdeauna, fie e insuficientă, fie 
amînată: „Mulțimea anonimă se va avea în vedere”. De nicăieri nu 
reiese, la el, că munca ar fi o bucurie. Dimpotrivă, lasă să se subînțe-
leagă piedicile sufletești ce se ivesc, după „o zi de sărbătoare” (ar-
mindenul), la întoarcerea „Spre necesarul randament/ Din monotona 
Muncă”. Sună a condamnare!

– Spusă cu elan, mi-a plăcut o vorbă de-a lui Ovidiu Genaru 
dintr-o ședință de redacție în care se puneau la cale un sumar și o 
serie de „acțiuni”: „Să facem ca Bacovia să fie cunoscut peste tot”. Se 
referea la județ, nu numai în orașe, ci și în cele 80 de comune. Cînd i-a 
interesat Bacovia cel mai mult pe băcăuani? Cu ocazia Festivalului 
din ’71, care le-a incitat curiozitatea prin atmosfera creată în jurul lui: 
publicitate, pavoazare, muzică de chioșc, mobilizări directe. În a treia 
zi, Victor Enășoae, secretar al Comitetului Județean al P.C.R., care 
pusese zdravăn umărul la pregătirea evenimentului, aprecia că la el, 
în afară de cei peste o sută de invitați, au participat circa 20.000 de 
locuitori ai orașului. Fiecare al patrulea băcăuan a făcut un pas spre 
poezie” (cf. R[adu] M[areș], „Un pas spre poezie”, în Tribuna, 15, 
nr. 42, 21 octombrie 1971, p. 14). Ulterior, lucrurile au mers în așa 
fel încît nu l-au făcut și pe al doilea. De atunci, populația orașului 
aproape s-a triplat, dar nici o „Bacoviană” nu adună barem o mie de 
participanți. Ba s-a produs și o saturație: „Prea mult Bacovia!”, zic 
unii, cică intelectuali.

– Entuziasmul din ’71 nu s-a repetat, iar după ’90, în unii dintre 
ani, s-a ajuns, cum constatam cu regret, la „indiferență” (v. Deșteptar-
ea, nr. 894, 22-23 mai 1994, p. 2). Printre primii care l-au trădat pe 
Bacovia, „acasă”, au fost chiar unii profesori de literatură. Într-un 
asemenea caz, am simțit nevoia să reacționez. În suplimentul cultural 
al ziarului din 13 iunie 1997, am publicat notița pe care o reproduc 
aci: „Mare bucurie pe ulița scurtă a regaliștilor băcăuani: după trei 
decenii de funcționare sub numele «Bacovia», cel mai vechi liceu 
din oraș s-a întors la denumirea de «Ferdinand». Însă, în afară de gru-
pusculul promonarhist care a pus la cale această decizie, nu cred că 
se mai bucură cineva. Supraviețuitori care au făcut liceul la «Ferdi-
nand» sînt puțini; în schimb au fost deposedați de titlul de a fi urmat 
«Bacovia» absolvenții promoțiilor dintre 1967 și 1997, cîteva mii, 
majoritatea aflați în prim-planul vieții active. Ca o curiozitate, trebuie 
relevat că în favoarea restaurației s-a aflat și un profesor de literatu-
ra română – ce-i drept cu nume (turcesc) de muncitor necalificat  –, 
Salahoru, care nu se sfiește să declare că lui, pur și simplu, nu-i place 
Bacovia, poet fără valoare. E o carență a gustului, sau a informației? 
Oricum, afirmația sa e imprudentă, ca să nu zic compromițătoare. 
Să mai consemnez aci, pro memoria, că renunțarea la denumirea de 
«Bacovia» s-a făcut cînd la conducerea instituției se afla un alt pro-
fesor de română: Grigore Codrescu [cel care, mai încoace, trecînd de 
la referate, specie în care era meșter, la comentarii, s-a autointitulat 
„critic incomod”]. Protestul meu e desigur insuficient. De aceea, mi-
aș permite să sugerez ca, o vreme, nici un scriitor din Bacău (sau 
dintre cei invitați pentru șezători literare în oraș) să nu calce în locul 
în care a fost umilit, din nou, marele poet”. În prima săptămînă a lunii 
următoare, la redacția Deșteptării s-a primit un tabel semnat de 87 
foști elevi, care se declarau potrivnici hotărîrii Consiliului Profesoral 
al Liceului. În adresa însoțitoare, pe lîngă precizarea că semnături-
le ar fi putut fi mai numeroase, se spunea: „considerăm că acest act 
prejudiciază sentimentele și identitatea culturală și profesională a zeci 
de promoții”.

– Într-un moment de îndoială, m-am întrebat și eu, ca unii din-
tre oponenții ideii: merită, oare, Bacovia să fie nume de liceu? Nu 
fiindcă a fost corigent și repetent (o situație școlară comună cu a nu 
puțini alți scriitori), ci pentru poemul cu acest titlu, care dă satisfacție 
elevilor din categoria les cancres și ofensează pe o parte dintre pro-
fesori: „Liceu” – mi-a zis odată cineva – „lovește” în profesori; e 
răzbunarea unui elev slab. Cine înclină să-l învinovățească pe poet 
ar trebui să verifice cum stăteau lucrurile în școlile din anii cînd 
s-a format. Va constata că el are dreptate în tot ce spune acolo cu 
o mișcătoare sinceritate. Una din mărturiile pe care mă bazaz este 
această critică, formulată la numai un lustru de la scrierea poemului: 
„A fost o vreme cînd în școalele noastre se da o învățătură pur for-
mală, cînd imitîndu-se școalele altor țări și altor timpuri se credea că 
e suficient să se dea un număr de cunoștințe, fără să se țină samă de 
necesitățile vieții noastre. Și programul, metodele erau nepotrivite: 
programul întrucît cunoștințele erau, multe, necorespunzătoare cer-
ințelor sociale de azi; metodele întrucît se mărgineau la impunerea 
cunoștințelor, fără să intervie colaborarea elevului. Era în acest fel 
de a fi al învățămîntului nostru o urmă de medievalism: «crede și 
nu cerceta» părea a se afirma la fiecare pas – și aceasta desigur nu 
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corespundea decît concepției unei vieți sociale în care autoritarismul 
e totul, inițiativa individuală nimic. Vechiul program, fie prin alcă-
tuirea lui, fie prin metoda cu care se aplica, ducea de cele mai multe 
ori la o completă nepregătire și lipsă de inițiativă a tineretului: fiecare 
elev ieșit din școală se simțea strein de viața reală” (v. Ion F. Burices-
cu, „Școala și vieața”, în Vieața nouă, 3, nr. 23, 1 ianuarie 1908, pp. 
505-506). Avem înfățișat aci, pe scurt, clar, un marasm pedagogic 
identic cu cel evocat de Bacovia: cunoștințe de prisos, pedantism și 
accente puse pe memorizare, oboseală prematură, care dă senzația de 
îmbătrînire și de blazare. „Liceu” nu e – cum pare – un poem auto-
biografic despre trecut. El era actual în 1903, la fel în 1930, la reluar-
ea în volum, și chiar și acum. Începîndu-l cu o trimitere la profesori 
(„pedanți profesori”), Bacovia pune pedantismul ca principală cauză 
a unui sistem de învățămînt anacronic. Pedantism nu înseamnă însă, 
întotdeauna prea multă știință; există și un pedantism provenit din 
inconsistență: pedantismul celor ce-și maschează ignoranța printr-o 
manieră coercitivă. „Era prea multă asprime în școală și prea puțină 
înțelegere”, îi va declara Bacovia lui Vasile Netea, în interviu. Și cu 
asta ajung la problema „formării formatorilor”, de asemenea veche, 
mult mai importantă decît cea a „infrastructurii”, de care se face atîta 
tapaj în zilele noastre. Liceu „cu lungi coridoare”, liceul lui Bacovia 
avea, poate mai mult decît altele, „infrastructura” trebuitoare pentru 
acea vreme. În schimb, în privința corpului didactic nu stătea toc-
mai bine. Problema recrutării lui nu era doar locală, ci generală; o 
problemă nici azi rezolvată. Iată cum o descria, la începutul anilor 
’20, un profesor al liceului băcăuan, termenii săi fiind comuni cu ai 
unor sindicaliști contemporani: „Alegerea și recrutarea profesorilor 
atîrnă în primul loc de leafa ce li se dă. Ca să ai un meșter bun trebuie 
să-l plătești bine și cu paliative nu se satisfac nici nevoile fizice, nici 
cele sociale. Cînd negoțul și unele meserii atrag forțele cele mai bune 
prin putința de cîștiguri minunate, cum vei avea profesori buni cînd 
leafa propusă nici nu-i măcar suficientă azi pentru satisfacerea nev-
oilor fizice ale omului, iar perspectiva unei înălțări pe scara socială e 
foarte slabă și dubioasă”. Apoi urmează simplu și logic: „Fără putința 
de a satisface îndestulător aceste trebuinți, mult mai puternice și mai 
violente azi decît ieri, înaintea războiului, nu se poate avea profesor 
de seamă și fără profesori buni nu se poate avea școală cum se cade și 
fără școală bună nu se vor putea avea mîni oamenii care trebuie țării”. 
Din punctul său de vedere, prioritară era în acel moment (eu zic că 
și în prezent) chestiunea calității profesorilor, nu a „infrastructurii”: 
„Nu cu școli multe și localuri frumoase ne vom forma oamenii ce ne 
trebuie, ci cu profesori buni și ca să-i poți avea trebuie să le dai măcar 
atît cît se poate cîștiga și aiurea și se poate cu puțină bunăvoință și 
hotărîre și va trebui să se poată căci vremea nu așteaptă, iar oamenii 
va trebui să-i scoatem din pămînt dacă voim să nu ne pierdem locul 
în lume” (v. C.S. Codreanu, „Reforma învățămîntului”, în Viitorul 
neamului, 5, nr. 89, 5 februarie 1924, p. 2). Dacă o încadrezi în epocă, 
nu-s prea multe aspectele de comentat ale acestei opinii, poate nota 
ei finală despre „locul [nostru] în lume”. Se pare însă că nu ne mai 
preocupă!

– Pentru a înlătura orice îndoială asupra faptului că Bacovia a 
simțit și s-a exprimat just în legătură cu liceul din vremea sa, am să 
citez – spre convingere – rîndurile de mai jos din Școala și caracterul 
de F.-W. Förster, o autoritate europeană: „Bieților tineri care au trecut 
prin focarele acestea de cultură [școlile normale de institutori] li se 
pot potrivi versurile melancolice din balada lui Eichendorf: «Cînd 
ieși din prăpastie/ Era trudit și-mbătrînit…»” Capitolul în care Förster 
își arată mîhnirea față de o asemenea situație se intitulează „Pedago-
gia noastră streină de viață”.

– „Școala se află, astăzi, într-un punct critic: între nevoia de a 
intensifica cultura, de a spori roadele și între lipsa de elemente” (v. 
C. Gerota, „Cronica școlară”, în Convorbiri literare, 53, 1 ianuarie 
1921, p. 183). „Lipsa de elemente” însemna lipsa de profesori, nu de 
elevi, al căror aflux făcea ca, în unele locuri, clasele să fie de cîte „60 
și 80”. Datorită creșterii numărului unităților de învățămînt, această 
lipsă a continuat întreg deceniul al treilea. Regulamentul personalului 
didactic al Școalelor secundare din 15 februarie 1929 stipula, în arti-
colul 4: „catedrele neocupate de titulari vor fi ocupate de suplinitori”. 
Lucrurile fuseseră valabile însă și pînă atunci. În atari condiții, ajutat 
de Tabacaru, Bacovia obține un post de suplinitor la „materia” desen, 
post cam ingrat, căci „dexteritățile” (adesea atribuite unor „maeștri”) 
erau desconsiderate atît de cei din cancelarie, cît și de elevi. Suplini-
rea lui Bacovia a durat puțin (v. „Cronologie”, în Opere, Ed. Babel, 
2011, p. XIII). Bineînțeles, el n-a stimulat nici o vocație, altfel spus, 
n-a ieșit nici un pictor din mîna lui. Pentru poet, ea a venit ca o com-
pensație la eșecul menționat de pedagogul băcăuan în cunoscutul 
articol din Ateneul literar: „Nici licența lui în Drept, nici examenul 
dat acum trei luni pentru a ocupa un obscur post de funcționar, nu i-a 
schimbat situația” (v. „Bacovia”, loc. cit., 1, nr. 6, august 1925, p. 4), 
aceea de a nu fi „pus la adăpost”, lăsat șomer. În urmă cu trei luni, 
ar însemna în mai, însă, a fost în octombrie trecut, căci, la publicare, 
Tabacaru n-a schimbat textul conferinței pe care o ținuse în ianuarie 
despre poet. Concursul (examenul) de impiegați (copiști) la Tribu-
nalul Județului Bacău a avut loc pe 1 octombrie 1924, fiind anunțat 
în Bacăul, 1, nr. 20, 22 septembrie 1924, p. 3. Printre condiții: „să 
cunoască limba română în grai și în scris”! Alta (au fost patru), cea 
care cred că l-a dezavantajat: „Să fie apt pentru serviciu sub raportul 
sănătăți[i]” (loc. cit.).
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Dragă Nicolae 
Oprea, am citit cu maxim 
interes cartea dvs. apărută nu 
demult, la Editura Bibliotheca. 
„Dialoguri convergente” aduna 
12 interviuri cu scriitori de 
marcă, al căror cuvânt conta 
în vremurile nu prea depărtate 
de noi. Valoarea literară și 
chiar o anume legendă țesută 
în jurul unor nume pe care le-
am admirat (legendă crescând 
sau descrescând în timpul ce ni 

s-a dat), au stat la baza selecției dvs. Toate mărturisirile pe care 
le-ați provocat ne vorbesc despre un timp al literaturii extrem 
de prețios, supus și el unei legi neiertătoare, până la urmă... 
stând sub vremi..., și semănându-le lor. Scriitorii se încadrau la 
momentul dialogului, în praguri tinzând spre senectute, sau, după 
caz, la cumpene de vârstă matură. Desigur, criteriul vârstei este 
o convenție necesară, pentru lector rămânând prioritară acea 
stare de atașament la cărțile, la autoritatea scriitorilor selectați 
să se destăinuie. Să mai spunem cititorilor că aceste dialoguri au 
prins viață după anul 1989, de unde acel grad mai accentuat de 
sinceritate și chiar de plăcere a mărturisirii. O spun în cunoștință 
de cauză, și cu nedisimulată emoție, după ce, vă mărturisesc, am 
avut și eu, cum bine știți, șansa de a-i cunoaște pe partenerii dvs. 
de dialog.

Când ați vorbit despre interviu, ca parte necesară într-o 
istorie autobiografică a literaturii, mi-am amintit de impactul 
pe care l-au avut asupra mea, în vremea studenției, interviurile 
cu scriitorii interbelici, din cărțile lui Felix Aderca, I. Valerian 
sau Ion Biberi. Prin interviu, scriitorul își eliberează energii 
latente, în codul personal. De unde și dorința mereu vie a celui 
ce iubește literatura, de a căuta... partea nevăzută sau prea puțin 
văzută, a celui numit cu venerație, uneori... El, Autorul... Despre 
al treisprezecelea intervievat... l-am citit cu mare interes încă de 
acum aproape jumătate de veac, glosând acum, cu nostalgie, 
după atâta vreme, că nimic nu este întâmplător...

Cum ați ajuns, dragă Nicolae Oprea, la acest tip de 
publicistică, fiind știut că prima și statornica dvs. activitate a fost 
cronica de carte, cronica literară?

După cum se vede, Doamnă Lucia Negoiţă, 
avem opinii similare despre valoarea interviului ca formulă 
autobiografică şi sursă inestimabilă pentru elaborarea unei istorii 
a literaturii române contemporane. În anii studenţiei mele la 
Cluj, existau foarte puţine ediţii critice integrale ale scriitorilor 
clasici şi moderni, aşa că mă obişnuisem să caut confesiunile 
acestora prin revistele vechi (unele de la „fondul secret”, cu 
recomandarea scrisă de la profesori). Nu întâmplător, unul dintre 
studiile publicate în Echinox – pe lângă cronica literară – a fost 
o „schiţă tipologică” cu titlul „Interviul artistic românesc”, în 
nr. 6-7/1972. După 1989, preluând conducerea revistei Argeş 
(apoi, Calende), mi-am reactivat convingerea în importanţa 
interviului pentru profilul dinamic al unei reviste, prin rolul de 
conectare la actualitate simultan cu reconstituirea veridică a 
etapelor istorico-literare. Pe acest temei, am conceput numere 
tematice consacrate unor personalităţi sau grupări literare care au 
marcat evoluţia literaturii române în condiţiile unui regim politic 
totalitarist: Cercul Literar de la Sibiu, Şcoala de la Târgovişte sau 
Gruparea onirică. Negăsind în redacţie voluntari pe măsură, care 
să-şi asume truda chestionarului şi cunoaşterea operei autorilor 
vizaţi, mi-am cumpărat un reportofon şi am pornit la treabă. Alte 
interviuri, cu scriitori îndepărtaţi – unii chiar din diaspora – sunt 
rodul corespondenţei clasice, dinaintea poştei electronice.

Cred că admirația este necesară în pregătirea... 
stării de interviu. Sub acest semn am văzut dialogul cu Cornel 
Regman. Mai puțin solicitat ca intervievat, Regman are prilejul 
să evoce acum acele 6 numere ale Revistei Cercului Literar de 
la Sibiu, dar și periplul mai puțin cunoscut din anii tulburi ai 
tinereții și apoi ai maturității sale. Se împlinesc în luna aprilie a 
acestui an 100 de ani de la nașterea lui Ștefan Aug. Doinaș. Prin 
aceste dezvăluiri complementare, putem înțelege unele episoade 
din istoria literară a acelor ani în care apărea vestitul Manifest 
literar... Cum l-ați cunoscut pe Regman?

În afara lecturilor, pe Cornel Regman l-am cunoscut 
într-un cadru festiv în 1973, când fondatorii Cercului Literar de 
la Sibiu au venit la Cluj să aniverseze trei decenii de la înfiinţarea 
grupării, alegând ca gazdă nu revistele cu tradiţie Steaua sau 
Tribuna, ci tânăra Echinox. Ceea ce reprezenta, în fond, o alegere 
simbolică: foştii studenţi literaţi ai universităţii clujene, exilată 
la Sibiu după Diktat, se întâlneau cu tinerii scriitori ai grupării 
noastre, ca pentru predarea ştafetei estetice. Poate pentru că pe 
dl. Regman îl cunoşteam nu doar din lecturi, ci şi din tabloul 
promoţiei sale de la Liceul „G. Bariţiu” (absolvit de mine peste 
trei decenii); s-a înfiripat de-atunci o prietenie electivă, cimentată 
în timp. Părăsind Clujul după câteva luni de şomaj clandestin, 
l-am căutat la Viaţa Românească, unde conducea secţia de 
critică literară. A fost o (re)întâlnire admirabilă, în urma căreia 
am ajuns colaborator permanent al revistei conduse de Ioanichie 
Olteanu, şi el implicat în promovarea tinerilor scriitori. Cred că 
interviurile cu cerchistul rămas fidel cronicii literare reprezintă 
cele mai consistente reconstituiri de istoria literaturii române 

din Dialoguri convergente, punând în valoare talentul său de 
povestitor şi simţul umoristic.

Florin Mugur, poetul delicat și prea puțin cunoscut, 
semnatar a două cărți de interviuri care rămân, cu Marin Preda 
și Paul Georgescu, poate fi mai bine înțeles prin datele evoluției 
sale poetice, din perioada proletcultistă, până în pragul anilor 
90. L-ați cunoscut probabil când apărea revista Argeș și poetul 
era unul dintre redactorii notabili de atunci...

Când Gheorghe Tomozei prelua conducerea revistei 
Argeş şi alcătuia echipa redacţională selectă (cu Cezar Ivănescu, 
Ileana Mălăncioiu, Dan Cristea ş.a.), eu mă transferasem deja 
de la Liceul „Odobescu” din Piteşti la celebrul „Bariţiu” din 
Cluj. Florin Mugur va ajunge la Argeş redactor şef-adjunct 
şi va contribui la evadarea revistei din plutonul provincialist. 
L-am cunoscut ceva mai târziu, la începutul anilor ’80, prin 
intermediul prietenului comun Miron Cordun, un poet cu har, 
cum îi spuneam, plecat în lumea umbrelor înainte de vreme. 
În momentul înregistrării interviului, poetul „Pietrei palide” era 
deprimat de boala îndelungată a soţiei şi uşor descumpănit de 
perioada de tranziţie post-comunistă în care intelectualii apăreau 
marginalizaţi.

Cezar Baltag, poetul care și-a legat numele de 
generația 60... aceasta îi include pe Nichita Stănescu, Tomozei, 
Ilie Constantin, Hagiu... Baltag evocă anii studenției sale, când 
îl vedea pe profesorul Dan Barbilian, celebrul poet Ion Barbu, 
care, cum se știe, avea să aibă o mare influență asupra poeziei 
sale. Este deosebit de importantă, în definirea lui Baltag, rolul 
traducerii integrale a monumentalei „Istorii a credințelor și 
ideilor religioase”, de Mircea Eliade. Îmi amintesc cu emoție 

ultima filmare a poetului Cezar Baltag, sub sălciile de la 
Mânăstirea Antim, într-un aprilie de neuitat al Învierii Domnului. 
Cum vi-l amintiți dvs. pe Cezar Baltag?

În ciuda aparenţelor de distanţare convenţională şi 
dialog protocolar, Cezar Baltag s-a manifestat foarte prietenos 
când ne-am revăzut, după ’89, în redacţia Vieţii româneşti, de-
acum amândoi în calitate de redactori şefi (păstrând proporţiile!). 
Aveam şi câteva repere comune, întrucât urmase liceul la Piteşti, 
la „Brătianu” (rebotezat de comunişti „Bălcescu”), după refugiul 
familiei sale din Basarabia. Şi primele versuri le-a scris, cum 
mărturisea, în „spaţiul transcendental” al pădurii-parc Trivale. 
Deşi slăbit de boala pe care o depăşise în 1988 şi deprimat după 
moartea prematură a soţiei (poeta Ioana Bantaş), Baltag evocă 
momente semnificative din biografia sa poetică: debutul editorial 
din 1960 şi amânarea adevăratului debut cu Răsfrângeri, respins 
de cenzură; întâlnirile colocviale cu Nichita Stănescu şi ceilalţi 
congeneri afini; figura impunătoare a lui Ion Barbu, unul dintre 
modelele sale. Şi, mai cu seamă, întâlnirea cu Mircea Eliade la 
Chicago din timpul călătoriei cu bursă de studii în S.U.A., care 
l-a determinat să traducă monumentala „Istorie a credinţelor şi 
ideilor religioase”.

Ajungem la Mircea Horia Simionescu. Intrăm în 
atmosfera atât de bine cunoscută de dvs. Ați scris o carte în 
vremea din urmă despre Școala de la Târgoviște. A fost o întâlnire 
cu un mare domn, figură mereu luminoasă, așa cum apărea ea în 
cartea „Ingeniosul bine temperat”...

În anii ’90, fiind cooptat în juriul unui Festival-
concurs de tradiţie în Târgovişte, „Moştenirea Văcăreştilor”, am 
ajuns să-i cunosc pe scriitorii din nucleul iniţial al Şcolii de la 
Târgovişte, exceptându-l pe regretatul Radu Petrescu: Costache 
Olăreanu, Tudor Ţopa şi Mircea Horia Simionescu. Ultimul, cel 
mai productiv în creaţie şi rămas fidel „literaturii fragmentului”, 
era şi cel mai sociabil. Într-adevăr, Doamnă Lucia, „figura lui 
luminoasă” şi plăcerea dialogului neconvenţional înlesneau 
înfiriparea sentimentului de prietenie. În anii următori, când nu 
ne întâlneam la târguri şi lansări de carte, vorbeam minute-n şir 
despre literatură, dar şi despre existenţa lui cotidiană, ameninţată 
tot mai des de bolile bătrâneţii; până în preziua morţii din 2011. 
Dincolo de interviul captivant realizat în 1993, am scris bucuros 
şi pe îndelete despre viaţa şi creaţia lui în vol. IV din „Dicţionarul 
scriitorilor români”, publicat cu întârziere în 2002.

Despre grupul oniric știm destul de puține azi. Când 
l-ați prins pe D. Țepeneag și, mai ales, cum vi s-a părut dorința 
lui de reintegrare în literatura noastră, după 1990?

Dumitru Ţepeneag este recunoscut drept spiritul 
catalizator al Grupului oniric ce se manifestă public la mijlocul 
deceniului al şaptelea, dar după ce se exilează la Paris în 1973 
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a fost şters de cenzură din tabloul literaturii române. L-am 
cunoscut în 1992, când am publicat la Editura Calende o 
culegere de povestiri din tinereţe, inedite editorial, „Înscenare 
şi alte texte”. Se pare că i-a plăcut postfaţa scrisă de mine (Un 
scriitor român parizian), încât a urmat un schimb epistolar 
continuu. Completat cu volumele publicate în avalanşă după 
1989 şi numeroase extrase din presa franceză despre proza sa 
trimise din Paris. Scriitorul disident se arăta dezamăgit de situaţia 
sa provizorie în literatura română, deşi a fost repede reintegrat în 
circuitul editorial. Pe lângă romanele inedite, a publicat o masivă 
culegere de proză scurtă, „Pe gaura cheii”, dar ecourile critice au 
fost sporadice. Convins că programul estetic al grupării onirice 
a reprezentat o modalitate textuală de rezistenţă anti-comunistă, 
a recuperat textele teoretice în volumul „Onirismul estetic”, sub 
semnătura sa şi a lui Leonid Dimov. Deşi în addenda volumului 
sunt reproduse numeroase referinţe critice (începând cu Nicolae 
Manolescu şi Monica Lovinescu), cred că locul distinct al prozei 
lui D.Ţepeneag nu a fost încă fixat în istoria literaturii române.

Probabil l-ați avut profesor pe Mircea Zaciu, la Cluj. 
Dialogul dvs. avea loc după ce apăruse volumul întâi, literele 
A-C, din celebrul „Dicționar al Scriitorilor Români”, sinteză 
amplă semnată împreună cu Marian Papahagi și Aurel Sasu. Anii 
de așteptare și măcinare, azi de neînțeles, au dus în cele din urmă 
la tipărirea celor 4 volume impresionante. În ce împrejurare l-ați 
abordat pe Mircea Zaciu?

Mircea Zaciu preda cursul de Literatură interbelică 
şi reprezenta pentru noi o paradigmă: exemplu de probitate 
profesională şi rectitudine morală. Numeroase promoţii de 
filologi clujeni s-au modelat la umbra personalităţii sale proteice. 
Dacă la curs afişa o atitudine glacială, într-o expunere liniară, fără 
inflexiuni retorice, în afara aulei universitare se arăta de-a dreptul 
prietenos, mai cu seamă cu studenţii echinoxişti. Nu rareori ne 
invita acasă, pe strada Bisericii Ortodoxe, la o cafea însoţită de 
confesiuni literare, pe cei din promoţia mea în frunte cu Jean Pop. 
Cred că ucenicii de la Echinox n-ar fi fost la fel de temerari şi 
inventivi artistic în absenţa acestei atitudini protector-colegiale. 
În vremuri de restrişte, ne-a pus la lucru în cadrul colecţiei 
„Restituiri” a Editurii Dacia şi ne-a convocat în colectivul de 
autori (cum specifica în lista introductivă) al „Dicţionarului 
scriitorilor români”. Într-o vreme când goana după privilegii 
luase forma pactului, tacit ori răspicat, cu puterea totalitară, 
Profesorul s-a retras discret în spaţiul auster al bibliotecii, trudind 
sisific la Dicţionar, secondat de Marian Papahagi şi Aurel Sasu. 
Chiar dacă în 1988 se stabileşte în Germania occidentală, prin 
reîntregirea familiei, a continuat să creadă în utopia literaturii, 
a spiritului mobil şi neîngrădit. Cum se vede din seria de 
Jurnale, unele publicate în postumitate. Am întreţinut legătura 
cu profesorul prin corespondenţă şi în anul 1993 am realizat 
interviul cu titlu simbolic Trăiesc între două lumi, publicat într-
un număr tematic din Calende, consacrat personalităţii sale.

Octavian Paler... sau despre o scurtă întâlnire 
admirabilă. Anii anoști de tinerețe păreau că nu îl anunță pe 
scriitorul de mai târziu...

M-a atras în creaţia lui Octavian Paler maniera originală 
de a îmbina cu rafinament tensiunea ideilor cu relatarea îmbibată 
de livresc şi mitologie a călătoriilor sale reale ori imaginare. 
Precum în: „Drumuri prin memorie”, „Mitologii subiective”, 
„Scrisori imaginare”, „Don Quijote în Est” ş.a. Îmi apărea ca 
un stilist desăvârşit şi un moralist incapabil de compromisuri 
în descendenţa lui Emil Cioran. Proza lui eseistică – dincolo 
de cele două romane – este productul simbiozei dintre lirism 
şi narativitate, confesiune şi speculaţie filosofică, pasiune şi 
raţiune. Mărturisesc că am avut norocul să-mi fie repartizat, pe 
lista alcătuită de Mircea Zaciu, articolul despre viaţa şi opera 
sa pentru „Dicţionarul scriitorilor români”. Astfel am ajuns la 
dialogul spumos şi instructiv care mi-a confirmat opinia despre 
literatura sa.

Nicolae Breban, prozatorul pasionat și pasional, 
creionează, prin interviul solicitat, un personaj special... 
Autorul... Romancierul...

Dialogul cu dl. Nicolae Breban – evitând cât se poate 
să nu devină monolog – a fost înregistrat în 2002 în biroul său 
de vicepreşedinte al U.S.R. La Târgul internaţional de carte îi 
prezentasem o doctorandă coordonată de mine care lucra la o teză 
monografică despre bio-bibliografia sa. Nu s-a arătat interesat 
de interviul solicitat de doctorandă, aşa că am intrat în rolul 
intervievatorului, refăcând chestionarul. Dincolo de plăcerea 
confesiunii necenzurate, am remarcat la prozatorul de frunte din 
perioada postbelică memoria prodigioasă care îi permite să redea 
în amănunt realitatea istorico-literară a perioadei. Am reuşit, 
astfel, reconstituirea panoramică a traiectoriei sale sinuoase în 
viaţă şi literatură, pigmentată cu momente dramatice.

Adrian Marino, singuratic, neîmpăcat, egolatru. 
Teoretician literar de anvergură, cunoscut în afară, având în 
spate o operă... disprețuindu-i pe poeți, atât de crud cu el însuși, 
în „Memoriile” apărute după moartea sa... L-am însoțit la 
Iași, pe Str. Rallet, mi-a arătat casa unde s-a născut, din curtea 
căreia, în copilărie, o auzea pe Otilia Cazimir mustrându-i pe 
copiii gălăgioși. Aceștia nu îl lăsau să se odihnească pe... domnul 
Topârceanu. L-am văzut pe Marino plângând... Ce ziceți... Cine 
era Marino?

Adrian Marino a fost un mare singuratic orgolios 
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Magda URSACHE

Ocolul pământului în o mie una de cărți
Se dedică Docto-

rului de ochi A. Irimia, care 
mi-a redat ceea ce se cheamă 
raza privirii.

 „Nu se poate in-
venta o lingură mai bună 
decât o lingură. Cartea a do-
vedit ce poate și nu vedem 
alt obiect mai bun decât ea pe 
care l-am putea crea pentru 
aceeași întrebuințare.”

       Umberto Eco, în dialog cu Jean- Claude Carièrre  

În urmă cu ceva ani, prin februarie 2010, ne aflam în metro-
ul bucureștean, când un grup de tineri împărțeau cărți (nu „Click”, 
nu tabloide, ci cărți) cui voia să primească. Unii refuzau de parcă 
li s-ar fi arătat un Cocktail Molotov, alții le acceptau cu un zâm-
bet. Am aflat pe urmă, din „România liberă”, că era vorba de un 
proiect cu numele „Lecturi urbane”. Studenții aceia sau elevi, ce-
or fi fost, voiau să se citească în mijloacele de transport, atâta tot, 
dar paznicii, surprinși de ideea asta zăludă, îi fugăreau pe scările 
metroului ca și cum aveau în față niscai lunetiști teroriști. Arme 
letale? Doar cărți. Țin minte că un bărbat cu șapcă și cu fular roșu 
(o figură știută, de autor basarabean; Dumitru Crudu?) deschisese 
Întunecare de Cezar Petrescu. Deși aveau hârtie de accept de la 
foruri, controlorii i-au dat urgent jos pe așa-zișii țăcăniți, însă me-
troul devenise deja o sală prietenoasă de bibliotecă. La mine și la 
Petru n-a mai apucat să ajungă vreo carte, dar ne-am întrebat ce-
am fi dorit să primim. Eu am optat fără să șovăi pentru Dumnezeu 
s-a născut în exil. „De ce?”, m-a întrebat Petru. Pentru că acolo 
sunt toate temele grele ale literaturii: dragoste, fericire, suferință, 
dor, moarte, libertate, exil... Dar tu? „Eu mă gândesc de câte ori 
aș putea reciti Biblia , cartea suverană după Petre Țuțea.”

M-am aflat, mai ales din septembrie 2021, în vecinătatea 
orbirii. Și ce-i mai trist decât o bibliotecă ghiftuită de cărți neci-
tite? Sau de recitit. Promisiunea de a reveni la clasici la o vârstă 
înaintată, așa cum cere G. Călinescu, n-o mai puteam ține. Eram 
din ce în ce mai speriată. Mă rugam : Doamne, dă-mi cartea mea 
de toate zilele și nopțile! Mă dispera faptul că se sfârșea cu că-
lătoriile mele prin tomuri. Speram, în fiecare dimineață, ca ochii 
deteriorați grav să-și fi revenit, dar nu se întâmpla asta. Rămăse-
sem cu turele prin bibliotecă, cu grija de a duce la locul lor cărțile 
lui Petru: la Biblioteca Academiei, atâta timp cât mai aveam ochi 
de văzut. Mă durea faptul că nu mai puteam vedea adnotările 
lui pe cărți, cu creionul, care, adunate, ar da câteva volume. La 
cărțile apărute în timp ce eu nu mai puteam citi nici nu voiam să 
mă gândesc, nici să-mi spun că o carte necitită rămâne o lume 
necunoscută.

Lumea cărților părea că s-ar fi ascuns de foamea mea de a 
citi. Încep mai multe cărți deodată, foarte diferite: o carte-profe-
sor, una nebunească, așa cum este Pământul de sub picioarele ei 
de Salman Rushdie, un eseu osebit, inteligent, liber, îndrăzneț, o 
plachetă de poeme... Poeții mei preferați sunt cei singuri printre 
generații: cei doi Ivănești, Mircea și Cezar, Ursachi, Virgil Ma-
zilescu, Ileana Mălăncioiu, Adrian Alui Gheorghe... Evit cât pot 
„cărțile trecătoare”, cum le numea G. Călinescu. Carte-somnifer 
nu dețin. Eminentul sanscritolog Th. Simenschy obișnuia să-și 
șocheze studenții spunându-le: „Nu citiți cărți bune”. Și adăuga 
repede: „Citiți doar cărți foarte bune.” În alte cuvinte, rămâneți în 
lumina cărților importante, supraviețuitoare, de excepție. Profe-
sorul Const. Ciopraga repeta adesea spusa lui Montaigne: „Car-
tea e cea mai bună provizie pe care am găsit-o pentru această 
călătorie.” Viața, desigur! Pe Flaubert îl urmez: „Citește pentru 

a trăi.” 
Ce cărți n-aș fi putut citi dacă nu cădea Cortina de Fier, în 

‘89? Ia să vedem. Jurnale? Jurnalul fericirii, Jurnalul unui ziarist 
fără jurnal, caietele lui Alice Voinescu, jurnalele Monicăi Lovi-
nescu , Jurnalul unei ființe greu de mulțumit de Jeni Acterian, 
jurnalele lui Goma, Goma, Goma... 

Am scăpat de constrângerea realității socialiste prin scris /
citit. Totdeauna anii au fost buni sau ne-buni în funcție de cărți-
le citite. Zilele speciale au fost zilele cărților speciale.Țin minte 
că în noaptea când am împlinit 31 de ani am citit Márquez, Un 
veac de singurătate. Dacă nu cădea Cortina de Fier nu l-aș fi citit 
pe Cioran în întregime, cărțile lui de căpătâi spre care mereu în-
tind mâna, nici pe Țuțea, nici pe marii exilați, de la Ștefan Baciu 
la Constantin Amăriuței, nici Românește de Virgil Ierunca, nici 
paginile memorialiștilor durerii, cel dintâi fiind Ion Ianolide... 
Acum, în capul listei negre a domnului Florian se află Eliade, 
Mircea Vulcănescu, Gyr, Crainic, Ion Barbu... Și mă tot întreb 
dacă n-am ajuns în epocalipsă.

Cum râdeam de concursurile comuniste: Cartea – la locul 
de muncă, Iubiți cartea etc.! În cooperativele sătești, cine voia 
gaz și chibrituri, primea și o bucată de carte, un sfert, un capitol. 
Și, totuși, în socialism – culmea – piața cărții funcționa: câțiva 
produceau, milioane citeau. Și nu erau atâția intermediari care să 
se îmbogățească pe spatele producătorilor. Nu sunt deloc nostal-
gică, n-am de ce. Postsocialist, s-au închis biblioteci de cartier, 
Casele de cultură găzduiesc nunți de bulibașe, a dispărut colecția 
Biblioteca pentru toți a Minervei, s-au privatizat editurile profesi-
oniste Minerva, Meridiane... Cartea a ajuns obiect de lux. Puțini 
citesc, excedați de costuri, în ciuda inflației de titluri. Veleitarii 
scriu și scriu, deși nu știu a scrie, gata să pretindă, după ce au 
plătit la tipografia PIM, intrarea în USR. Cititorii sunt supuși in-
vaziei non-valoare, iar critici cu tarif scris pe frunte, știut de toată 
lumea, împart laude unor autori de trash, inducând în eroare lec-
tori de bunăcredință. Talentul e d’antan. Să lauzi o carte proastă 
nu-i o greșeală, ci o crimă literară. Iar librăria a ajuns un bric-à-
brac,unde ai nevoie de un librar – GPS (am mai spus-o), ca să te 
poți descurca printre maldărele de maculatură.

Timpul lecturii s-a dus? Involuăm spre postlectură? Cam 
da. Telebulimicii preferă să consume hrana murdară a canalelor 
de divertisment vulgar, unde se cultivă un spirit ostil cititului. 
Cărțile groase ar strica vacanțele elevilor, iar divele cu parapon 
pe lectură ne sfătuiesc să nu citim că ne îngrășăm. Pe un post TV 
am auzit : „Sună ca din cărți.” M-am îngrozit când am înțeles că 
voia să spună teleasta: cărțile au ajuns să aibă conotație negativă. 
Ce scrie-n ele e ireal, e... aiurea.

„Redescoperiți literatura”, transmite patetic Alex. Ște-
fănescu: „Literatura este o marfă miraculoasă care, exportată, 
rămâne și în țară.” E o plăcere benefică: nu face rău, nu doare, 
dimpotrivă. Și-mi amintesc că Alex. Ștefănescu i-a avertizat pe 
elevi, cu umorul său la cub, că ne-cititul urâțește. „Se vede?”, s-a 
îngrijorat un școler, vădit necititor, cu musca pe căciulă. Aș zice 
că lipsa lecturii nu numai urâțește, dar și prostește. Iar bookuria 
lecturii (încerc o ortografiere plăcută vânătorilor de jocuri pe Net) 
e unică. Ce este lectura? Fereastra pentru minte și inimă.

În 2016, cineva a inițiat în Iași proiectul „Cartea de pe ban-
că”. Nimic mai simplu și mai ușor de realizat. În Parcul Expozi-
ției, se afla mereu, pe o anume bancă, un volum.Trecătorii erau 
îndemnați : „Citiți, dăruiți, lăsați apoi cartea pe bancă.”Am văzut 
cu bucurie cum apar și cum dispar cărți, cum sunt înlocuite de 
altele. E bine, da. Încă se citește. Am intrat și eu în campania asta 
utilă, de recucerire a cititorului devenit videofil. Și m-a întristat 
un anunț-necrolog, că inițiatorul proiectului a trecut dincolo. În-
cerc să-i suplinesc absența, sperând ca dispariția cărții să rămână 
de domeniul SF, deși semne rele sunt destule. Apocaliptică vizi-

Interviu realizat de Lucia NEGOIŢĂ

al literaturii române. După crunta perioadă trăită în închisorile 
comuniste, între 1949 şi 1963, nu a mai fost reintegrat în circuitul 
universitar (fusese asistentul lui G. Călinescu), deşi era reabilitat 
juridic din 1966. În Clujul universitar din timpul studenţiei mele 
era de nevăzut la manifestările culturale. Prefera călătoriile de 
studii în Europa sau America cu punct terminal în biblioteci sau 
muzee. Cum spuneam în cronica dedicată volumului „Evadări 
în lumea liberă”: „Abia intrat într-o metropolă străină, el se 
instalează confortabil într-un spaţiu abstract, caracterizat prin 
interiorizare, izolare social-morală şi studiu ordonat.” L-am 
cunoscut, aşadar, de la distanţă livrescă, exprimându-mi respectul 
când îl salutam trecând pe lângă casa dumnealui de pe aceeaşi 
stradă unde locuiam în gazdă. L-am reîntâlnit după mai mulţi ani, 
în 1993, la Salonul Naţional de Carte şi Publicaţie culturală din 
Cluj-Napoca, unde am luat „Premiul pentru debut în critică” cu 
volumul „Provinciile imaginare”. În acest context, i-am oferit 
ultimul număr din revista Calende pe care o conduceam şi se vede 
că i-a plăcut structura ei, încât a promis să-mi acorde un interviu 
pentru rubrica „Symposion”, apărut în numărul 6-7/1994. Într-o 
scrisoare de mulţumire, din septembrie 1994, Adrian Marino 
remarca importanţa dialogului: „Astfel de confesiuni înlesnesc 
şi dialogul dintre generaţii, care – de fapt – în mod regretabil 
încă nu există. Dovedeşte, din partea dv., independenţă şi spirit 
de iniţiativă. Reviste, zise „centrale”, nu l-au avut. Şi cum l-ar 

avea când ele sunt conduse de critici, cu meritul lor, care nu au 
nici astfel de preocupări şi nici să spunem, astfel de competenţe?”

Profesorul, poetul Ion Pop, a intrat în biografia tuturor 
studenților clujeni... Ce au înrâurit în studentul de atunci, criticul 
de mai târziu, prezența, activitatea, rolul lui Ion Pop?

Când a preluat conducerea revistei Echinox de la 
studentul Eugen Uricaru, Ion Pop a adus cu sine şi spiritul 
universitar al echilibrului şi probităţii critice. Deşi câţiva dintre 
echinoxiştii fondatori îşi exprimau voalat convingerea că după 
ei Echinoxul va muri, asistentul universitar de-atunci a ştiut să 
armonizeze schimbul de promoţii, împrospătând la timp echipele 
redacţionale cu talente promiţătoare. Cu simţul criticului inspirat, 
el a reuşit să creeze un spaţiu redacţional propice iniţiativelor 
creatoare sub stindard estetic. Şi ce este mai important, Jean (cum 
e apelat între prieteni) a creat o atmosferă spirituală permeabilă, 
acordând egalitate de şanse tuturor redactorilor intraţi în 
competiţia valorică. Cultiva un gen de „prietenie exigentă”, cum 
spunea, în cadrul grupului echinoxist şi ne îndruma cu discreţie 
să combinăm critica de întâmpinare cu studiile/ eseurile despre 
scriitorii clasici şi moderni. În acest cadru mi-am cultivat vocaţia 
prieteniei trainice, întemeiată pe afinităţi nu doar spirituale, în 
condiţiile regimului totalitarist în care ne formam. Înzestrat 
cu intuiţie critică şi simţul măsurii, Ion Pop şi-a îndeplinit cu 
responsabilitate ardelenească misiunea de constructor al unei 

reviste competitive în plan artistic şi de modelator al talentelor 
incipiente.

Deși foarte scurte, intervențiile senioriale ale lui I. 
Negoițescu și Alexandru George rămân documente emoționante 
despre două personalități de la care am fi avut mai multe de 
învățat. În alte timpuri, mai așezate, mai norocoase, dacă ni s-ar 
fi dat... Televiziunea Română liberă a refuzat... senină un proiect 
al meu cu Alexandru George de a merge pe urmele lui Mateiu I. 
Caragiale. Mai știu că și-a petrecut anii ultimi într-o garsonieră 
de pe cea mai lungă și cenușie arteră bucureșteană, Șos. Mihai 
Bravu... De ce sfârșitul vieții unui scriitor întrece prin tristețe, 
chiar și închipuirile noastre?

Cu Ion Negoiţescu şi Alexandru George am avut doar 
„Convorbiri ultrascurte” (cum se chema rubrica din revistă) cu 
ţintă precisă. Amândoi au fost provocaţi să definească specificul 
grupărilor literare din care au făcut parte: Cercul Literar de la 
Sibiu şi Şcoala de la Târgovişte. Cât priveşte tristeţea trecerii în 
nefiinţă adăugând conul de umbră care îi înconjoară în posteritate, 
este greu de explicat în câteva cuvinte. Tristeţea este cu atât mai 
apăsătoare cu cât ambii scriitori şi-au găsit sfârşitul în singurătate, 
fără să-şi încheie proiectele literare, deşi forţa creatoare nu le 
lipsea.

une să dispară cartea și, cu ea, bibliotecile. Cine spunea că o țară 
moare dacă îi mor scriitorii?

Să înainteze secolul în defavoarea lui Gutenberg, a lui 
Homo Gutenbergensis, cum îl numește cărturarul Șerban Foarță? 
Atunci, cobor.

 „Fii internaut sau dispari”, se aude într-o reclamă stupidă 
ca mai toate reclamele. Grija mare a unui politician este „să prio-
ritizăm computerul”. Ce dacă nu-i spontan copilul tehno?

Într-o carte-eveniment, Creștinul, în lumea digitală (Edi-
tura Sf. Mina, 2020), Preot Ioan C. Teșu scrie despre presiunea 
nefastă a hipertehnicizării, a internetului, a rețelelor de sociali-
zare, iar rata de adicție digitală crește și crește. Părintele se (și 
ne) întreabă: alinare sau alienare? Profesorul de la Facultatea de 
Teologie ieșeană nu este nici pe departe tehnofob. Creștinii, ne-o 
spune limpede, „nu se tem de tehnologie, dar caută să o foloseas-
că rațional și cu o finalitate morală pozitivă. Creștinul nu urăște 
tehnica și tehnologia, ci încearcă să afle calea cea mai potrivită de 
a interacționa cu ele, de a se folosi just de acestea. Însă, față de 
toți și de toate, recomandă să ne păstrăm libertatea și pacea sufle-
tească.” Și încă: „În termeni creștini, aceasta înseamnă discernă-
mânt și temperanță, trezvie, veghere, pază a gândurilor și minții, 
abstinență sau înfrânare digitală”. Iar cyberpsihologia recomandă 
„detoxifierea digitală”, fiind evident că online-ul nu trece peste 
noi fără a lăsa urme. La catalogul fricilor, multe de doi ani în-
coace, s-a adăugat nomofobia (frica de a rămâne fără net și fără 
mobil) și mă tem că „milenialii”, cum li se spune, devin din ce în 
ce mai videoholici (vocabulă apărută după modelul alcooholic). 
Cei captivi pe internet, pe rețele de socializare, în bula Facebook 
sunt pândiți de riscul depresiei de calculator, greu de vindecat. 
În plus, tot laptopând și telefonând de trei ori pe oră, verificând 
apeluri etc., Homo connecticus pierde – spun cercetătorii – 11 ani 
din viață. 

Recunosc: sunt o livrodependentă, o hârtieră depășită, care 
preferă cartea pe hârtie, cu mirosul ei discret, cu foșnetul ei, deși 
mulți prognozează că nu vor rezista decât Internetul și Blogul. 
Lecturi intense și întinse pe computer nu fac.Cărți digitale citesc 
rareori. Rămân la iubirea mea clasică pentru cartea pe hârtie. Nu, 
nu pot crede în dispariția „ființei cititoare”, în sfârșitul cărții-rege, 
cum îi spune Fabrice Piault (Le livre: le fin d’un règne). Și vă 
readuc în minte cuvintele lui Modest Morariu, dăruit cu vocația 
înaltă a editorului: „În definitiv, prin ce ne-am putea argumenta 
superioritatea față de furnici? Răspuns posibil: prin bibliotecă.” 

N.B. Pavel Șușară îmi trimite și mie, pe Facebook, cuvântul 
filosofului Massimo Cacciari, privindu-l pe Dostoievski, devenit 
indezirabil în Italia. Primarului Florenței i s-a cerut să demoleze 
statuia, universitățile se feresc să-l predea. Rectorul universității 
din Milano încearcă să explice cum că n-ar fi vorba de cenzură, ci 
de o amânare, pentru a se adăuga în programă și autori ucraineni. 
Cancel Culture e „fructul demenței” opinează filosoful. Da, dar 
pomul care îl produce se numește ignoranță. Și nu, nu vor reuși 
să-l scoată pe Shakespeare de pe scenă, pe motiv că ar fi rasist 
și antisemit, nici pe Tolstoi, ca fundamentalist ortodox, nici pe 
Cehov, ca rus avant la lettre putinist, pesemne. Ar fi mult prea 
ridicol.

Bunul dostoievskian Gabriel Mardare încearcă să mă li-
niștească: „De Bunavestire va fi gata războiul din Ucraina, ai să 
vezi.” Din păcate, cum merg lucrurile, războiul contra cărților va 
continua. Numai că arma cea mai performantă împotriva mul-
tiplelor forme de cenzură nu-i alta decât Cuvântul. Iar cea mai 
sigură apărare e tot Cuvântul. 
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Dresați să-l „uite” pe Albini 
      Motto: „Oricine priveș-
te realitatea în față înțelege 
că vom intra curând într-o 
fază a Istoriei Universale 
când niciuna din libertățile 
pe care abia apucasem să le 
cunoaștem nu va mai fi po-
sibilă...Trebuie, deci, să ne 
pregătim de pe acum ca să 
putem supraviețui în insti-
tuțiile societății de mâine... 
Poeziile recitate altfel decât 
am fost învățați, meditații, 
rugăciuni interioare, exerci-
ții de respirație și de vizu-
alizare, pot deveni tehnici 

de evadare”. (Mircea Eliade, Nouăsprezece trandafiri, Paris, 
Ethos, 1980, București, 1991, p.177).

La șaptezecișidoi de ani,  Mircea Eliade prevăzuse că 
„întreaga omenire este amenințată să supraviețuiască în sti-
lul „1984”. Acest binecunoscut „stil” nu înseamnă doar tota-
lul control al indivizilor, din ce în ce mai lesne de realizat în 
lumea digitală, dar și adoptarea religiilor politice, incluzând 
câteva „isme” (printre care și gnosticismul anticreștin) alături 
de un comunism reșapat spre evitatea punerii în discuție a 
crimelor totalitarismului marxist. 

Impresionat de sălbăticia revoluției „culturale” chineze 
când suflul revoluției sfărâmase degete de mari pianiști, acade-
micianul Mircea Eliade scrisese în 1971 povestirea Uniforme 
de general (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Staul-închisoare și 
artistul adevărat). În ea actorul de geniu Ieronim Thanase 
apare ca retras din noua lume adusă de tancurile sovietice 
spre a putea să-și practice meseria în particular, departe de 
spectatorii care-l ovaționaseră odinioară pe marile scene ale 
capitalei. 

După trei ani renumitul savant repune problema cultu-
rii în statele totalitare, reluând personajul Ieromin Thanase 
și decorul casei Calomfireștilor aflată în ruină. Actorul, de 
astă dată, afișează ruperea sa de trecutul familiilor boierești 
Antim-Calomfir-Thanase declarându-și disponibilitatea pen-
tru un viitor trăit liber în cirumstanțe istorice oricât de tragice. 
Fiindcă aceeași lumină dumnezeiască este ascunsă pretutin-
deni, în toate lucrurile. Prezentul suprapus peste un trecut 
ca matcă a apuselor civilizații, apare în maiestoasa lumină a 
Ierusalimului ceresc de la sfârșitul povestirii. Imagine pe care 
are certitudinea că nu e singurul care-o văzuse: „Nu simțise 
când încetase ploaia și se ridicase negura înecăciosă și ce-
rul se limpezise, înălțându-se și parcă totodată adâncindu-se. 
Privea înfrigurat lumina, tot mai puternică, tot mai sclipitoa-
re, care se răspândea deasupra orașului, prefăcând clădirile 
imense în cristale, asemenea unor nesfârșite flăcări de aur și 
pietre scumpe. Cristalele se înălțau. Apropiindu-se unui de 
altul, contopindu-și pe nesimțite vâlvătaia.” (Mircea Eliade, 
Incognito la Buchenwald)

După alți câțiva ani a imaginat un nou  mini-roman 
(Nouăsprezece trandafiri) axat și el pe ideea că libertatea 
absolută rămâne posibilă îndiferent de presiunea societății 
totalitare asupra individului. „Ciclurile temporale sunt din ce 
în ce mai scurte” – notase Mircea Eliade pe 5 februarie 1978 
–, „ciclul geologic, biologic (viața speciilor), istoric (durata 
culturilor), individual (persoana umană). Dar numai omul în-
țelege despre „ce este vorba”. Și numai el se poate elibera de 
timp” (M.E.). În povestirea începută în vara lui 1978 reapare 
actorul de geniu Ieronim Thanase, de astă dată într-un scaun 
cu rotile. Cum explică Eliade, actorul-regizor ajunsese pe ju-
mătate paralizat, probabil  de la un rol jucat neîndemânatic, 
în orice caz într-un moment pe care îl uitase. „Uitarea” lasă o 
portiță deschisă spre vindecare pe calea anamnezei, după doi 
ani de certă invaliditate. 

Din punctul de vedere al realității de văzut și pipăit, pa-
ralizia lui Ieronim marca poate viețuirea într-un regim poli-
țienesc lăsându-și urmele adânc încrustate în unele trupuri, 
precum se întâmplase și cu părintele Calinic din Cele Trei 
Grații. Căci nelipsitul Albini, anchetatorul comunisto-secu-
rist care acum îl pândea din umbră pe semi-paralizatul regizor 
Ieronim Thanase, îl talonase și pe invalidul călugăr Calinic 
până acesta a murit  (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Suprema 
inițiere a lui Zalomit). 

În Nouăsprezece trandafiri, Albini se deplasează la locu-
ința plagiatorului Anghel Pandele, scriitor ce se aprovizionea-
ză de la Gospodăria de Partid, are secretar personal, limuzină 
la scară și menajeră. Desemnat – precum Cărtărescu după 
1990 – ca „cel mai mare scriitor român în viață”, Pandele pu-
blică fără jenă, sub numele lui, un eseu asupra teatrului scris 
de regizorul Ieronim Thanase, având prudența de a trage la 
xerox zece exemplare din volumul de teatru nedistribuit pe 
piața cărții.

Pentru Gheorghe Glodeanu, care-l trece cu vederea pe 
Albini, autorul Introducerii la o dramaturgie posibilă ar fi 

chiar Pandele (vezi Mircea Eliade. Poetica fantasticului și 
morfologia romanului existențial, 1997, p.177). Dovadă că 
n-a înaintat cu lectura nici până la jumătatea mini-romanului 
de 192 de pagini. Căci motivația plagiatului ca și presupusa 
dezvăluire (la o a doua ediție) a adevăratului autor se putea 
citi la p.77.

Până să-și reînnoiască inspirația atât prin contactul cu 
tineri actori cât și prin plagierea lui Ieronim, romancierul de 
61 de ani era vag menținut în atenția publică de re-editarea la 
nesfârșit a unui roman de succes din tinerețe, urmând a i se 
publica și Memoriile. Imagine a scriitorului de mare succes 
într-un stat totalitar, Anghel Dumitru Pandele ar fi un fel de 
I.D. Suchianu, sau alt învârtit al regimului comunist precum 
Mihai Ralea, după cum îl definise Eliade pe Maestru Pandele, 
artist emerit al poporului, academician și candidat al Statului 
român la Premiul Nobel. 

Cu ocazia vizitei făcută la domiciliul scriitorului, 
Emanoil Albini o înfățișează secretarului Eusebiu Damian pe 
Niculina ca pe un mare pericol producător de haos în stuctu-
rile de vârf ale regimului totalitar. Dacă talentata, erudita și 
frumoasa actriță născută dintr-o boieroaică și un tipograf s-ar 
fi culcat în dreapta și în stânga pentru obținerea de roluri și de 
premii, ar fi fost probabil copleșită de toate onorurile și n-ar fi 
atras asupra ei mânia mocnită a poliției politice. 

Nici Albini –„un fanatic al Instituției” cum îi scrisese 
Eliade lui Matei Călinescu pe 17 martie 1979 – n-ar fi recurs 
la scenarita de inspirație gnostică, din care reieșea cum nu se 
poate mai clar că dorința Sophiei (din gnoza lui Valentin) de 
a-l cunoaște pe Dumnezeu Tatăl a atras după sine toate relele 
din lume. Pentru că Niculina, la un an după ce-i murise mama, 
începuse în 1961 a-și căuta tatăl, fost prizonier în Uniunea 
Sovietică repatriat în 1950, probabil rearestat (cum s-a întâm-
plat cu eroul de la Stalingrad, Aurel State) și, cine știe, poate 
chiar omorât după gratii, fără ca familia să fie anunțată de 
moartea lui. Securistul Albini, deși-l știa plecat pe Maestrul 
Anghel Pandele, vine totuși ca să-l atenționeze (prin secre-
tarul-dactilograf) asupra pericolului pe care îl putea constitui 
frecventarea regizorului Ieronim Thanase și a Niculinei logo-
dită cu Laurian Serdaru. 

Tot Albini a fost „Marele inchizitor” din nuvela  Pelerina  
compusă în 1975, a cărui interpretare am intitulat-o Pelerina 
lui Eliade, sau Scenarita ca formă securisto-comunistă a te-
oriei conspirației. În jurul aceluiași personaj-sursă de închi-
puite scenarii  conspiraționiste și-a structurat academicianul 
Mircea Eliade și acțiunea de tip polițist din povestirea Dayan, 
terminată în 1980 (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Dayan, sau, 
Transparența matematică a realității sacralizată de pașii lui 
Iisus) . 

Pasionatul de gnosticism din Nouăsprezece tranda-
firi nu-l citește însă pe Hans Jonas, conspectat de turnătorul 
Culianu în licența obținută la Milano. Anchetatorul Albini par-
cursese cartea filosofului Hans Leisegang (Die Gnosis, 1924), 
apărută câțiva ani mai înainte. Ajuns prima dată în SUA cu 
o bursă obținută de Distinguished Service Professor Mircea 
Eliade, comunistul Ioan P. Culianu s-a grăbit să ducă lucrarea 
sa de licență universitarului Hans Jonas  în speranța (dovedită 
deșartă) că-l va lua ca asistent (vezi Șerban C. Andronescu, 
A fost Ioan Petru Culianu, „discipolul lui Mircea Eliade”?). 
Din acea primă descindere de două luni în America datorată 
întrutotul savantului Mircea Eliade (care-i plătise și drumul 
dus-întos), au rămas foile unei penibile anchete-interviu de 
perspectivă comunisto-securistă, amestecate cu vagi conspec-
te dovedindu-i incapacitatea de a urmări literatura eliadescă. 

După ce parcursese în manuscris nuvela Pelerina din 
1975, fostul comunist Matei Călinescu a reținut și el lucru-
rile care-i erau foarte familiare, precum clișeele ideologice 
din ziarul partidului unic care fac să semene între ele toate 
numerele „Scânteii” (Mircea Eliade. Corespondență, vol. IV, 
Criterion Publishing, 2007, p. 253). Personajul Albini din 
Pelerina devenise nesemnificativ pentru Matei Călinescu. Era 
și el, ca și Culianu, dresat să „uite” crimele regimului impus 
în România de oamenii lui Stalin. Nici când citește nuvela 
Dayan, Matei Călinescu nu-l vede pe securistul Albini pe ca-
re-l împinge în spatele imaginarului conflict dintre gândirea 
politică și gândirea mitică. Parcă l-ar fi „ghicit în avans” pe 
comentatorul care scria de cei care „trăind doar în planul rați-
unii practice, se îndoiesc de existența miticului”. (Postfață la 
vol. Mircea Eliade, Integrala prozei fantastice. La unbra unui 
crin, pp. 372-373).    

Romanul Nouăsprezece trandafiri, dedicat Ilenei și lui 
Ioan Cușa, a fost trimis de Mircea Eliade pe 7 martie 1979 
unei traducătoare în germană, ceea ce i-a dat prilejul să con-
state mai apoi că literatura sa „place și se vinde în spaniolă și 
în germană”. S-ar fi vândut ea și în totalitarismul comunist, 
dacă cele 30.000 sau 60.000 de exemplare din volumul de 
nuvele intitulat În curte la Dionis (Cartea Românească, 1981) 
volum „tras pe hârtie proastă cu cerneală cenușie” (M.E.) ar fi 
ajuns în librării. Ceea ce e foarte posibil că  nu s-a întâmplat: 
„Cartea costă 27 de lei, dar nu se găsește; librarii au vândut-o 
pe sub tejghea. La bursa neagră... a ajuns 300 de lei” notase 

autorul în vara lui 1981 (vezi M.E., Jurnal, 23iulie 1981). 
Presupunând (pe bună dreptate) că editorii comuniști vor in-
terveni cu foarfeca cenzurii, cum s-a și întâmplat cu textul 
povestirii O fotografie veche de 14 ani (p.56 și  p.63), fai-
mosul savant adaugă: „n-am timp să verific dacă au respectat 
originalul” (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Harismele Duhului 
Sfânt și Fotografia de 14 ani).

Academicianul Mircea Eliade îi scrisese în primă-
vara anului 1979 lui Matei Călinescu, depășit de subtilita-
tea mini-romanului Nouăsprezece trandafiri, că într-un stat 
dictatorial există deja o societate invizibilă și invulnerabilă. 
Foarte probabil se gândise la performanțele atinse de Sergiu 
Al-George, a cărui evoluție spirituală s-a întâmplat „sub ocu-
pație comunistă” cum definise Vasile Băncilă epoca de după 
război. Comunistului trimis să ocupe la Bloomington un post 
de lector de română îi mai explicase pe 19 martie 1979 că 
„invulnerabilitatea” celor câțiva se datorează felului complet 
schimbat de a-și trăi viața. Metamorfoza lor ar semăna într-un 
fel cu dispariția doctorului Zerlendi, sau a oricărui yoghin 
care s-a făcut nevăzut, adică prezența sa în lumea fizică a de-
venit irecognoscibilă pentru muritorii de rând. 

Interesantă este și precizarea după care „dispariția” nu 
se petrece nici în Muntele Sfânt al ortodocșilor (Muntele 
Athos) și nici pe undeva prin Himalaya. Miracolul s-ar pe-
trece chiar în „Statul-închisoare” (M. Eliade), acolo unde, în 
decembrie 1950 s-a produs bilocația Părintelui Arsenie Boca, 
prezent atât  în lagărul de exterminare a Canalului Dunărea-
Marea Neagră, cât și la înmormântarea mamei sale, la sute de 
kilometrii distanță. 

„Ca toți românii conștienți de destinul României, mi-
am găsit și eu modelul și consolarea în Miorița: singurul răs-
puns pe care-l putem da nenorocului istoriei este răspunsul 
Ciobanului: El vorbește de Nunta cosmică, noi creăm în ciuda 
condamnării la moarte. Și creăm cu o încredere în viitor și la o 
scară mondială (Hasdeu, Iorga, Blaga), de parcă am fi moște-
nitorii Imperiului Britanic” (Mircea Eliade, 19 martie 1979). 

In volumul De la Zamolxis la Genghis-Han, titlul ca-
pitolului cu noua hermeneutică a baladei Miorița fusese 
Teroarea istoriei și răspunsul păstorului. Ideea principală era 
că dezastrele istorice au putut fi la noi suportate cu ajutorul 
creștinismului cosmic românesc. Cosmosul sanctificat de pa-
șii lui Iisus permitea regăsirea sporadică a lumii „încărcată 
de virtuțile și frumusețile” de care o despuiaseră năvălitorii. 
Mircea Eliade mai face subtila remarcă după care acceptarea 
destinului nu trădează pasivitate, pesimism sau optimism, mai 
ales când e vorba de o revelație tragică. În cazul Mioriței, 
„mesajul îl constituie voința păstorului de a schimba sensul 
destinului său... el preface nenorocul care-l condamnă la 
moarte într-un mister al tainei nunții maiestos și feeric... care 
îi permite să triumfe asupra propriului destin”. În ceremoni-
ile de nuntă postume exista deja întreg repertoriul de gesturi, 
imagini și simboluri. Toate apar însă transigurate în fabuloasa 
viziune a nunții mioritice de structură cosmică. 

Dresații ideologiei comuniste, când aud de Miorița, 
cântă refrenul cu thanatofilia și resemnarea, cum a făcut și 
lectorul de română de la Bloomington, Ca să accepte inter-
pretarea eliadescă, el ar fi trebuit să accepte premisa referi-
toare la „teroarea istoriei”, premisă respinsă cvasi-automat de 
toți cei ce se auto-iluzionează că lumea începe odată cu ei. 
Matei Călinescu, după ce-i solicitase autorului un exemplar 
din Zalmoxis, s-a apucat de sterile speculații, dovedind că n-a 
priceput o iotă din noua hermeneutică a Mioriței. 

Pe 15 aprilie 1973, trimisul stăpânirii înșira platitudini 
cu aer de mare și profund gânditor explicându-i academicia-
nului Mircea Eliade că „moartea ciobanului mioritic e cu totul 
altfel decât ne-o putem imagina”, întrucât relația omului arha-
ic cu moartea nu seamănă cu atitudinea în fața morții a omului 
modern. și pentru ca totul să culmineze cu o prostie cât el de 
mare, Matei Călinescu nu uită să scrie de o închipuită „luptă” 
a ciobanului cu destinul, o luptă pe care acesta ar fi deplasat-o 
în planul transistoric al semnificației.  

Nae Ionescu (în filozofie) și Vasile Pârvan (în știința is-
toriei) „au creat școli de lungă durată, școli de gândire, sensi-
bilitate și metodă de lucru”, scria Petre Pandrea în Memoriile 
mandarinului valah (vol.II, p.161). Mircea Eliade este el în-
suși o dovadă a longevității Școlii de gândire inițiată de Nae 
Ionescu. Imensa creativitate a celui considerat „cel mai mare 
istoric al religiilor din sec.XX”, ca și nivelul excepțional de 
ridicat al operei lui Mircea Eliade, atât cea de filozof al religi-
ilor cât și cea literară, stau și azi ca un ghimpe în inima multor 
scriitori de stânga care-și datorează succesul totalitarismului 
comunist prelungit după 1990 prin rămânerea ideologilor cu 
putere de decizie pe pozițiile câștigate. Altfel spus, supravie-
țuirii „Ministerului Adevărului” coordonat de aceiași echipă 
și înainte, și după 1990, când un comunist francez se repezise 
a-i lua un interviu lui Leonte Răutu, cel supranumit „groparul 
culturii românești”. 

 Isabela VASILIU-SCRABA

(despre 19 trandafiri, de Mircea Eliade)



Acolada nr. 3 martie 2022
13

Câteva note și precizări cu privire 
la Antoaneta Bodisco

 Motto:
„Arta, poezia este expresia 
nobleței vieții”
(Alexandru Busuioceanu)
      

Viitoarea poetă, proza-
toare, traducătoare și „om de 
radio” Antoaneta Bodisco s-a 
născut la 17 ianuarie 1916 la 
Pitești. În registrul stării civile 
pe anul respectiv este trecută 
cu numele de botez Antoane-

ta și patronimicul Iordache. Provenea dintr-o familie înstărită, 
tatăl său, Marin Iordache, ofițer de carieră, fiind unul dintre 
fiii lui Șerban Iordache, proprietar de pământ și mori în zona 
satului Teiu din județul Argeș, dar și în Dâmbovița, la Pătroaia. 
Fără să-l cunoască personal (!), după cum susțineau unii mem-
bri ai familiei unchiului său – și mă refer aici mai ales la actrița 
Ileana Iordache-Streinu, fiica lui Vladimir Streinu – , Antoa-
neta era nepoata de frate a criticului și traducătorului Vladimir 
Streinu (la naștere Nicolae Iordache). Ca și acesta, după ce a 
absolvit cursurile Liceului „I.C. Brătianu” la Pitești, s-a înscris 
la Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din Bucureș-
ti, secția de limbi clasice (greacă și latină), pe care o absolvă, 
cu specializarea în latină, în 1939. A fost studenta favorită a 
lui N.I. Herescu, director la acea vreme al Institutului Român 
de Studii Latine din București, cel care a continuat toată viața 
să o numească în scrisorile sale către prieteni „o dilectissimă 
elevă”. 

După un stagiu în ţară, când o găsim ca înalt funcţion-
ar, fie la Ministerul Propagandei Naţionale, fie la Ministerul 
Culturii și Cultelor, la solicitarea lui Alexandru Busuioceanu 
(consilier cultural pe lângă Legaţia României la Madrid şi di-
rector al Institutului Român din capitala Regatului spaniol), 
Antoaneta Iordache este detaşată în septembrie 1943 în cadrul 
Institutului pe un post de asistent secretar, unde, prin variile 
calităţi şi cunoştinţe pe care le avea, se face repede utilă. Pe 
canavaua sumbră a evenimentelor provocate de mersul răz-
boiului, din lipsă de fonduri, prestigiosul Institut încetează 
practic să mai funcţioneze, din decembrie 1944, pentru ca, 
printr-o notă de serviciu, în luna noiembrie a anului 1945, toţi 
funcţionarii din străinătate ai României să fie rechemaţi în ţară. 
Alături de Alexandru Busuioceanu care-şi găseşte un post de 
profesor la Universitatea Complutense din Madrid, Antoa-
neta Iordache preferă să nu se mai întoarcă în ţară, ducând-o 
foarte greu în primii ani de exil, dar supravieţuind totuşi din 
traduceri, colaborări la diverse ziare şi reviste, inclusiv la ra-
dio, meditaţii şi alte expediente. Superrafinatul poet și critic 
de artă Alexandru Busuioceanu este cel care o introduce în 
high-life-ul mediilor culturale spaniole, unde își face o serie 
de cunoștințe. Așa îl cunoaște, se pare, pe diplomatul balt (de 
origine germano-ruso-estoniană) exilat și el, Nikolai John Ar-
vid von Bodisco, cu care se mărită și vor  avea o fiică. După 
moartea maestrului Busuioceanu, survenită în 1961, dispariţie 
urmată la puţin timp şi de aceea a soţului, Antoaneta Bodis-
co se stabileşte la München, unde, graţie protecţiei unor vechi 
prieteni ai marelui om de cultură care a fost hispanistul Alex-
andru Busuioceanu, este angajată la postul de radio „Europa 
Liberă”. Între 1974-1977, ea a fost crainica de limba română a 
postului de radio Deutsche Welle (Deutschlandfunk) din Köln, 
o voce de o dicțiune sonoră, îmi spunea Alexandru Ciorănescu 
în 1992, pe care cei care au ascultat-o cu greu ar putea-o uita…

Am mai spus-o și cu altă ocazie (vezi cartea noastră Se-
ducția clasicismului, 2018), și continui să cred că debutul An-
toanetei Bodisco în revistele exilului românesc este cel produs 
în revista Caete de dor nr. 6 din septembrie 1952, cu poezia 
Țărm danubian, un periodic care apărea la Paris sub îngriji-
rea lui Constantin Amăriuţei şi Virgil Ierunca și nu, cum scrie 
Mircea Zaciu în DSR, vol. I, 1995, în revista Îndreptar, 1953 
(!!!) de la München. Superbul sonet de nostalgică iubire pen-
tru ținuturile danubiene amintit mai sus este semnat în Caete 
de dor cu numele de Antoineta I. de Bodisco şi datat Madrid, 
1945. El poate fi găsit și în singurul volum de versuri publicat 
în timpul vieții de Antoaneta Bodisco, respectiv La apus de 
cuvânt, Editura „Revista Scriitoriilor Români”, 1970. Volum, 
vreau să precizez aici, care este foarte probabil să fi apărut 
în două tranșe editoriale (respectiv,două variante), deoarece în 
unele exemplare care s-au păstrat în biblioteci poezia la care ne 
referim există, în altele nu !!! Cu o prefaţă a celui mai import-
ant cronicar literar al exilului (Mircea H. Popescu) şi cu ilus-
traţiile lui Eugen şi Tudor Drăguţescu, volumul este dedicat de 
poetă descoperitorului şi mentorului său spiritual, profesorul 
de limbi clasice de la Universitatea din Bucureşti Nicolae I. 
Herescu, devenit, odată cu exilul impus de autoritățile comu-
niste, începând din 1944, o celebritate a academiilor latiniste 
din toată lumea, autor al nu mai puțin celebrei La Poésie latine, 
Editura Les Belles Lettres, Paris, 1960. Înainte de a adopta 
definitiv numele scriitoricesc Antoaneta Bodisco, frumoasa iu-
bitoare a celor două muze surori, Erato și Euterpe, a cochetat 
și a semnat și cu alte nume, precum Toineta ori Antoineta I. 
de Bodisco (care, iată, deși hispanizează pronunția numelui de 
botez, păstrează în inițială numele de famile românesc). 

Mai înrudită cu poezia lui Ion Pillat și Vasile Voiculescu 
(eu aș zice (și) Ion Barbu!), decât cu a lui Blaga, cum scrie 
Mircea H. Popescu în prefața la singurul ei volum de ver-
suri (La apus de cuvânt), poezia Antoanetei Bodisco impre-
sionează prin echilibrul căutat între o simțualitate magnetică 
absolut ardentă și o rafinată temperanță intelectivă clasicistă, 
între caratul genuin al expresiei directe și un simbolism sub-
sidiar permanent reclamat. În orice context, după părerea 
noastră, poeta este un maestru fără egal al unor ansambluri 
de sugestii și sortilegii pe care ți le oferă insidios, ca pe o 
favoare… „Viaţa-ntârzie ameţită în valuri./ Clipa e somn şi 
mirare şi preget!/ Visul mângîie o tristeţe de algă.// Farmecul 
lumii se topeşte în mare./ Ochiul bolnav de ostrov şi lumină/ 
Caută umbra în odihna din mâluri.// Spaima-nfioară şi trupul 
de şarpe./ Ochiul veghează, cel viclean de morenă./ Gura sus-
pină îmbătată de sânge./ Vine iubirea ca un chip de nălucă,/ 
Scutură frunza şi mărgeanul în floare./ Vremea se-nchide, 
speriată, în scoică (s.n.)” (Marină). Considerată de Vintilă 
Horia, căruia îi fusese recomandată pentru Antologia Poeților 
Români în Exil (Buenos Aires, 1950) de către Alexandru Bu-
suioceanu drept „o poetă mare”, Antoaneta Bodisco a publi-
cat cu intermitențe până prin anul 1974 (poate și după) în mai 
toate revistele românești din exil: Libertatea românească de 
la Madrid, Revista Scriitorilor Români de la München, Caete 
de Dor, Limite şi Fiinţa românească de la Paris, Îndreptar și 
Apoziția, încă o dată de la München ș.a. 

Debutul absolut ca scriitor al Antoanetei Bodisco s-a pro-
dus însă în 1946 cu romanul scris direct în spaniolă, intitulat 
Un puerto en el Mar Negro („Un port la Marea Neagră”), o 
diegeză mai curând de aventuri tinerești, cum o etichetează un-
deva Florin Manolescu; după alte păreri, o scriere în maniera 
lui Panait Istrati dar și cu ceva din Europolisul lui Jean Bart… 
Deși a trăit la Köln până prin 2005, nu se cunosc alte proze 
ale Antoanetei Bodisco. În Dicționarul Scriitorilor Români, 
Mircea Zaciu numește trei titluri ale unor proze (Atlantica, 
Fântânarul, Jurnal de călătorie) pe care le-ar fi descoperit 
în revistele exilului, publicații pe care însă nu le numește... 
Revista „Vatra” de la Târgu Mureș, dacă mi-amintesc bine, 
a publicat spre sfârșitul deceniului nouă al secolului trecut o 
serie de fragmente din Amintirile poetei, un proiect la care, 
în treacăt, face o trimitere și Mircea Zaciu în volumul VI al 
Jurnalului său apărut la Editura Limes în 2020... Nihil novum! 

În urmă cu mai mulți ani am descoperit la rându-ne un 
fragment dintr-un Jurnal de călătorie semnat de Antoaneta 
Bodisco în numărul 9/1970 al Revistei Scriitorilor Români 
care apărea la München. El face referire la o întoarcere acasă, 
vremelnică, a neprețuitei scriitoare, după mai bine de 25 de 
ani de exil. Nu rețin aici pentru cititor decât un scurt pasaj, 
suficient, socotesc, pentru a schița atât adâncimea trăirilor con-
tradictorii ale unei mari conștiințe scriitoricești, cât și pentru a 
oferi o idee despre posibilitățile expresive in nuce ale scrisului 
său. 

„Ce văd, notează Antoaneta Bodisco, nu e «partea noas-
tră de cer», cum o numește Noica; pe aceasta aveam s-o de-
scopăr în Muzeul Satului, unde aș reveni iară și iară...

 Mulțimea pare mânată de o forță secretă, irezistibilă, 
ca în filmele lui Fellini. Dar chipurile oamenilor sunt altele. 
Mulțimea nu e tristă, cum mi s-a spus; sau, poate, veselia ei 
e aparentă. Dar am mai văzut chipuri triste. Vechea gener-
ație? Burghezia lichidată, în acei ani «teribili» de care toți își 
aduc aminte? Culoarea feței lor are culoarea caselor părăsite, 
a atâtor case vechi din care au pierit oamenii și amintirile. 
Blocuri noi, străzi deschise în perspective îndrăznețe, parcu-
ri, vechi fundături care își așteaptă lovitura de grație. Abundă 
contrastele. E România, ca Spania, o țară de contraste? Acest 
proletariat care merge grăbit la muncă îmi pare o treaptă. Spre 
ce? Cum va fi generația următoare?

Un șofer, la Pitești, mi-a replicat cu mândrie: «Dacă 
nu vă place taxiul meu hodorogit, cumpărați-vă mașină în 
Germania». Un altul, mai tânăr, m-a întrebat, fără să pară 
prea interesat: «Cum e în Germania?» Tot așa mă întrebau, 
în Spania, muncitorii. Dar, acolo, eram o străină. Sunt pen-
tru cei de acasă o străină? Uneori, așa mi s-a părut. Eram, 
în orice caz o româncă «plecată» de mult din țară. Nimeni 
nu m-a întrebat de când, de ce? Nu-i interesa. S-a întrebat 
țăranul de ce pleca feciorul din sat la oraș? Pleca. Era dea-
juns. Unii duceau cu ei «vatra». O luau cu ei în «lume»… 
  Am rămas uluită în fața bisericii Crețulescu. Ctitoria 
Brâncovencei mi s-a părut o mumă uriașă, închisă în sine, gata 
de dojană, de iertare. O știam în piața palatului: o regăseam în 
aceea a republicii. O mutație fatală, dar nu că m-a ținut în loc, 
ci evidența ireversibilității timpului. Cum de o ștersesem din 
amintire pe ea și atâtea altele: Sfântul Elefterie, Sfântul Ghe-
orghe cel Nou, Stavropoleos, Colței? Barocul și platerescul 
spaniol (stiluri arhitectonice, n.n./ Șt. I. Ghilimescu), goticul 
german au tras un lințoliu peste ele, și acum intram ca o turistă 
să revăd altare aurite, icoane de argint, fresce, unele înnegrite 
de fum. Aceiași credincioși pretutindeni: bătrâne, oameni în 
vârstă, babe îndoite de mătănii, câțiva tineri, majoritatea mun-
citori. La Sfântul Nicolae era un sicriu deschis, împodobit cu 
flori, lumânări aprinse, coroane de crizanteme. La căpătâiul 
mortului, pălăria lui de sărbătoare și un prosop. Lumea se uita, 

Ștefan Ion GHILIMESCU 

Cornel COTUȚIU

   Rareori, în postura de cititor, având 
a face cu o carte nouă, mi-a fost dat să 
zăbovesc, la început cu nedumerire, 
asupra titlului; asta, așa cum mi s-a 
întâmplat recent cu volumul Frontiere 
etnologice, scos de Menuț Maximinian, 
autorul ei, la Editura „Charmides”, 
Bistrița (2021).
   E îndreptățită mirarea cu un 
asemenea titlu, e neobișnuită alăturarea 
a două vocabule ce provin din domenii 

diferite. Orice posesor de diplomă universitară (fie chiar serală 
sau la fără frecvență) știe (fie și aproximativ) că etnologia 
este o știință care studiază trăsăturile de bază ale structurii și 
evoluției popoarelor.
   „Frontiere”? Cuvântul exprimă o rigoare. Frontiera este 
limita între două sau mai multe țări; deopotrivă, înseamnă 
hotar sau limită între două elemente diferite.
   Înainte de a deschide cartea, hotărăști pentru tine însuți că 
etnologia e o dimensiune a culturii noastre care trebuie apărată, 
îngrijită. Cum?... Finalmente, îți spui că eseurile din cele 400 
de pagini răspund pe larg, îndreptățesc nuanțat semnificația 
titlului.
   Cum Menuț Maximinian nu a ținut să-și înceapă volumul 
cu vreun preambul în care să dea o sugestie pentru decodarea 
sintagmei din titlu, o face, mai întâi, prefațatoarea cărții, 
D-na Otilia Hedeșan; opiniile domniei sale sunt intitulate 
Despre frontierele etnologiei. O posibilă deschidere. Cititorul 
primește astfel o confirmare: Da, etnologia trebuie apărată, 
prin elemente ce o apără, prin frontiere. Dar cum...?
   Mai întâi, prefațatoarea apreciază global: Etnologia este „o 
sumă de studii și observații”, „un mod de raportare la lume”, 
„o practică a cunoașterii”, „o disciplină deschisă, unde 
orice discurs se află deopotrivă în centru și la frontieră.” Și? 
Cuvântul „frontieră” aici e considerat (prima cititoare fiind) „un 
canon”, „definind o anumită marginalitate”. Imediat accepți un 
contur semantic al acestui termen. Chiar în obișnuitul „cuvânt 
înainte”, Doamna Hedeșan ține să dea cititorului o sugestie în 
acest sens.
   Cartea în discuție e alcătuită din texte diferite ca tematică, 
dar care, până la urmă, „reușesc să construiască împreună chiar 
ceea ce exprimă titlul prezentului volum, adică „frontierele 
etnologiei”. Și aceasta în condițile în care – o spune Menuț 
Maximinian – „țăranul de altădată a dispărut, iar cel nou are 
altă mentalitate.”
   Etnologul, originar de la poalele Munților Țibleș, își 
organizează eseurile tocmai în ideea de a motiva această 
neașteptată, îndreptățită „frontieră”. Și pornește de departe, 
fiecare capitol anticipându-l pe următorul: Precursori, Lecturi, 
Reconstituiri, Aspecte rurale, Atitudini/Reflecții, Gastronomii, 
Portrete, Meșteri/Meseriași, Rapsozi, Bunii noștri, Arte 
plastice, Pictură naivă, Diaspora.
   Iar titlurile microeseurilor previn explicit conținutul sau, nu 
puține, au un fel de puseu de haz, cu efect asupra condiției 
lectorului, adică „îl celuiește” să zăbovească asupra paginilor 
destinate culturii populare din zona Someșului și a Șieului. Iată: 
„Vasile Grigore Borgovanu – O altfel de abordare pornind din 
satul bistrițean de acum 150 de ani”, „Semnele din vis, o cheie 
etnologică”, „Împletitul miresei, de la frumusețea ancestrală la 
modele de azi”, „Pana de păun, de la clopul feciorilor la semnul 
de intrare al județului Bistrița-Năsăud”, „Casa lui Coșbuc și 
vilele din Hordoul de azi”, „Graiul dulce de la Giug”, „Sarea și 
piperul cuvintelor din bucătărie”, „George Harosa și povestea 
Someșului”, „Flora Șutea. Părinții nu i-a învoit, așa că de 
Rusalii, la Înstruțatul Boului, a fugit cu drăguțu în lume” (Au 
hotărât „ca la carte”, căci la Căianu Mic, Căianu Mare, Figa și 
Tăure „înstruțatul” acesta e o datină pastoral-agrară, moștenită 
din cultul solar, care simbolizează fecunditatea și fertilitatea.)
   E sugestiv – pentru „frontiere” – interviul care încheie 
cartea, luat folcloristei Ica Tomi, „sălăuanca din Madrid” 
(fondatoarea Asociației „Salva”, din capitala Spaniei), care 
consideră că „Noi nu ne putem dezrădăcina. Când plecăm de 
acasă, mergem cu toată zestrea noastră.”
   „Frontierile” acestea Menuț Maximinian le susține și cu o 
iconografie atrăgătoare.

O carte deștept gândită

se închina, sau trecea fără să-l privească. Preotul oficia în fața 
altarului, corul da răspunsurile. Viața și moartea cuminecau”.

Nu aș vrea să închei fără să spun un cuvânt despre ha-
rul de traducător al Antoanetei Bodisco. Bună cunoscătoare 
a literaturii „secolului de aur” latin – epoca lui Augustus –, 
poeta a făcut ca traducătoare o pasiune pentru celebrele Elegii 
ale lui Properțiu (47-15 î.H.), poet roman prieten cu Ovidiu şi 
Virgiliu (despre care Stendhal a scris că „şi-a închinat versurile 
iubirii patimaşe, absolute, funeste şi cumplite” ), poezii pe care 
poeta noastră nu numai le-a echivalat în limba lui Eminescu, 
dar le-a și comentat cu o deosebită vervă filologică. N-ar strica 
deloc, ba dimpotrivă! să fie (re)editate – de ce nu? – împreună 
cu poeziile din La apus de cuvânt. 
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Stâncile se crapă și apa din ele capătă un înțeles străin

1.
    Zilele cresc și descresc. 
Viața se retrage spre moarte, iar 
aceasta către cu totul altceva. 
Mai ascuns. Cu mult mai adânc. 
Într-o gintă de idei, sau într-un 
trib de lumină. 
    Din papirusuri, pe ceață, 
se prelinge uitarea. Pe un gol 

ascuns într-o secundă. El mă pândește de acolo. 
    Viața mea cu tine începe, Doamne. Este o sărbătoarae a acestei 
dimineți, când încă mai stau de veghe. Un haos punctiform se 
gândește pe sine. Intrăm acum într-o altă dezordine. Mai mare. 
Spre miezul unui astru mântuitor. 

2.
    Eu urc înspre ape acum. Către munți de lumină rotundă. Să 
ieșim din nemișcare. Iarna se părăsește-n pumnii tăi. Eu dorm 
acolo și visez un alt pământ. Pereche și nepereche mie. Primul 
om a fost din pământ / Al doilea din cer... 

3.
      Cu ochii șiroind de vedenii. Cu viața slăvită în sărbători. Pe 
un țărm uitat. Eu și cu tine pribegim pustiul, drumuri care se 
deschid dintr-o carte. Pe care am grădinărit-o demult. 
      Stâncile se crapă și apa din ele capătă un înțeles străin. Se 
rănește trupul de timp, eu străbat un psalm neterminat, și mă 
adăpostesc în floarea femeii uitată într-o ninsoare – ce suferință 
plouă de acolo? O umbră umilă a trupurilor noastre. 
      Cad povești atunci din toată natura. Adaugă-Te chipului 
meu Doamne! Adaugă-te numelui care se retrage din mine, 
căci îmi este predestinat. Visez pentru viață, doar cu o lacrimă. 
Cu sarea, cu apa, cu pământul privirii. 
       O, câte priveliști, legende, se însămânțează acum fără de 
voia mea!

4.
       Aici, a fost cândva o mare. Un cerc. O șuviță de tăcere. 
Aici, nu mai este zi și nu mai este noapte. Doar o urnă lichidă 
în interiorul muntelui. Trupul a devenit un oraș care miroase a 
timp. Eu sap, tu sapi, noi săpăm adânc, în cuvinte. Atunci vine 
îngerul patrulater, într-un foc mocnind. 
      Eu sap, tu sapi, noi săpăm la cuvinte. Sunt maluri de vreme 
în noi. Se răspândește pământul, se face anticer și antipământ 
se face. 
      Aici a fost cândva o mare. Raze pletoase devenite mai apoi 
pietre. Devenite mai apoi muntele răstignirii. Eu sap, tu sapi...
Acesta este calvarul. 

5.
     Îngenunchez acum pe cub. Eu însumi în el mă zidesc. Eu 
sunt cubul. Pentru templu, pentru zeu. Rup o rază din lumina 
preacuvântului. Îmbrățișez cu ea rugăciunile. Apoi, mă 
adâncesc într-un somn, pe care, îl putem numi moarte, sau 
viață. Eu car acum absența din verbe. Este acolo un câmp. Un 
șirag de vedenii. 
    Păsări lăcrimând. Ele îmi lustruiesc singurătatea. 
    Crește iarba peste răsăritul din cub. Femeia de pe colină îl 
îmbrățișează. 
     Crește cenușa în afara lui, soarele mereu în scădere se află. 
O margine de țară poposește într-o altă vedenie, a mea. 
     Eu mă sfârșrsc în viziuni. Cine mai știe de mine? Harfa 
călătorului înfrunzește într-un măslin. . 

6.
    Valul trece, dar rămâne un cîntec păstrând în sine forma acelui 
val. Ca și cum trupul meu legănat între lacrimi, ar descompune 
tristețea lui. Nimicul nimicului. Niciundele undelui. Spune-mi 
tu ce vezi, dincolo de această răsfrângere? 
    Văd daimonionul din înger. Asta văd. Și trupul tău și al meu 
care nu mai sunt. Lumina luminii de la început. Suim cu seceta 
din fluvii într-un fagure de aer. Văi și oglinzi. Prăpăstii sonore. 
    Valul trece, dar rămâne un cîntec păstrând în sine forma 
acelui val. 

7.
   Țărmurile pier – năluci ale trupului înconjurându-ne cu o 
gramatică a singurătății. De somnul nostru se spijină femeia, 
cum pruncul în pântecul său de o cruce. 
   Viața și moartea se succed în sămânța secundei rodind, într-o 
orchestră de senzații – alte valuri, alte catarge pe dominoul 
unei alte mări. 

8.
  Turnuri și cai și clopoței pe tabla de șah a mirării. Piatră peste 
piatră, apă peste apă – înlăuntrul acestui cub muzical. Cojit 
de lumină de către calfele îngeri – meșteri zidari – călătorie 
confiscată doar după un semn al dirijorului. 
  Rămâne în urmă un gol care respiră cercuri. Care sporește 
frigul plănuindu-se astfel un joc de șah peste câmpia neagră. 
Oasele noastre călătoresc deodată spre stele. 

9.
La capătul drumului trupul își numără anii. Iar până la hotar 
mai trebuie o viață, mult mai multe vieți care se scad se 
adaugă se numără. Cum raza care se-ntoarce însutit la steaua 
rostogolită în noapte de cel nevăzut – este o poveste care nu se 
mai termină niciodată. 
  Iar pănă la hotar două lopeți de liniște împing din nou spre 

izvoare apa. Crâmpeie de cuvinte, umbra munelui unde mi te-
ai arătat în toată frumusețea ta. 
  Deschid atunci obloanele cubului care cântă. Se-ntâmplă 
poate o preschimbare în lucruri. Se mișcă nemișcatul, neauzitul 
se aude, eu plâng pe o prispă de sare. 

10.
  Alerg printre două lacrimi și un deal de suferință tresare acolo. 
Alerg printre două valuri și viața devine un naufragiu. Cum ar fi 
să trăim într-o cutie muzicală? Toate se nasc din sunete și frig. 
Un cer de zmeură se prăbușește în mine. Marginea timpului se 
prelungește mereu doar înlăuntrul său. Și mereu îmi amintesc 
de copilăria unei coline. Doar sub mări se construiesc poduri 
și orașe. Casele se deschid într-o seară pătată cu lupi. Aidoma 
unui strigăt vopsit cu stelele de ieri. O, ce târziu, cât de circular 
vine somnul zadarnic la noi!

11.
   Secunda este doar o himeră. Ca să nu mă despartă de mine 
însumi, ascult lumina cum se desparte în cele patru puncte 
cardinale. Dinlăuntrul icoanei mă strigă Maria. Ninsoarea de 
acum se cuibărește în glezna pământului. Un izvor de lacrimi 
cum o scară suie spre cer. Pe această scară vrau să urc până la 
tine, Doamne. Un patrafir de apă îmi acoperă fața.
  Parcă eram odată doi. Și chipurile noastre se macină. 
Un paracliser înfige lăncile pustiului în oglinzi. Chipurile 
noastre se macină în ascuțimea acestor lănci. Și atunci vine o 
amintire fluidă. Caldă și bună, ea ne repetă. Un fir de lumină 
copilărească. Vine atunci un vulture care ciugulește vârful 
muntelui. Se cuibătește acolo atunci. Vine un râu atunci care 
mă trage în adîncuri. Și odată cu mine și pe această pasăre...

e când am comandat cartea, ,,Dialoguri la 
hotarul de taină”, ediţie îngrijită de Florin 
Caragiu şi apărută la editura Platytera, 

2020, am avut o nelinişte. Una întemeiată. Ştiam că 
voi descoperi cuvinte dumnezeieşti şi nenumărate 
pilde. Da, chiar asta s-a întâmplat. Pe măsură ce 
paginile deveneau tot mai puţine, voiam să alerg la 
calculator şi să mă apuc să scriu o recenzie. Mereu 
intervenea ceva şi mă oprea. Poate aşa trebuia să fie, 
aveam nevoie de răbdare, iar la capitolul răbdare 
stau prost. În secunda când am sfârşit cartea, nu mai voiam 
să mă apuc de nicio recenzie. Priveam documentul alb de pe 
ecranul calculatorului şi mă simţeam ca Părintele Valerian la 
Mănăstirea Tismana, aflat la o întâlnire dedicată Părintelui 
Ghelasie Isihastul, adică în incapacitatea de a spune (în cazul 
meu de a scrie) ceva. 

Blocajul nu s-a produs pentru că nu aş fi avut despre ce 
să scriu, ci, mai degrabă, pentru că nu mă simţeam în stare să 
povestesc trăirile avute parcurgând acele rânduri. Sau nu mă 
consideram demnă să o fac. S-a produs un declic, s-a rupt un fir 
de care ţineam cu mâinile amândouă. Am descoperit o realitate 
suficient de dureroasă pentru omul învăţat să trăiască într-o casă 
cu un oarecare confort. Am descoperit că omul acesta e obişnuit 
să se plângă de tot şi de toate, nimic să nu-i ajungă, să vadă rău 
în orice şi să nu fie capabil de o legătură cu cel care l-a creat. 
Dragoş Pâslaru, actor foarte cunoscut în toată ţara, a renunţat la 
gloria şi la confortul din lume şi s-a retras la mănăstirea Frăsinei 
din Judeţul Vâlcea unde, în anul 1999, a fost tuns în monahism, 
cu numele 
de călugărie, 
Valerian.

Din toate 
i n t e r v i u r i l e 
inserate în carte 
de Florin Caragiu 
am înţeles cum 
a lucrat Bunul 
Dumnezeu în 
acest om şi că 
nimic din ce a 
trăit nu a fost 
î n t â m p l ă t o r , 
după cum spune 
şi Matei 22:14: 
„Căci mulţi sunt 
chemaţi, dar 
puţini sunt aleşi.”

Pentru că 
alegerile nu sunt 
uşoare, iar a alege 
pustia în locul vieţii pline de succes, nu e lucru puţin. Câţi dintre 
noi fac asta? Câţi dau scena lumii pe scena lui Dumnezeu? Şi în 
noi lucrează, dar suntem prea slabi să ascultăm Cuvântul şi să 
îl împlinim. Sunt etape de parcurs, isterii, lamentări, abţineri, 
plâns, nenorociri în vâltoarea cărora ne pierdem şi nu vedem 

decât moartea, dar nu moartea ca pe un hotar de 
taină, cum minunat îl numeşte Părintele Valerian, 
ci moartea ca pe cel mai mare rău, chiar dacă Biblia 
ne arată clar cum Iisus a biruit moartea, iar El ne 
dă puterea de a ne ridica, e acolo întotdeauna şi ne 
spune: ,,Ai căzut? Ridică-te!” ,,Păi iar am căzut”.  
,,Păi iar ridică-te!”. ,,Şi până când?” ,,Până când 
te chem. Şi te chem în poziţia în care te aflu, şi te 
judec în poziţia în care te-am chemat”. 

Nu neapărat că luăm poziţia lui Toma şi vrem 
să pipăim pentru a crede, nu, noi ştim că El a învins moartea, 
dar ne e frică de moarte. Un paradox. Părintelui Valerian nu 
îi mai este frică de moarte, a văzut-o mai ales la mineriada 
din 1990. A iertat nenorocirea şi o povesteşte ca pe o scenă 
ruptă dintr-un film unde avea rolul principal: ,,M-au lovit cu o 
bâtă cu ţepi ascuţiţi în cap! Am căzut, dar vedeam de deasupra. 
Sufletul meu a strigat: «Am murit! În sfârşit am murit!» Am 
fost foarte fericit, n-am mai întâlnit starea aia! M-au tot lovit 
şi nu muream!” 

Au fost secundele celui mai mare rol al său, întâlnirea cu 
Hristos, căci, nu-i aşa, întâlnirea asta vine mereu prin suferinţă. 
Şi dacă Părintele Valerian a reuşit, poate şi noi vom avea parte 
de momentul sublim, de a ne lepăda încet-încet de hainele 
scumpe, de mâncarea sofisticată, de tot confortul şi îi vom 
urma lui Hristos. 

Pentru că omul de rând, indiferent de meseria pe care o 
practică, trăieşte sub semnul îndoielii, abia când în calea lui 
apar trimişi din oastea Domnului, atunci îndoiala dispare. În 

viaţa actorului 
Dragoş Pâslaru a 
apărut Părintele 
G h e o r g h e 
G h e l a s i e , 
ieromonah la 
m ă n ă s t i r e a 
Frăsinei şi autor 
a numeroase 
scrieri de mistică 
isihastă, dar nu a 
apărut din senin, 
el l-a găsit şi 
de atunci şi-a 
înţeles menirea. 
C u v i o s u l 
Ghelasie a avut 
puterea să-i 
sădească în inimă 
sămânţa aceea 
de dumnezeire, 
l-a învăţat patru 

lucruri esenţiale: ,,să nu te contrazici, să nu te alarmezi, să 
nu îţi arăţi nevoinţa şi să nu blamezi răul”. Greu de stăpânit 
firea noastră, nu?  Citind cartea mi-am dat seama că eu nu 
mă pot stăpâni, dar câţi sunt ca mine? Mulţi, poate prea mulţi 
şi de aceea nu există echilibrul după care tânjim. Blamarea 
răului, imposibilitatea mea, şi a multora ca mine, de retragere 
în rugăciune fix în acea secundă... Ah! Lumea şi păcatele ei 
scoase toate pe o tarabă imensă, necuratul care îşi joacă rolul 
cu măiestrie, slăbiciunea umană, devierea de la drumul drept, 
gloria efemeră... Deşi Mântuitorul ne spune cum putem avea 
glorie veşnică, noi tot orbi şi surzi suntem: ,,Care vreţi să fiţi 
primul, să fiţi sluga tuturor!” Nu prea ne îngrijim de suflet 
şi am ajuns la această concluzie recitind anumite pasaje 
pline de încărcătură spirituală. Cum a lucrat Dumnezeu în 
Părintele Ghelasie şi cum ducea el mai departe lucrarea a 
fost o binecuvântare pentru cei care l-au cunoscut. Lecţia 
de înfrânare a păcatelor şi cea de regăsire a propriului ,,eu” 
, a celui zidit de Dumnezeu au fost cele două lecţii pe care 
Părintele Valerian le-a învăţat foarte repede. În lume, Părintele 
Valerian, ca noi toţi ceilalţi, de altfel, era stăpânit de teama de 
a nu consuma timpul semenilor, de a nu se ridica la cerinţele 
publicului când era pe scenă. Rolul care i s-a potrivit cel 
mai bine a fost cel al lui Alioşa, din  „Fraţii Karamazov” de 
Dostoievski. Şi nu îl laud pentru că nu vrea laudă, ca să nu 
fie dat pe mâna satanei, după cum mărturisea. De invidiat nu 
ştiu câţi l-ar invidia, deoarece invidia înseamnă să vrei locul 
lui. Un loc în pustie, într-o peşteră fără utilităţi moderne, cu o 
mâncare doar pentru a supravieţui, nu pentru a se îndestula, un 
loc în care trebuie să te rogi ore în şir, zile în şir, să lupţi nu cu 
fiarele pădurii, să lupţi cu demonii care strică şirul rugăciunii 
şi să o iei de la capăt. Nu cred că a fost întâmplătoare nici 
secunda în care am vrut să am cartea despre care vă povestesc 
în cuvinte sărace, aveam nevoie de ea ca de aer. Aveam nevoie 
să strig în mine că Hristos nu mă lasă niciodată, nici atunci 
când mă îndoiesc şi văd întunericul din toată lumina pe care o 
primesc. În momentul de faţă, mă rog ca Bunul Dumnezeu să-i 
asculte şi să-i întărească rugăciunile Părintelui Valerian care 
sigur se roagă şi pentru mine fără să ştie că exist. Ştiu că spune 
zi şi noapte: ,,Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, 
miluieşte-i pe toţi păcătoşii!”
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O introducere la o posibilă dramaturgie a viitorului

Gheorghe GLODEANU

Asemenea unor creaţii precum Adio!, Uniforme de 
general sau Incognito la Buchenwald, microroma-
nul Nouăsprezece trandafiri (elaborat în 1979 și 

publicat un an mai târziu) face parte din categoria acelor naraţiuni 
care alcătuiesc o introducere insolită la o posibilă dramaturgie a 
viitorului. De altfel, în ultima etapă a creaţiei sale, Mircea Eliade 
realizează o ingenioasă sinteză a ideilor sale teoretice. Continui-
tatea poate fi observată atât în reluarea unor teme şi motive, cât 
şi în circulația liberă, de la o operă la alta, a câtorva personaje 
reprezentative. Arta spectacolului este teoretizată în naraţiuni cu 
un profund caracter eseistic, în care epicizarea ideilor slujește de-
monstrația. Parafrazându-l pe Camil Petrescu, putem afirma că 
unele din textele lui Mircea Eliade se transformă într-un fals tratat 
pentru uzul autorilor dramatici.

Procedeele utilizate de către Mircea Eliade în Nouăspre-
zece trandafiri sunt cunoscute deja din relatările sale precedente. 
Un lanţ de evenimente insolite contrariază orizontul de aşteptare 
al cititorului, trezindu-i interesul încă din primele rânduri. Ca şi în 
celelalte creaţii, prozatorul preferă şi de data aceasta o perspectivă 
caleidoscopică, unitatea dintre multiplele puncte de vedere ce se 
suprapun ori se contrazic neîncetat fiind asigurată de prezenţa unui 
personaj narator şi martor al întâmplărilor. Acesta este un alter ego 
al scriitorului însuşi, după cum dedublări ale prozatorului pot fi 
consideraţi şi ceilalţi protagoniști ai cărţii. Ca secretar şi colabo-
rator apropiat al reputatului prozator Anghel Dumitru Pandele, 
Eusebiu Damian este o întruchipare a scribului, care înregistrează 
întâmplările şi care devine – asemenea cititorului – subiectul unui 
îndelungat proces iniţiatic. Perspectiva sa limitată se identifică cu 
aceea a lectorului, el însuşi un neofit avid de marile revelaţii pro-
mise de confesiunile celorlalte personaje. „Aveți dreptate să nu în-
țelegeți – spune unul din eroii cărţii –, pentru că lucrurile sunt mai 
complicate decât par la prima vedere”. Această frază se dovedeşte 
emblematică şi caracterizează extrem de bine structura labirintică 
şi natura iniţiatică a prozei lui Mircea Eliade. Naraţiunea are mai 
multe straturi şi presupune mai multe chei de lectură, firul epic 
alcătuind doar un pretext ce conduce la nişte semnificaţii mult mai 
adânci. Fără să fie în mod declarat un anticalofil, Mircea Eliade 
este autorul unei proze de idei, ce nu îşi revendică şi problema 
stilului. Fascinaţia ideilor devine însă atât de puternică, încât citi-
torul uită rapid de arhaicitatea limbajului şi de unele inadvertențe 
stilistice.

Naraţiunea se deschide cu un eveniment neobișnuit: tâ-
nărul Laurian Serdaru sosește în casa maestrului Pandele pentru 
a-i cere consimțământul la căsătoria lui cu Niculina Nicolaie. Cu 
această ocazie, reputatul prozator află cu surprindere că tânărul de 
28 de ani din faţa lui, pe care nu l-a mai văzut niciodată înainte, 
este de fapt fiul său. Dincolo de senzaționalul exterior al mesaju-
lui transmis, cuvintele personajelor au întotdeauna şi o încărcătură 
metafizico-simbolică ce trimite la universul mitologiei. În ceea 
ce priveşte naraţiunea Nouăsprezece trandafiri, relevarea parţia-
lă a adevărului constituie o permanentă provocare spirituală, ce 
generează noi semne de întrebare. Debutul naraţiunii se găseşte 
sub semnul grotescului, al farsei. Pentru a-şi dezvălui identitatea, 
Laurian Serdaru începe o naraţiune extrem de neverosimilă, atât 
prin datele ei senzaționale, cât şi prin maniera labirintică a expu-
nerii faptelor. Adevărul despre ascendența personajului este legat 
de o dedicație descoperită pe Roata morii, „cel mai popular roman 
al maestrului Pandele: «Sibiu, Crăciun 1938, Orfeu, Steaua sus 
răsare...»” Însemnarea a fost întregită şapte ani mai târziu de către 
mama lui Serdaru, care lăsa fiului ei următoarea moştenire spiri-
tuală: „Pentru Laurian, când va fi mare, ca să înţeleagă şi să ne 
ierte”. Jocul împrejurărilor face ca decodificarea mesajului să aibă 
loc abia peste trei decenii, când evenimentele de odinioară se reiau 
parcă în mod miraculos. Este vorba de întreruperea unui spectacol 
proiectat prelucrând mitul lui Orfeu şi al Euridicei şi de substitui-
rea lui cu o nouă reprezentație (Steaua sus răsare), evocând „Mis-
terul Nativității, naşterea lui Isus în Betleem”. Ca de atâtea ori, 
Eliade ne face să pătrundem într-un univers „de legendă, artă şi 
vis”, ceea ce confirmă, o dată în plus, concepţia sa despre literatură 
considerată drept o prelungire a mitologiei. Una din sugestiile (pe 
cât de insolite, pe atât de bogate în semnificaţii) avansate de proza-
torul-istoric al religiilor este cea a asemănării dintre Orfeu şi Iisus.

O altă problemă esenţială pe care o ridică micul roman este 
aceea a anamnezei. Prozatorul abordează „teoria reminiscenței” 
(reamintirea ideilor pe care sufletul le-ar fi contemplat într-o exis-
tenţă anterioară) din perspectivă platoniciană. Maestrul Pandele 
suferă însă de o misterioasă amnezie, astfel încât trecutul îi este 
inaccesibil. Într-un asemenea context, rolul spectacolului este toc-
mai acela de a reactiva memoria imperfectă a personajului. Acest 
lucru îl încearcă Niculina cu ocazia primei întâlniri cu A.D.P., când 
ea interpretează trei spectacole cu vădite încărcături mitologice. 
Fiind vorba de o proză cu numeroase necunoscute ce contrariază 
în mod constant spiritul, scriitorul alege o manieră narativă des-
tul de complexă. El nu se mulțumește cu relatarea cronologică a 
întâmplărilor, ci întrerupe naraţiunea într-un anumit moment al 
desfășurării evenimentelor, când socotește că a ridicat suficiente 
semne de întrebare pentru a asigura complexitatea dezbaterilor 
din capitolele următoare. Continuarea preia o configurație diferi-
tă, fragmentele reconstituite prin intermediul jocului capricios al 
memoriei fiind disecate sub lupa amplelor confruntări de idei. Din 
acumularea succesivă a unor confesiuni lacunare aflăm că mama 
lui Serdaru e actrița care a jucat odinioară rolul Euridicei în pie-
sa lui Pandele şi care a murit atunci când fiul ei împlinea vârsta 
de 9 ani. În interpretarea personajelor sale, scriitorul foloseşte şi 
numeroase sugestii furnizate de psihanaliză. Astfel, reconsiderân-
du-şi existenţa, A.D.P. îşi dă seama că în biografia sa spirituală a 

intervenit odinioară un traumatism care i-a schimbat 
destinul. Ar fi putut deveni un mare autor dramatic, 
dar cele petrecute în 1938 au provocat o amnezie 
ce i-a modificat cursul existenţei. Eliminarea bloca-
jului amnezic se realizează tot pe cale mitică, prin 
arta reprezentației dramatice. Sinteză a creaţiei lui 
Mircea Eliade, naraţiunea Nouăsprezece trandafiri 
porneşte de la credinţele populare legate de puterile 
miraculoase ale nopţii de Crăciun. Sub acest aspect, 
relatarea prezintă certe asemănări cu romanul Noap-
tea de Sânziene.

Dincolo de acest excurs captivant prin bogă-
ţia mesajului, adevăratele semnificaţii ale textului ni se dezvăluie 
începând cu cel de al şaselea capitol al cărţii. Prin intermediul lui 
A.D. Pandele, Mircea Eliade îşi exprimă propriile sale idei despre 
problema spectacolului. Concepţia scriitorului-personaj este apoi 
nuanțată prin teoriile celorlalţi protagoniști, cum ar fi Niculina, 
Serdaru şi, mai ales, Ieronim Thanase, personaj cunoscut din cele-
lalte creaţii ale scriitorului. Astfel, pe A. D. Pandele l-au preocupat 
în teatru mai ales „posibilităţile de a reinterpreta miturile clasice”. 
Personajul-autor este fascinat în special de figura lui Orfeu, că-
ruia îi şi dedică piesa intitulată Orfeu şi Euridice. Universul de 
legendă, artă şi vis în care pătrunde A. D. Pandele prin intermediul 
spectacolului realizat de grupul de tineri actori îi modifică destinul 
artistic, îndepărtând blocajul amnezic şi reamintindu-i adevărata 
vocaţie. Ca urmare, marele prozator renunţă la memorii şi roman, 
pentru a se consacra în exclusivitate teatrului. Proiectul său insolit 
constă într-un grupaj original de piese de teatru în care urmează 
să dezbată subiecte actuale, dar cu prelungiri în mitologie. După 
A.D.P., greșeala pe care au săvârşit-o toţi dramaturgii contempo-
rani este aceea că au încercat să reinterpreteze drama antică (adică 
mitologia) din perspectiva istoriei moderne. Or, adevăratul dezide-
rat constă în prelungirea şi completarea mitologiei antice „prin tot 
ce omul occidental a învăţat în ultima sută de ani”. Ca urmare, şi 
piesele sale trebuie mai întâi tipărite, „adică făcute accesibile me-
ditaţiei fiecărui cititor în parte, şi numai după aceea reprezentate 
(şi nu neapărat pe scenele marilor teatre). Mai ales că aceste piese 
se presupun şi se implică una pe alta, aşa cum întreaga mitologie 
greacă este implicată în fiecare din marile tragedii clasice”.

Eliade vorbeşte despre funcţia rituală a spectacolului, ma-
rea reprezentație făgăduită fiind zugrăvită începând cu capitolul 
al optulea. Totul începe cu câteva fragmente din drame istorice şi 
scurte comedii într-un act, dar adevăratele spectacole – interzise 
marelui public – sunt organizate extra muros, în afara misterioa-
sei Tabere unde se refugiază actorii. Somnul de care este cuprins 
Eusebiu Damian sugerează dificultatea comunicării dintre sacru 
şi profan, iar ruinele printre care are loc reprezentația simbolizea-
ză degradarea mitului. Spectacolul începe printr-un exerciţiu de 
anamneză, de fapt o tentativă de recuperare a mitului. Actorii îi 
învață pe spectatori să îşi rememoreze „rolul câtorva animale în 
istoria universală: lupoaica şi întemeierea Romei, asinul pe care a 
intrat Isus în Ierusalim, cămila Sfântului Nil, calul lui Napoleon...“ 
După începutul cu un pronunţat caracter eseistic, în mod treptat, 
Eliade trece la aspectul practic al derulării spectacolului. În rea-
litate, ca şi în naraţiunea  Adio!, Eusebiu Damian participă la un 
mister, la un ritual ce îl transpune în timp pe vremea desfășurării 
evenimentelor jucate pe scenă. Tablourile ilustrează confruntarea 
dintre valorizarea artistică şi filosofică, pe de o parte, a unor eveni-
mente exemplare şi interpretarea lor istoriografică, pe de altă parte. 
A.D.P. afirmă că „marele secret al tuturor tehnicilor, fiziologice 
şi spirituale, este anamneza”. Adormind, Eusebiu Damian ratează 
marile semnificaţii ale spectacolului, iar iniţierea lui în teatrul ritu-
alic se soldează cu un eșec. Fenomenul are consecinţe importante, 
deoarece punctul de vedere fragmentar al personajului-martor se 
identifică cu cel al cititorului, care mai mult intuiește adevărul de-
cât îl află cu certitudine.

Sub influenţa spectacolelor regizate de Ieronim Thanase, 
A.D.P. scrie o Introducere la o dramaturgie posibilă, amplu volum 
teoretic ce prefaţează viitoarele sale cărţi de teatru. Scriitorul pro-
iectează un ciclu de piese care pot fi citite şi reprezentate şi separat, 
dar care îşi dezvăluie adevărata semnificaţie abia atunci când sunt 
jucate în grup, toate alcătuind o singură operă. Având revelaţia 
sensului profund al existenţei sale, A.D.P. relevă importanţa noului 
tip de discurs dramatic. Acesta are în centrul preocupărilor ide-
ea de libertate absolută, care nu este compatibilă cu libertățile de 
ordin social, economic sau politic. Tot sub înrâurirea lui Ieronim 
se specifică şi rolul costumelor, care simbolizează diferitele ipos-
taze existenţiale ale omului. Arta travestiului (dezbrăcarea unui 
costum) echivalează pentru un actor cu eliberarea de un anumit 
mod de existenţă. Pentru tânărul regizor, arta dramatică trebuie să 
redevină ceea ce a fost la început, o artă magică. Asemenea lui 
A.D.P., Ieronim a suferit odinioară un traumatism, care a devenit 
cauza unei neobişnuite amnezii. În esenţă, noua concepție despre 
arta spectacolului reprezintă un răspuns la interpretarea hegelia-
nă a istoriei. În viziunea tinerilor actori, dacă Hegel are dreptate, 
atunci omenirea este pierdută. Aceasta fiindcă dacă în orice eveni-
ment istoric se manifesta Spiritul Universal, atunci „trebuie să ac-
ceptăm evenimentele istorice, manifestările concrete ale Spiritului 
Universal, chiar în cea mai monstruoasă expresie a lor, bunăoară 
în crematoriile de la Auschwitz: să le acceptăm şi să le justificăm: 
dacă au avut loc, dacă s-au realizat în Istorie, înseamnă că sunt 
raţionale şi, deci, justificate sau justificabile”. Ipoteza lui Hegel 
este corectată şi nuanțată de către actori, care au curajul să-i ducă 
gândul mai departe. Ei sunt de acord că fiecare eveniment istoric 
reprezintă o nouă manifestare a Spiritului Universal. Aceasta nu 
înseamnă însă că trebuie doar să-l înţelegem şi să-l justificăm, ci 

e necesar să se meargă mai departe, descifrându-i 
semnificaţia simbolică. Motivul trebuie căutat în 
faptul că „orice eveniment, orice întâmplare coti-
diană comportă o semnificaţie simbolică, ilustrează 
un simbolism primordial, transistoric, universal...” 
În viziunea lui Ieronim, descifrarea semnificaţiilor 
ezoterice ale evenimentelor istorice poate constitui 
o revelaţie, în sensul religios al termenului. Necon-
tenita reformulare a acestor idei constituie pentru 
personaj o voluptate intelectuală, comparabilă cu 
efectul produs în sufletul unui credincios de recitirea 
rituală a marilor rugăciuni. Eliade revine în spira-

lă la aceleaşi idei, dezvoltarea concentrică permiţând adăugarea 
unor noi amănunte. În concepţia personajelor lui Mircea Eliade, 
scopul tuturor artelor (anamneza prin gesturi, prin incantație, prin 
spectacol) este acela de a releva „dimensiunea universală, adică 
semnificaţia spirituală, a oricărui obiect, sau gest, sau întâmplări, 
cât ar fi ele de banale sau ordinare”. În acelaşi timp, descifrarea 
sensurilor simbolico-religioase ale evenimentelor prin intermediul 
spectacolului dramatic poate deveni un instrument de iluminare, 
mai exact de mântuire a mulțimilor. Ca urmare, pentru omul mo-
dern, o asemenea manieră de a practica arta dramatică reprezintă 
singura posibilitate de a dobândi libertatea absolută. Exercițiul 
spiritual al identificării simbolurilor sub învelișul banalelor întâm-
plări cotidiene este însă destul de greu de practicat de omul zilelor 
noastre. Revelarea semnificaţiilor simbolice (a gesturilor, acțiuni-
lor, pasiunilor sau chiar a credinţelor) se obține „participând la un 
spectacol dramatic aşa cum îl înţelegem noi – cuprinzând adică 
dialoguri, dans, mim, muzică şi acţiune, sau dacă vrei, «subiect». 
Numai după experienţa câtorva spectacole de acest fel, spectato-
rii vor izbuti să descopere semnificaţiile simbolice, trans-istorice, 
a oricărui eveniment sau incident cotidian”. Dintr-o asemenea 
perspectivă, spectacolul dramatic se poate transforma într-o nouă 
eschatologie sau o soteriologie, adică într-o tehnică a mântuirii.

 Comentând romanul celui de al doilea modernism, un 
roman care impune un nou model al cunoaşterii, diferit de poziti-
vismul ce a dominat marele roman social al secolului al XIX-lea, 
Liviu Petrescu identifică în creaţia lui Mircea Eliade reactivarea 
unor „scenarii epice arhetipale, din sfera ritualurilor de iniţiere”. 
Aventura gnoseologică pe care o întreprinde omul modern duce 
la depăşirea tiparelor şi a categoriilor logice, consecinţa fiind ac-
cesul la o formă superioară de cunoaștere, una de tip paralogic, 
cunoaștere pe care se axează şi opera literară a autorului Şarpelui. 
Comentând motivul „Orfeu şi Euridice” din romanul Nouăspreze-
ce trandafiri, criticul atrage atenţia asupra faptului că este vorba 
de un experiment narativ „ce pune în mod copios la contribuție 
un scenariu gnoseologic de tradiţie gnostică, dublată de comenta-
rii meta-ficționale revelatorii”. În proza lui Mircea Eliade, Orfeu 
este un maestru spiritual, un iniţiator trimis să îi salveze pe oameni 
din sălbăticie. Or, „salvatorul” acesta suferă de amnezie şi nu îşi 
mai aduce aminte de scopul trimiterii sale în lume. Un asemenea 
maestru spiritual lovit de amnezie este romancierul şi dramaturgul 
Anghel D. Pandele. Acesta vede în artă un „instrument al ilumi-
nării”, dar pierderea memoriei duce la pierderea investiturii soteri-
ologice. După cum relevă acelaşi critic în Vârstele romanului din 
1992, „motivul «amneziei» de care este lovit «salvatorul» se leagă 
însă, în scenariul iniţiatic din gnosă, de la care porneşte şi Mircea 
Eliade, de motivul «mesagerului», trimis de puterile înalte pen-
tru a deștepta pe «salvator» din somnul său amnezic şi pentru a-l 
reactiva ca agent al iniţierii. Scenariul general al iniţierii este de-
scris astfel, de regulă, ca mit al «salvatorului salvat».” Vindecarea 
de amnezie a lui Anghel D. Pandele se realizează prin intervenția 
unor „mesageri” care recurg la o serie de tehnici anamnetice şi 
care, în felul acesta, reiterează mitul „salvatorului salvat”. 

 În cel de-al doilea volum din Istoria credinţelor şi idei-
lor religioase, Mircea Eliade se ocupă pe larg de tradiţiile gnostice. 
Savantul atrage atenţia asupra faptului că pierderea memoriei (am-
nezia) înseamnă ruperea de origini, de tradiţie, de modelul exem-
plar întruchipat de mituri. Cufundarea în profan poate duce la ui-
tarea identităţii, în timp ce trezirea mediată de un mesager echiva-
lează cu recâştigarea conştiinţei de sine. Printre probele iniţiatice 
pe care le discută prozatorul în romanul Nouăsprezece trandafiri 
se numără şi înfrângerea somnului. Trimiţând la mitul lui Ghilga-
meș şi la episodul biblic din Grădina Ghetsemani, Eliade afirmă 
următoarele: „a înfrânge somnul, a rămâne «treaz» constituie cea 
mai dură confruntare iniţiatică, deoarece ea urmăreşte transmu-
tarea condiţiei profane, obţinerea «imortalităţii». La Ghetsemani, 
«veghea iniţiatică», – deşi limitată la numai câteva ore – s-a do-
vedit mai presus de puterile omeneşti”. Cel care ratează această 
probă iniţiatică în naraţiunea Nouăsprezece trandafiri este Eusebiu 
Damian, personaj care, în felul acesta, pierde accesul la tainele 
ultime. Somnul este asimilat în tradiţiile gnostice cu ignoranţa şi 
cu moartea, în timp ce victoria repurtată împotriva somnului şi 
veghea prelungită alcătuiesc nişte confruntări iniţiatice tipice: „Se 
vede deci că «a nu dormi» nu înseamnă doar a triumfa asupra obo-
selii fizice, ci mai ales a da dovadă de putere spirituală. A rămâne 
«treaz», a fi pe deplin conştient, vrea să însemne a fi prezent în 
lumea spiritului”. Dacă ignoranţa, amnezia, captivitatea, somnul, 
beţia reprezintă pentru gnostici nişte metafore ce traduc moartea 
spirituală, în schimb trezirea implică anamneza, redescoperirea 
adevăratei identităţi a sufletului, adică recunoaşterea originii sale 
divine. 
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Poezia ca şarpele 

Căutarea înţelesurilor 
presupune o asiduă muncă 
de vânătoare. Apoi ochirea 
lor, împuşcarea lor drept 
între ochi, doborârea lor cu 
faţa în sus pentru a se putea 
ruga fiecare la dumnezeul 
lui ori al celuilalt înţeles. 
Vor fi scăpate de regulă 
numai acelea care iute de 
pricepere se vor tot muta 
dintr-o parte în alta a cătă-
rii cu iuţeala fulgerului, în 
niciun caz ploconindu-se în 

genunchi pentru iertare. Astfel se întâmplă la babiloniada înţele-
surilor când nu e zi de sărbătoare, pentru că atunci se petrece la 
marginea obiceiurilor foamei ca o invidie asupra ascunzişurilor 
restului lumii. Şi aici e frumos, dar nu prea interesează pe nimeni 
între două rânduri de cerneală sălbatecă mulsă din privirea atentă 
a zeiţei tuturor vânătorilor. Din înţelesurile neprinse se iveşte un 
şarpe care va bântui universul sâsâindu-i homeric şi îngheţându-i, 
preţ de-un călcâi de respiraţie, sângele în vene. Mă gândesc că 
poezia lui Adrian Suciu poate fi vizualizată şi astfel, pe lângă alte 
multiple moduri, dar în niciun caz ieşind ca la cântatul din fluier, 
dintr-o desagă ponosită. Un Tratat de mers pe ape (Ed. Tribuna, 
2021)era necesar, într-o atmosferă extinsă, aproape generală, de 
orbecăială în jurul multor cozi de topor cu pretenţia de a fi fost 
cândva nişte şerpi şi aceia gata morţi doar ce rămaşi neîngropaţi. 
Pornim de la un enunţ realist care poate da frisoane, ceea ce e 
foarte bine, întocmai un test al viului fiind, „Viața asta e o adă-
pătoare pentru flămânzi. Simfonie/ pentru surzi. Morfină pentru 
cadavre./ Supraviețuiești unui lung șir de morți. Privești/ pozele 
lor, care se tot înmulțesc/ și știi exact cine ești, de unde vii și înco-
tro mergi.// Marile iubiri pe care le cântă poeții/ sunt focuri de paie 
și cerul/ doar un portofel cu ceva mărunțiș în el.” (Un portofel cu 
ceva mărunțiș în el). Vedem cum, într-un ansamblu ideatic firesc, 
chiar dacă nu tocmai la îndemână, ni se poate releva un eşantion 
de viaţă gri, culorile urmând a fi puse după placul fiecăruia de 
a îmbrobodi sâmburele realităţii. În altă parte, este tâlcuit însuşi 
rostul viului şi percepţia pe care o putem avea categoric, chiar şi 
în lipsa unor certitudini carteziene, în privinţa celor ce trebuie să 
existe, justificativ de sfinte în spatele universului matematic, şi 
anume dând măsura probelor de conştiinţă. „Șiruri, șiruri, con-
damnații la viață/ bântuie un țambal. Șiruri de condamnați la via-
ță/ probează paltoane țepene în fața oglinzii din marele hol./ Unul 
nu pricepe de ce-a fost trezit/ și de ce bântuie fața oglinzii.// Să fii 
viu e simplu:/ Trebuie doar să-l vezi pe Dumnezeu în genunchi/ și 
să plângi până se înmoaie paltonul...” (Să plângi până se înmoaie 
paltonul...). Cel mai tulburător reper logi(st)ic în legătură direc-
tă cu poetul, îmi pare acesta: „Sângele meu m-a părăsit. Sângele 
meu blând/ s-a dus să împingă vedenii la vale. S-a tras la umbră./ 
Și-o fi făcut prieteni pe undeva. O fi deschis/ un atelier de ascuțit 
spini. Mi-e atât de dor de el/ că-mi tai venele în fiecare noapte și 
tot sper// să-l aud susurând.” (M-a părăsit sângele meu). Alegoria 
– sau doar viziunea, vedenia de acest fel –, spune multe despre eul 
caracterial filosofic autodeterminat, nativ şi nu speculativ, pe care 
Adrian Suciu îl convoacă şi evaluează de la condiţional la  proce-
sual, în versul său. Se poate remarca lesne cum, pe acelaşi palier 
ideatic şi imagistic, mai tot timpul se află de fapt doi de Adrian 
Suciu, poetul serios şi cel sarcastic convieţuind precum stânga cu 
dreapta, ori capul cu pajura, iată, de pildă, în poemul-fanion: „Eu 
viața am cunoscut-o și i-am dat brânci aici,/ unde n-a pășit nimeni 
pe ape de niște mii de ani./ Chiar azi voi schimba acest lucru! Voi 
pune să se picteze/ un tablou gata scorojit cu subsemnatul mer-
gând pe ape. Voi/ deschide școala de mers pe ape, unde mersul pe 
ape/ se va preda cu răbdare și știința va trece/ dintr-o scăfârlie în 
alta. Voi scrie Tratatul de mers pe ape,/ care se va înfățișa în locul 
meu la/ Judecata de Apoi.// Căci eu nu voi putea să particip/ fiind 
foarte ocupat cu o Doamnă.(Tratat de mers pe ape). 

Aş mai adăuga doar că poezia lui Adrian Suciu fiind de esenţă 
tare, atacă puternic simţurile, iar dacă încercaţi aşa ceva acasă, 
verificaţi înainte să fiţi cu asigurarea la zi şi feriţi-i pe cât puteţi pe 
cei din preajmă de eventualele fenomene conexe!

Tristeţea trecută prin uter

               Când începe a trage curentul dinspre moarte, fie ea falsă 
sau adevărată, te întorci mental în miracolul naşterii, poate că via-
ţa asta a fost greşită, poate trebuie o naştere de a doua şi întoarsă 
viaţa pe dos. Sunt momente cumplite acelea pe care le trăim, când 
castelul de cărţi de joc universal pare a se prăbuşi, lăsând un gol 
imens ce riscă să rămână nelocuit... Sub puternic efect pandemic, 
Gabriela Ana Bălan trimite mingea direct în poartă cu acest ver-
dict personal: Prea mulţi Pilaţi pentru două mâini (Ed. Salonul li-
terar, 2021). Absurdul situaţiei, cu spălatul pe mâini până la carne 
şi os, cu eternul bal mascat şi cu fuga unii de alţii ca la balamuc, 
a marcat-o profund pe poetă, ca de altfel pe toţi cei care am fost 
prinşi în această ipostază kafkiană cu mâna pe pix sau pe taste şi 
aşa am rămas vreme îndelungată. Într-o lirică adâncă, chiar vis-
cerală, ca o răzbunare pe tot ce se întâmplă, poeta declamă dur 
şi răspicat: „oraşul se aşează în genunchi/ în locul meu şi scrie/ a 
venit ziua/ voi semna/ această explozie de poezie/ fără să îmi pese 
ce va citi fiecare/ şi ce va înțelege/ adaug doar o notă de subsol/ 
cu setări de confidențialitate doar eu/ să spun că geamurile bat 
în ram/ şi plopii stau țepeni ca lumânarea” (Oraşul se aşează în 

genunchi). În altă secvenţă a coşmarului general devenit dramă 
personală în parte, lin, melancolic, dar obraznic cu sine, avem o 
altă formulă a trăirilor pe apucate, aproape netrăiri: „e timpul să 
desenăm/  copaci pe ferestre/ poate/ se întorc poeții/ păsări/ mi-
gratoare// am prins unul din zbor/ îmi va cânta/ pandemia// îi în-
velesc în foiță de aur/ colivia// e un poet fericit/ un poet bun/ încă 
de la prima/ atingere a buzelor” (Poeţi în pandemie). Corvoada 
continuă pentru cine nu ştie dacă îşi trăieşte aievea sfârşitul ori un 
alt început: „m-am trezit cu mâinile spălate/ magnolia vis/ între 
cuvinte// poezia mea e gata să înceapă o nouă zi/ iar a uitat Pilat 
robinetul deschis// am visat că dumne/ zeu îmi cere să aleg între 
un fluture/ și un vultur// eu scriu cu pana de vultur/ nu pedepsesc 
fluturele/ care trăiește numai o zi” (***). Oare de unde şi cum 
ar putea veni ieşirea din prigoana prezentului continuu, ştergând 
deopotrivă celelalte faţete ale timpului, trecut şi viitor? – atunci 
când  „acest trup perfect nu dă nimic din mine/ afară nu creşte nu 
se gârboveşte/ nu se lungesc unghiile şi părul/ nu plesnesc buzele 
nu se umflă sânii/ ochii scânteiază în fiecare zi de aceeași culoa-
re// ce spun înăuntru se aude afară pe dos/ numele îmi rămâne la 
fel/ ana/ şi numele păsării cu care mă asemăn/ cuc/ dacă privesc 
din afară/ se vede că vin nu că mă duc// uite cum înot în bazinul 
mamei/ dau din mâini parcă aş trage şnurul cortinei universului/ 
dau din cap parcă l-aş îndesa în borcanul cu miere/ nu merge cum 
să scot prin două găuri de ochi/ un hoit bătrân/ care a pedepsit a 
iertat/ a curvit s-a pocăit/ a bătut piroane a făcut semnul crucii/ a 
băut sânge a scuipat carne/ s-a spânzurat de sentimente a înviat 
în durere//captivă în trup ca în scorbură/ dorm în fiecare noapte 
cu picioarele desfăcute/ poate îşi face milă cineva într-o trecere 
mare/ şi reuşesc să arunc în lume/ partea din mine care urlă” (stau 
ascunsă în acest trup să văd cine mă caută). De regulă, noi ne 
întâlnim cu Gabriela Ana Bălan, dar iată de astă dată şi Poeta de 
aur: „sunt perfectă pentru raftul cu trofee/ din vitrina amestecu-
lui de romantism şi putere/ pune-mi pe frunte etichetă/ scrie cu 
litere roşii poeta de aur dar/ sărută-mi mâna cu care scriu acum/ 
când dumnezeu e cu mine şi îmi pot alege singură versul/ nu în 
sicriu când voi fi cu dumnezeu/ să dau socoteală despre ce voi 
scrie acum/ când abia cutez a mă visa dumne/ zee// iubeşte-mă 
când carnea încă îmi miroase a trandafir/ lacrimile urlă pe cruce// 
vîntul  repetă coşmarul cu lumea în genunchi/ la moaştele poeziei 
şi râd/ te împiedici de lucruri impure/ te aud cântând la refren/ 
versul meu citeşte-mă până nu mor/ citeşte-mă până nu mor// nu 
mușca din moartea mea/ șuteaz-o peste gardul memoriei/ pe a ta”. 
Îndrăzneală alături ca de obicei multă măiestrie, dar cu siguranţă 
şi multă tristeţe ca şi cum într-o disecţie perpetuă a panoului cu 
sentimente, iese de sub fiece coajă însufleţită acelaşi miez de tris-
teţe. Îi dorim drum bun acestei cărţi a Gabrielei Ana Bălan!

Tratarea democraţiei ritualice  

Beneficiile democraţiei sunt precum oferta limitată, pe peri-
oadă scurtă şi de multe ori înşelătoare. Îţi poţi exprima opţiunea 
pentru indivizi charismatici, deştepţi cât cuprinde, aparent serioşi 
şi entuziaşti, şi să te alegi cu d’alde rigizi, bătuţi în cap cu suluri de 
doctorate false, impotenţi şi indiferenţi. Iar ca accident major, poţi 
nimeri ficuşi, dulapi, mutanţi, androizi (a se vedea democraţia de 
17% la care asistăm neputincioşi astăzi)...  Impostura şi reaua-cre-
dinţă sunt la ordinea zilei în societatea românească, în întreaga 
perioadă de după ’89. Dar în ultima vreme, lucrurile chiar par a 
fi luat-o la vale cu totul... Aici intervine simţul ager al scriitorului 
şi jurnalistului. Victor Nafiru pune mâna pe sirenă şi pe înaltele 
frecvenţe: S.O.S. Preşedinte în derivă (Ed. UZP, 2021). În startul 
cărţii, acesta îndreptăţit afirmă: „De douăzeci şi opt de ani sunt 
martor, ca ziarist, al alegerilor locale din România. Două zeci şi 
opt de ani în care am văzut atâtea lucruri interesante, am auzit 
poveşti legate de întâmplări extraordinare cu şi despre candidaţi, 
am fost martorul unor evenimente care au făcut istorie, am stat în 
preajma unor politicieni care astăzi nu mai sunt, fără de care nu 
ştiu cum ar fi arătat judeţul Caraş-Severin...” (Nesimţirea se ia 
mai ceva decât coronavirusul!). Cu vervă de veteran al scrisului, 
autorul radiografiază şi expune îndrăzneţ nenorocirile, majoritatea 
deliberate, pe care ni le-a servit mediul politic, cu accent pe ulti-
mii ani, când în moţul unui judeţ s-au aciuat figuri demne (doar) 
de pixul gazettarului ca de ţepuşă. Puzderia figurilor nefaste care 
apar în acest larg expozeu, s-ar putea numi foarte bine hoardă, 
cotropind după bunul plac şi demolând viaţa comunităţii care şi-a 
pus încrederea de i-a ştampilat pe buletinele de vot. Înainte de a 
încăpea pe mâna meritatei critici asociate oprobriului public, cei 
surprinşi drept emblematici în această peliculă, erau zeii atotpu-
ternici, care probabil nu se aşteptau prea curând la o defilare cu 
tinichele de coadă...  Nici nu mai ştii la un moment dat dacă e vor-
ba de persoane respectabile, aflate în calităţi şi funcţii de seamă, 
ori sunt protagoniştii unui spectacol de circ, prost dar bine plătit, 
la care vrând-nevrând au bilete cu toţii, cetăţenii de rând. Găsim o 
bogată peisagistică de ordin caracterial despre derivatul prezident 
al Consiului Judeţean Caraş-Severin, încât nu ne miră deloc faptul 
că Victor Nafiru a găsit de cuviinţă să-i dedice o carte. Câteva 
episoade sunt de-a dreptul antologice, precum acesta: „Dunca s-a 
apucat să asfalteze drumurile. Drumurile din pădure!”, fapt des-
pre care înţelegem în clar că ar constitui un flagrant în materie 
interese. După cum reiese de altfel dintr-o altă secvenţă grăitoare 
a cărţii: „În primul rând, că nimic din ceea ce face Dunca nu este 
întâmplător, omul le filtrează pe toate prin prisma de afacerist...” 
(Avelo bahtalo, Gicuţule!). Sau, „Demolăm? Nu mai demolăm. 
Demolăm? Aveţi punţintică răbdare!”, „Nu e autostradă, dar ceva, 
ceva va fi!”, „Operaţiunea Autobuzul, varianta liberalilor dispe-
raţi!”, „Din realităţile liberalilor: la Cultură avem o doamnă proas-
păt vaccinată!” şi altele asemenea, care încondeiază până înspre 

nu se poate, lipsa de logică, de bun simţ şi la urma urmei de tact, 
ceea ce duce la aburelile despre care se face pomenire. Un ele-
ment însă atrage atenţia în mod deosebit, şi anume fiind vorba 
despre felul în care personajul de seamă al cărţii înţelege să se 
producă în relaţia, umană şi instituţională, cu jurnalistul: „Sună 
telefonul şi urmează următoarea convorbire: – Alo, vă salut, dom-
nule preşedinte. – Da, cine e? Răspund politicos: – Victor Nafiru 
sunt. Aştept un bună ziua sau ceva asemănător, dar: – Domnule 
Nafiru, nu vreau să vorbesc cu dumneavoastră că îmi creaţi aşa... 
Aşa ca persoană fizică nu vreau. Nu mă pierd cu firea şi încerc să 
descifrez taina refuzului lui Romeo Dunca, că despre dumnealui 
este vorba: – De ce nu vreţi, domnule preşedinte? Răspunsul este 
demenţial, iar semnele de ortografie puse de mine salvează ridico-
lul situaţiei: – Mă simt prost, când vă aud. Hai, sănătate! Şi, gata. 
Atât a durat discuţia cu preşedintele Consiliului Judeţean...” (Ro-
meo Dunca: Mă simt prost...). Ţâfnos şi urâcios aşadar, mai ştim 
noi pe cineva... Propun, spre încheiere, un fragment de raportare 
la înţelepciunea de rang prezidenţial, dar de data asta nemaifiind 
vorba despre o privelişte locală, ci taman la vârful şandramalei 
politice: „Singura sărbătoare de care avem voie să ne bucurăm 
e cea legată de alegerile parlamentare din 6 decembrie. Klaus 
Iohannis, preşedintele tuturor românilor şi nu doar al liberalilor, 
cum răutăcios spun unii, ca mine, de exemplu, chiar ne îndeamnă 
să facem din 6 decembrie o mare sărbătoare. Şi o spune frumos, 
ca după manual, când se referă la posibilitatea amânării lor: „Vă 
spun foarte clar: Democraţia nu poate fi pusă în paranteză, ea tre-
buie garantată”. Bă, deştept e neamţul ăsta!...” (De Crăciun, tăiem 
porcul. De pe listă!). 

Victor Nafiru, cu o carte savuroasă despre menajeria politică, 
pe înţelesul celor care s-au mai pârlit o dată la alegerile oamenilor 
căpătuiţi prin lucrul bine făcut. Dar şi despre curaj, promptitudine, 
onestitate, argument; despre meserie.  
             

Marile taine, mai-marile visuri, cele-mai-marile 
zbateri, atât-de-marile speranţe

Unde să cauţi prima oară şi ultima oară liniştea, unde să cauţi 
orizonturile, unde să cauţi păcatele, unde să cauţi unde. Despre ce 
s-ar putea spune că există în ciuda tuturor morţilor, sfârşiturilor, 
în pas cu veşnicia, când tot există şi înviere şi începuturi. Dacă 
nu ar fi pietre ce s-ar putea pune în loc în blândeţe şi în tăcere la 
fel de subtil precum vremurile care nu ne uită şi nu ne ocolesc şi 
au deplină şi definitivă patimă pe noi. A nu mai rămâne piatră pe 
piatră e sublimul apocaliptic dar şi singularitatea primă dinaintea 
lumilor ce aşteaptă să vină tot mai confuze şi tot mai grele dar de 
venit or să vină. Câte lumi pot încăpea într-o singură piatră nostal-
gică rămasă uitată-n colţ de facere/desfacere, câte axe pe care să 
se caţere iedereşte măreţiile fiinţei/nefiinţei, câte! Pietre din potop 
(Ed. Vinea, 2016) ar putea fi înţelese drept cuminţenie, drept ier-
tare, dar şi drept încăpăţânare dacă nu cumva drept turbare. Ale 
lui Nicolae Scheianu expozeuri existenţiale sunt grele potrivite 
pentru o moară capitală, universală. Cum spunea despre acestea, 
Ciprian Chirvasiu: Abia apoi, când enunţul nu doar că stă singur 
pe picioare, dar e în stare să poarte războaie de cucerire şi să 
îndure asedii, Nicolae Scheianu merge la starea civilă şi-l recu-
noaşte pe numele său. Dar ce vorbeam despre nonşalanţa pietrelor 
la ceas târziu de noapte nu se mai face deloc în crăpatul zorilor 
când se cere şi se află zgomot. Să scârţâie şi să pocnească şi să se 
dea în clocot să dea gata deci toate facerile/desfacerile dimpreună! 
Deoarece: „Cu pană de înger a desenat/ caii regelui/ ciuruiţi de 
săgeţi sau sfâşiaţi de câini/ veacul sfârtecat de războaie/ sedus de 
femei aprins de ambiţii/ şapte continente de cuvinte/ împrăştia-
te ca gloanţele/ a schiţat faţada acestor vremuri/ cu îndrăneală şi 
geniu/ vom fi invitaţi la festin cu toţii/ într-un peisaj unde/ bănuţi 
de aur cad din văzduh;/ poeţii, filozofii, artiştii/ mai târziu, mai la 
urmă.” (Artă pentru artă). Poezia de acest fel are rolul de a te sufla 
de unde eşti de fel, să te ducă cine ştie unde, te ia, măi, te ia, de nu 
mai vii înapoi pentru că nici măcar nu mai contează unde erai. Po-
etul nu trage în poligon, ci pe câmpul de război, chiar să fie deal, 
munte, mare, cer ori iluzie dar binevenit ce e. Iar nemărginirea 
este interfaţa imaginaţiei în care încape cam totul, o Arcă a lui Noe 
se prefigurează că tot veni vorba aşa în treacăt de potop... „Ţi-am 
mai vorbit despre o cameră/ numai lumină de marmură/ despre o 
punte despre un pod/ în faţa casei noastre/ rătăcită într-un peisaj 
cu spini înfloriţi – / de nunta noastră – / cu stele mari deasupra/ cât 
globul didactic/ şi treizeci şi trei de paianjeni cuminţi/ risipiţi prin 
unghere, cu fluturi de lampă/ adormiţi pe cămăşile tale de noapte/ 
o casă de lemn cu mistreţi în ogradă/ cu urşi în livadă/ cu şerpi la 
fereastră încolăciţi pe arbuşti/ curioşi să ne vadă/ cu ierburi de leac 
lângă prag/ şi în grindă// un fel de fericire suferindă/ să se scoboa-
re-ncet să ne cuprindă/ în toropeala moale de mătase/ să-ncepem 
noi, acolo, în uitare/ un cimitir numai al nostru/ un început cu pro-
priile noastre oase...” (Într-un peisaj cu spini înfloriţi). 

Prietene poet, când te mai iei şi/ sau mă mai iau la toartă de-
opotrivă la sfadă cu raiul cu balamucul cu toate moaştele încrân-
cenării/ descrâncenării, vin cu tine dacă nu cumva vii cu mine!

Se iubeşte şi se moare (sau nu)

Un capăt de aţă e iubirea cea târnosită ca şi viaţa, pe care nu 
ştii de unde să o apuci pentru că ori frige ori e rece ca moartea. 
Dacă am umbla întrucâtva la definiţiile iubirii şi ale morţii, cine 
ştie ce defecte ascunse le-am putea găsi, că se leagă atât de bine, 
surori. Să fie ambele aberaţii sistemice, sau din contră, măreţia, 
floralul divin, să cuvânte astfel providenţial... Vai, dar nu e vorba 
de iubirea de moarte, de atingerea ei în forma cea mai plăpândă, 
ci de o râvnă a sufletului cuprins întocmai de nevină, capabil 
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de încărcătura emoţională dusă în starea de explozie. Ar fi două 
căi comunicante paralele, dacă relativitatea nu ar aranja altfel lu-
crurile. Chestii de magnetism până la urmă, cu du-te şi vino în 
schimburi energetice pe consola lumii curentate de viaţă. Scriem 
şi rescriem vreme de-o trăire şi chiar mai multe trăiri, Poveşti de 
dragoste muritoare (Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2020), stârnind 
scântei de conductibilitate astfel încât acest flux senzorial să nu 
fie întrerupt, să nu se piardă. Cu romantismul lui Ladislau Dara-
dici, ca o transfuzie binefăcătoare, sunt atinse percepţii extrapo-
lante, între discurs şi psihanaliză creîndu-se miraculos o aură a 
fantasticului într-un excurs de realitate. Dintre cele 13 texte epice 
ale cărţii, mai bine de jumătate sunt veritabil... lirice. Spune, de 
altfel, şi autorul în prefaţă, că ne-am putea trezi prin intersecţii 
sau în plin camuflaj, căile de expresie nefiind ca nişte bastioane 
interpuse neştiind unele de altele. Înfăşurată pe zumzetul vieţii, se 
simte unda de mister. Ca şi cum unei capse latente energetic i-ar 
trebui un catalizator pentru o detonare eficientă care să provoace 
suficientă emoţie încât să dea peste cap indicatorii de trafic ai sân-
gelui. Aleg pentru un expozeu modest, Jana Belorovska sau din 
punctul de vedere al îngerilor, care mă duce cu amintirea la Mir-
cea Eliade, el avea genul acesta de a asezona lucrurile spre a nu-ţi 
mai folosi la nimic preconceptul punctelor cardinale, ori de multe 
ori acela al stărilor de agregare, lăsându-te-n voia unui dulce val 
entropic. Voi încerca să extrag dintr-un circuit fluviu, asemănător 
în cea mai mare parte unei litanii covârşitoare, ceea ce trebuie ştiut 
neapărat despre Jana: „O privesc: nu este înaltă, păru-i e negru 
ca sâmburele nopţii şi lângă ochii-i imenşi pălesc aştrii Căii Lac-
tee; e o căutare şi o mirare. Asemenea Anotimpurilor lui Vivaldi, 
Arabescurilor lui Marais, Canonului sfâşietor al lui Pachelbel... 
De când părinţii şi sora şi-au găsit sfârşitul sub ochii ei, într-un 
nefericit accident, Jana trăieşte cu vina neînţeleasă de a fi rămas în 
viaţă; o tristeţe diafană îi adumbreşte chipul, sporindu-i inocenţa; 
o teamă de lume, de oameni, o spaimă de trăire, parcă aşteptând ca 
în orice clipă să se producă inevitabilul, să se petreacă un nou dez-
astru, aproape râvnit; cineva ar trebui să-i fie permanent alături...” 
Iar deznodământul se produce, pe unul dintre cele trei poduri ale 
Bratislavei... „Într-una din zile a rămas mai mult pe pod decât ar 
fi fost permis; au fost clipe în care am crezut că mi se împrăştie 
sufletul în golurile antimateriei. (...) Înainte de a-şi pierde cunoş-
tinţa, Jana a simţit îmbrăţişarea frivolă a apei, apoi, imediat, o altă 
îmbrăţişare. Era ca o strânsoare de dragoste şi de încrâncenare. 
Când şi-a revenit şi a deschis ochii, zăcea în iarbă: niciodată nu 
mai văzuse cerul atât de albastru, atât de adânc. Se afla pe malul 
drept al Dunării, la doi paşi de Sad Janka Kral’la (grădina pe care 
ea şi Natalka, surioara ei, o considerau cel mai minunat loc de pe 
pământ – n.n.). Dar nu era singură: un bărbat într-o cămaşă albă, 
cu ochi imenşi şi adânci ca veşnicia şi braţe puternice, ocrotitoare, 
se afla alături; (...) Şi doar o puştoaica de cinci anişori, strângând 
mâna vlăguită a unui domn bătrân, zărindu-i pentru o clipită ari-
pile largi, aproape transparente, şopti cu bucurie şi tristeţe: Ştii, 
bunicule, e îngerul cel mai frumos pe care l-am văzut vreodată; 
cred că e la fel de frumos precum a fost şi tăticul meu...” 

Iată cum, de astă dată, iubirea s-a ştiut pune în faţa morţii; am 
putea spune că abia de aici încolo a început viaţa! Celelalte iposta-
ze ale acestei alternanţe de forţe, le veţi găsi în cartea lui Ladislau 
Daradici. Cu menţiunea necesară că aceasta a fost premiată drept 
’cartea anului’ 2020, de către Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii 
Scriitorilor din România, felicitări! 

Impresia pe care mi-a lăsat-o 
Emil Brumaru e aceea a unui 
bătrânel hâtru, pus pe șotii 
copilărești, hlizindu-se la lucruri 
care îi aduc aminte de tinerețe și 
de isprăvile mucalit- miraculoase 
ale unui adolescent ștrengar, 
coborât în parte din paginile 
romanțelor minulesciene, și, în 
cealaltă parte, din cuvântul 
zgrumțuos, cu iz de mahala 
trupească, al lui Arghezi. Cuvântul 
savuros, dulce-amărui al versului 
său iese la lumină fără stridențe și 

fără discreditarea recitativului formal. Avem de-a face cu un 
limbaj somptuos și direct, fără ocolișuri și false ascunzișuri, 
decantându-se sub presiunea  prea multor inhibiții, ieșind și 
explodând în lumină ca o petardă de carnaval. Ai sentimentul 
că poetul a dorit să recupereze aci o oază de intimitate și o 
insulă de bogăție lexicologică pe care odinoară, adolescent 
fiind, a pierdut ocazia să se manifeste la nivelul libidoului 
comun, pe care ar fi dorit să-l afișeze. Dacă unele excentricități, 
șotii, isprăvi și ghidușii nu au fost posibile, datorită falselor 
pudori socialist-burgheze, acum ele pot ieși la lumină fără 
teamă că vor jigni urechile cuiva, fără sentimentul că ar 
încălca sau comite vreun sacrilegiu. Revanșa tardivă pe care 
Brumaru o întreprinde în numele unor legi naturale, firești, și 
se costituie într-o manifestare de „inocență studiată”, a unei 
complicități cu cititorul, pe care îl prețuiește și pe care nu-l 

poate minți cu morala pudibondă a unor oficialități decrepite, 
pentru care strângerea șurubului era principala ocupație („Dar 
mai ales sunt contra șurubului. Șurubul e un despot absolut – 
scrisoare către Lucian Raicu în vol. Cerșetorul de cafea). 
Comunicarea lui e emoțională și are ca obiect un limbaj frust 
și plin de cuvinte în doi peri, în stare să trezească simțuri 
adormite și să exale un miros primăvăratec și reavăn. Prea 
multele interdicții trăite anterior sunt date acum cu curaj 
laoparte, lăsând să se vadă realitatea în omenescul ei natural, 
bântuit de ordorurile fornicației din Insula lui Eutnanasius 
eminesciană, din alcovurile îmbietoare ale lui Minulescu, din 
hărțuielile din mahalaua cuvântului ale lui M.R. Paraschivescu, 
sau din seva mustoasă a lui Ion Barbu. El actualizează aceste 
atitudini, aducându-le la nivelul de astăzi, dominată de un 
tineret în blugi, cât mai soioși și zdrențuiți, al unor fetișcane 
care nu mai suspină de la balcoane învechite, ci coboară 
camaraderește în stradă cu băietanii de vârsta lor, într-o nouă 
concepție despre sexualitate, pe care generațiile de hippies le-
au depășit de mult în lascivitatea lor desuetă. Emil Brumaru e 
bunicul-arhetipal care iese să admire cu dezinvoltura 
cuvântului său dezmierdător codanele ispititoare, metresele 
pline de nuri, vecinele care par să facă cu ochiul, într-o 
binecuvântată împărăție a corporalității, în fața căreia orice 
împărat descalecă ștrengărește spre a fura vreunei domnițe o 
sărutare pătimașă, aducând omagiu sexului frumos, cu ochi 
languroși și calzi. Frumusețea diurnă, de fiecare zi, nu poate fi 
decât aceea dominată de femeie, care topește cu trupul ei toate 
interdicțiile scornite de mintea unor falși călugări. De aceea, 
pentru el, prezența unui corp feminin, cu nuri apetisanți, 
depășește orice minune a firii, iar provocările încărcate de 
speranță și de promisiuni incerte refac armonia pierdută a 
paradisului originar. Ambiguitatea care plutește peste unele 
declarațiile le fac și mai atrăgătoare, iar copcile expresive ale 
unor cuvinte explodează suav în auz, sporind tensiunea 
acumulată primejdios. Referirile directe își au schepsisul lor 
nepervertit, de speranță și de accept posibil, iar aluziile și 
apropourile la modă sunt asemenea cheilor lăsate de o mână 
delicată pe marginea pervazului unei ferestre. Dominante sunt 
declarațiile insinuante, acoperite de un zâmbet șăgalnic-
freudian, care cauționează șansa tardivă, a unor rostiri/prostiri, 
nu mai periculoase decât glumele care întrețin cuvântul 
neipocrit, cutreierat de vagi insolențe verabale. Însă chiar 
faptul real al unor inhibiții și cenzurări multă vreme la ordinea 
zilei, transformate într-un cod interzis de o pudibonderie 
exagerată, a făcut să explodeze dopul prea strâns înșurubat în 
sticla cu vin spumant a energiilor sale solar-masculine, ieșite 
din carapacea care îl ținuse atâta vreme prizonier. În urma 
acestei resetări, Emil Brumaru respiră tandru și detașat aerul 
unei rostiri directe, nesulemenite, france, în care partenerii de 
dialog nu se mai ascund după deget, ci își spun unul altuia 
direct și brutal gândurile aparent ascunse, pe care el le dă la 
iveală fără izmenituri și ifose retractile. Sunt cuvinte și gesturi 
care depășesc falsa supraveghere și excesiva fandoseală 
complice, preferând să iasă în public cu tandreți și mângâieri 
ademenitoare, în care ni se dezvăluie virginități fruste și  
atitudini lascive, de o senzualitate brutală și bine asezonată cu 
contextul. Sunt de fapt un fel de bobârnace pe care le dă 
stilului de viață cețos și dezlânat al vârstei a treia, trezită 
intempestiv de un vag fior al virilității, într-un context familiar 
și lipsit de ascunzișuri artificiale, ceea ce îl face agreat și 
gustat de toți cei care și-au depășit complexele și pot înțelege 
bine frenezia agresiv-adolescentină a unor texte, care coboară 
din „copilăreștile” argheziene mai buruienoase, dar nu triviale. 
Preluând de la maestrul său declarat expresia franc-frivolă și 
a cuvântului neaoș, el se zidește într-un discurs de menestrel 
insolit, gata să facă reverențe veșnicei noastre susceptibilități 
ironice și sentimental-ludice, râzând cu gura deschisă în fața 
hachițelor parodice pe care le iscă, preluând  zbenguiala 
sprințară care dă gust de tinerețe fremătândă și de vise 
freudiene. Emil Brumaru trăiește dragostea și atracția 
feminității cu sentimentul unui adolescent care mănâncă 
pentru prima oară o nucă de cocos. Atracția fizică e un dureros 
spasm către o lume pierdută, care i se strecoară pe sub ochii 
abia mijiți, lăsând în urmă o aromă ca de vanilie. Gestica sa e 
aceea a trubadurului înamorat, care nu mai suferă singuratic 
în iatacul său, scoțând din când în când câte un „of” și un 
„ah”, după sistemul brevetat de Văcărești, ci, ca un puști 
obraznic și domn Goe, iese în teren deschis, lăsându-se dus de 
imbolduri și instincte imediate, transformate în lungi ochiade 
admirative și apetisante manfestări ale libidoului emoțional. 
Am spune că dragostea lui e una de cuvinte, de nepotolită 
fixație platonic-sfielnică. Cutremurul amoros e de natură 
hormonală, rezultat al unei priviri captatoare, ce se strecoară 
printre fustele involte bătute de vânt, se uită galeș la fundulițe 
și la copcile care împresoară trupurile tinere, și se străduie să 
ghicească ce se ascunde în dosul lor. Tonul e când șăgalnic-
admirativ, când galeș-dezmierător sau obraznic-atractiv, cu 
nuanțe și „drăgălășeli” multiple. Caracteristică pentru acest 
hiadalgo aflat în căutarea Dulcineei este atracția sugerată de 
corporalitatea feminină, de „lipiciul” pe care aceasta îl emană, 
unda vibratorie pe care o degajă. Aceste puseuri de un apetit 
aparte ale obiectului amoros au ca scop producerea declarației, 

care e așteptată precum un pocnet de balon prea tare umflat, 
ca o concluzie a unei percheziții senzaționale. Mai toate 
poeziile sale se convertesc în observații și finalități verbale, cu 
aerul unor descoperiri secrete, transmise confidențial. Acest 
joc dintre este și pare contribuie la devoalarea unor „intimități” 
sugerate, sporind curozitatea, așteptarea emoțională. Ca 
nostalgic al vârstei, aceste înregistrări constatative au aerul lor 
retro, sporind și mai mult apetitul privirii care se confesează. 
E și cazul Bocetului de adult, din volumul Dintr-o scorbură 
de morcov (1998), care conține versuri ca acestea: „Să-i aduci/ 
Și să mă-njugi/ La dânșii până-mi distrugi/ Sufletul meu blând 
ca boul/ Care-ți rumegă furoul,/ Sufletul meu zvelt ca renul/ 
Care-ți ia-n coarne sutienul,/ Sufletu-mi mai crud ca coioții/ 
Care-ți clănțăne chiloții/ Gingași, de sub malacof/ Oh!” 
Acostarea nu intră în atributele lui, ci mai degrabă admirația 
de la distanță, freamătul hormonal la vederea unor desuuri 
trezitoare de fioruri metafizice: „Spune-mi franc, ce chiloți 
ai,/ Bleu-jandarm sau galben pai/ Când treci gingașă-n 
tramvai/ Pe la margine de rai?// C-am înnebunit cu toții/ Să-ți 
vedem un pic chiloții,/ Stând de-o săptămână-n stații/ Cu 
gâtul pe șina roții!” (Cântecel). Altădată, simțim ușoare 
reminiscențe barbiene, atunci când dă la iveală Un descântec 
(„Melcă, melcă/ codobelcă”) sau când își cheamă iuibita, 
alintând-o ademenitor cu cuvinte de iubire ce coboară parcă 
din Versurile pentru Nunțile necesare: „Mladă, Mladă/ Vin și 
adă/ trupul tău precum o spadă,/ Cu sânii mari și de pluș/ De 
o parte și de alta/ De tăiuș.” („Scris-am fiind mahmaur/ Fără 
bec la abajur”).   

Tinerețea sa onirică, când făcea parte din grupul Dimov-
Țepeneag, e evocată în poezia Ripostă reîntregită, unde 
reușește a crea o atmosferă demnă de amintirea ilustrului 
prieten: „O, Leonid Dimov, e seară/ Și trec femei cu trupuri 
lungi/ Ca niște viespii uriașe/ Pe care nu poți să le-alungi./ 
Cu mâna leneșă din minte,/ Femei cu sâni licențioși/ Umflați 
cu pompa lui Dumitru/ Pân la absurd în plușuri roși / Femei 
ce ne-ar lăsa-n burice,/ Plutind pe pântec, să murim,/ Fără 
mâncare, fără apă./ Cum pe corăbii Gordon Pym”. Volumele 
de început, precum Detectivul Arthur (1970), Julien 
Ospitalierul (1974) sau Robinson Crusoe (1978), aduc în 
contextul poeziei deceniului satanic, mari oaze de evadare 
din realitate, instituind un limbaj special: al bucuriei și 
plăcerii raiului alimentar, al rețetelor pline de un fantezism 
gastronomic special, care îl propulsează în rândul marilor 
cântători de roade și bucurii gustative. 

Școala onirică a exersat-o în volumele de început, 
printr-o poezie a cămărilor și bucatelor, a ceaiului, cafelei 
și a ritualului gurmand și gurmet, într-o poezie cu savoare 
aromatică de bucătării insolite, cu gusturi incitante, care te 
dau pe spate. Volume ca Dulapul îndrăgostit (1980), sau 
Ruina unui smovar (1983) instituie un limbaj gastronomic 
miraculos, din metaforele căruia țâșnesc în trombă savori 
și arome lexicale, ingenuități retorice, lexeme care îți ucid 
papilele gustative și te expun unor plăceri interzise. Cu timpul, 
acest domeniu al trăirilor pentru îndestularea fizică a trecut 
spre spațiul erotismului vaporos, dezvăluind mari fervori 
lirice în cântecul de omagiere a femeii, a femeii apetisante, 
provocatoare și înzestrată cu acel vino-ncoace, care fac bucuria 
bărbatului și-i netezesc drumul spre trezirea instinctelor și a 
deliciilor de cuplu. Erotismul suculent și obsesiv al poetului 
e când erotoman și impudic, când inocent și senzitiv, ca o 
plescăială de limbă, ca o întâlnire consumată subit și tandru, 
sub impulsul primei dorinți: „Azi e joi, mâine e vineri,/ 
Lasă-mă, fără rețineri./ Să-ți scot izmănuțele,/ Sărutându-ți 
mânuțele./ Ca să-ți văd iar soarele,/ Sărutu-ți picioarele/ Cu 
razele-n cârlionți/ Și apoi să mă-mpușc c-un glonț/ Piuuuuu/ 
Pe lume să nu mai fiu.” (Bocet de adult). Creând o lume 
antonpannescă versată în ațâțări vizuale, neverosimil de intens 
populată de ființe nurlii, de femei cărora nu li te poți opune, 
Emil Brumaru e în esență un voyeur, care face din spectacolul 
privirii un permanet loc de întâlnire a sentimentelor erotice 
esențiale, care ies din ascunzișul lor carceral, spre a se revărsa 
liber și atracțios într-un voluptos registru al cuceririi, care 
respectă etapele unei bune și dipomatice seducții. Această 
calitate esențială a poeziei lui este bine fixată în jaloanele 
ei constitutive de Gheorghe Grigurcu: „Că lirica lui Emil 
Brumaru are un caracter panerotic, e o propoziție inatacabilă. 
Lascivitatea, jocul amoros, așteptarea adoratei, dilemele 
sentimentelor alcătuiesc hrana sa de toate zilele, ca și viziunea 
corespunzătoare unor asemenea trăiri, conținând extrapolarea 
erosului asupra obiectelor „îndrăgostite”, asupra iatacului, 
asupra peisajului.... Un soi de atracție senzuală polarizează 
mai toate elementele realului în funcție de un centru libidinal, 
în jurul căruia ele plutesc cu grație, cu un aer de necurmat vis, 
precum într-un balet feeric.”

                     
         

P.S. Am vorbit la început de poetul-bătrînel. N-a fost un 
act de desconsiderație, ci de admirație, deoarece sunt născut 
în același an și în aceeași lună cu poetul Brumaru, plecat prea 
repede dintre noi.
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Semnul
Lodin și Ana s-au căsătorit 

de tineri și din dragoste, 
neamestecând pretențiiile 
tradiționale legate de avere între 
ei. Au avut patru prunci, dar 
parcă un blestem vechi al casei, 
al familiei – „A mamii, zicea, 
glumind, Ana, pân’ ce am vinit 
după tine... C-ai fo’ colduș.” 
–, o fatalitate, i-a condus spre 
viața care i-a primit în brațele 
ei necuprins de încăpătoare 
până ce au apucat și ei cu ale lor 
brațe dulceața slavei și apoi i-a 
abandonat. Blestemul, bănuiau 
ei și îl sugerau și niște femei 

atotștiutoare din sat, s-a slobozit peste casa lor – o pasăre de 
negură cu chip neclar și schimbător – atunci când Ana, revoltată 
pe nesațul puiului de sub talpa casei, un șarpe alb care a subjugat 
grija bărbatului ei, Lodin, într-o dimineață când acesta aducea 
donița cu lapte din grajd, spre dauna primului rod al căsniciei, 
care agoniza, i-a spus răstit de pe talpa casei, strângând în brațe 
pruncul ce-și dădea ultima suflare.: „Să nu mai văd pă diavolu’ 
aiesta pă lângă casa me”. 

Oricât le-au sugerat babele din sat că ar trebui să recurgă la 
anumite ritualuri vechi și la ceva descântece, cei doi au refuzat; 
din considerente religioase, în parte, dar mai cu seamă că femeia, 
Ana, nu credea în asemenea lucruri. Le considera practici depășite 
de un om civilizat. „Povești băbești..., bazaconii!. Cine poate 
crede în bolunzăniile aiestea, amu la asta vreme?...” zicea ea când 
cineva îi amintea pe ocolite și precaut, la un taifas, la o clacă, 
la o șezătoare, despre aceste practici. Dar acum, când viitoarea 
naștere, a cincea, făcea din ce în ce mai vizibile semne la poartă, 
amenințarea unei posibile repetări a nenorocirii i-a împins pe cei 
doi spre o altă abordare; rațiunea a început să facă, cu pași mici, 
concesii în favoarea speranței, ritualului și a ursitei. 

La început îndoiala i-a încercat separat și s-au frământat cu 
un fel de fereală reciprocă, printr-o pândă ascunsă, prin tatonări 
nespuse, vagi, aparent neobservate, apoi au ajuns la o înțelegere. 
„Om prăbăli1 și așe, măi omucu’ mneu! i-a zis într-o seară femeia 
lui Lodin, în timp ce se odihneau așezați lângă soba ce duduia, 
încinsă, luptând împotriva gerului. Că, doară ce-om pute’ pățî?... 
Apoi om mai vide’ noi ce-a mai hi”. Hotărârea lor a fost și mai 
întemeiată după ce au fost, pe ascuns, la o femeie din satul Feredeu 
care le-a descântat vreo două ceasuri și la urmă le-a spus că numai 
dacă o să-și vândă pruncul care se va naște, acesta ar avea șansă 
de a face umbră pământului și de a hălădi2 în lume. Înainte de 
asta au mai fost și la Popii brezâlor din Valea Domnițelor care au 
promis că vor face și ei anumite slujbe spre a întări previziunea 
misterioasei femei.

Fiara cu aripi de ger și-a întins umbra neagră peste lume 
și a cuprins în ghearele-i de gheață toată suflarea. Lodin și Ana, 
după ce au așezat lucrurile pe afară și au adăpostit animalele, 
s-au ascuns în casă, lângă soba ce murmura indiferentă și arunca 
valuri de căldură. La ferestre au început să danseze florile albe ale 
gerului. Ana smulgea fuiorul din caierul înfipt în furcă, îl răsucea 
între degete și cealaltă mână îl așeza, învârtindu-l, pe fus. Dintr-
odată pe femeie a fulgerat-o în pântec un câine. A aruncat fusul 
încă neumplut în socală3 și a rezemat furca de capătul patului.

– Măi, Lodinucu mneu, amu mă tem că ar ca’ trebăi să fugi 
după moașe, l-a îndemnat femeia, abia auzindu-i-se vocea. Bag-
samă că mni-o vinit rându’... Da’ știi ce?... Strâg-o, trecând pă 
uliță, pă Victorica di păstă drum... Să nu rămâi sângură.

Bărbatul și-a apucat din mers huioșul4 agățat într-un cui din 
blana ușii, a smuls de pe capătul rudei atârnată deasupra sobei 
cușma și a ieșit afară repezit, fără să mai limpezească lucrurile 
care urmau să se întâmple. A luat lompașul de pe pragul de la 
tindă, i-a ridicat flacăra și a început să împingă noaptea alergând 
prin zidul de neauă, călcând pe ghearele gerului ce scârțâiau sub 
opincile lui, alungat de spaimă și speranță. 

Noaptea era neagră și aspră, nori grei apăsau peste o parte 
din sat și în beznă numai lumina de la lompașul lui și cea din 
podul bisericii, unde începea fătul să tragă clopotul – în mod 
ciudat, pentru că trebuia mai devreme cu trei ceasuri, însă cum va 
afla mai târziu, a uitat clopotarul – hălăduiau iar în cealaltă parte 
era un cer albastru-vinețiu, limpede. „Mândru-i ceriu-nseninat,/ 
p-a me’ parte norii bat,/ mândru-i ceriu și senin,/ p-a me’ parte 
norii vin” i-a trecut prin minte un cântec. A ajuns la celălalt capăt 
de sat unde, într-o fundătură a unui drumeag năpădit de crengi 
împovărate cu glugi albe, într-o căsuță singuratică, locuia moașa 
satului. Nimeni nu-i știa alt nume decât Moașa. Neamuri nu avea. 
Nici de unde și când a venit în sat și nici cine-i nu știa nimeni; nici 
cât de bătrână ar fi. Toți știau, până la cel mai bătrân localnic, că 
au fost moșiți de ea, că ea le-a tăiat buricul, ea le-a dat prima lecție 
de viață cu palma la fund...

N-au durat doar câteva clipe după plecarea bărbatului și în 
casă s-a năpustit Victoria Lupului. O păpușe de femeie, mărunțică, 
energică și veselă care se mișca ca u titirez.

– Noa, da’ ce-ai pățât, Anuca me’?... a întrebat-o ea, râzând 
cu multă duioșie și multă compasiune în privire, pe femeia care 

1  prăbăli – încerca
2  hăkădi – izbuti, a rezista 
3  socală – cutie în care se păstrează fusul 
4  huioș – haină de lână

gemea în pat, ascunsă până la ochi sub pilotă.
– Amu ce să pățăsc, tu Victorică?... Că tăt așe zâcem noi, 

femeile, când s-aproptie ceasu’ aiesta, că n-om mai face prunci 
șohan5, că mai bine i-am pt’ișe pă urzâci, da’ dup-aceea uităm. 
C-așe-i lăsat de Cel di sus pă pământ, săracu om!...

– Noa, lasă că a mai trece și asta păstă tine! a consolat-o 
vecina, ștergându-i sudoarea ce-i curgea pe față, apoi s-a repezit 
în cămară de unde s-a întors, tot cu grabă, cu două oale mari pe 
care le-a umplut cu apă din găleata din tindă și le-a așezat pe 
plita încinsă, înroșită. A deschis lădoiul de după masă și a scos 
din fund câteva cârpe albe de pânză, anume păstrate pentru acest 
eveniment, a luat din dulapul din perete un vas mic de lut, l-a 
umplut cu boabe de grâu, în care a așezat o lumânare. Să-l avem 
la-ndămână când a strâga după soare și după țâță cela ce a face 
umbră pământului, i-a zis ea bolnavei. A mai așezat alături un fir 
de lână roșie. Amu, n-ai ce face, tu Anucă, că așe ne-o fo’ dat nouă, 
la femei, așe ni-i scris în cartea sfântă, că om naște p’ân durere. 
D’amu nime’ nu ști cu ce o greșit femeia în fața lui Dumnezo de o 
primit, pă dinculo, sarcină să înmulțască pământu’ tinzuindu-să... 
Și n-am auzât, de când ne petrecem pă rotocolu’ pământului, pă 
nime’ să  oprească să întrebe.

S-a auzit zgomot afară. Lodin și Moașa își scuturau 
încălțările de neauă pe talpa casei și abia au apucat să treacă 
pragul de la tindă că au și auzit orăcăitul celui ce tulbura apa, și 
așa neliniștită, a vieții. Moașa a aruncat din mers guba din spate 
pe patul de alături și s-a repezit spre lăuză apoi, după ce i-a liniștit 
pe cei doi participanți direcți la spectacol – mama, după suferință 
și pruncul, noul locuitor al pământului după spaima luminii – 
i-a făcut un semn discret bărbatului, i-a așezat în brațe copilul 
înfofolit și ascuns între perne și a ieșit afară. 

Victoria a deschis fereastra dinspre Dealu cu Ciorgău1, 
peste creasta căruia începea să se deschidă o rană purpurie în 
carnea neagră a nopții. Când Moașa a ajuns sub geam, înotând 
prin neaua așternută până la brâu, bărbatul i-a întins pruncul prin 
fereastra deschisă spre răsăritul soarelui, spre lumea care începea 
să se strecoare din vis. Apoi Moașa a intrat din nou, fugărită de 
cățeaua gerului, cu grămada de perne în brațe pe care i-a predat-o 
lui Lodin, spunându-i: „Cuvânt și grai de la Maica Precista!... Să-
mi țâi și să-mi grijești aiesta pui de crai/ până m-oi întoarce și l-oi 
duce în Rai”. 

Nici n-a apucat să termine această orație când dinspre patul 
unde zăcea Ana au început să se audă gemete din ce în ce mai 
insistente și femeia a prins a se zvârcoli în așternut.

– Ai de mine și de mine, tu Anucă!... s-a întors neliniștită și 
cu înciudare Moașa spre patul lăuzei. Da’ mai hodinește-te și tu di 
la o vreme, că doară o trecut păstă tine năcazu’!...

– Așe o v’u trăbui, Moașe, a gemut femeia, cu fața lividă, 
scăldată în sudoare, da’ amu nu știu ce poate hi cu mine, țucu-vă 
Doamne!...

Abia au sfârșit de schimbat cele câteva vorbe femeile că din 
patul unde se tânguia femeia suferindă s-a auzit un orăcăit.

– Tulvai, Doamne, oamini buni și de-ominie! a strigat 
Moașa, apucându-și colțurile năframei și împreunându-și palmele 
sub barbă. O mai apărut on mâncători’ de mălai pă lumea asta!

L-au îngrijit și pe acest prunc, în tăcere, cuprinși de mirarea 
întâmplării, apoi l-au vândut și pe acesta, l-au trecut prin fereastră, 
prin a doua fereastră a lumii, spre nădejdea vieții, păcălind moartea 
ce încă mai pândea – așa credeau ei sau așa vroiau să creadă – pe 
la geamuri și pe la pragul casei, ca un fur.

– Oa, bată-mă să mă bată, măi oaminii lui Dumnezo! a 
exclamat Moașa, prinzându-se cu mâinile de cap. Doară, cu tăt 
zărvălașu’6 aiesta am uitat să leg ața la mâna pruncilor...Victorica 
me’, ne scociorește’ tu pă uariunde, p’ân puiurile7 mesî o’ pă la 
șifon8 și da de-i da de on dărab9 de ață... Amu hie ce a hi: spămă10, 
lână, mătasă... acărce. Și de n-a hi hăpt11 roșie, nu-i bai! Cu atăta 
om ști mai bine care-i unu și care-celălalt. 

Abia acum, după ce i-au așezat pe cei doi gemeni în 
pătucul de după sobă, s-a instalat, deocamdată, o aparentă și 
trecătoare liniște și pace în casă. Între timp au sosit, printr-un zvon 
necunoscut, toate vecinele care își smulgeau câte un fir de păr de 
subsuoară, suflau peste el în direcția mamei și a pruncilor – „Na-
vă pruncii noșt’i somnu’ ișor și țâța!” – și se întreceau în a face 
spectacol prin solicitudine, manifestare care, de fapt, o sufoca pe 
biata femeie abia ieșită din travaliu. S-au mai abătut, tot mai des, 
pe la armareu12 unde Lodin a scos o sticlă de pălincă gălbuie.

– Măi Lodin, da’ unde te-ai ascuns?... a strigat la o vreme 
Moașa, căutându-l pe bărbatul care s-a retras, în fața cetei de 
femei ce forfoteau prin casă fără rost, tot mai gălăgioase, pe lavița 
de după sobă.

        – Aici-s, Moașă! Nu ti teme că nu fug nicării!...
– Noa, păși13 de-acolo că bag-samă ar trăbui să-ț’ știi strâga 

cilediu14!...
– D-apo’ noi așe ne-am sămălit mai demult că dacă a hi 

fecior l-om strâga Mitru, da’ amu dăc-o vinit încă unu’, care o 
5  șohan – niciodată
6  zărvălaș – grabă, agitație
7  puiu mesii – pupitru
8  șifon – dulap de haine
9  dărab – bucată
10  spămă – ață de cusut
11  hăpt – chiar
12  armareu – dulap de bucătărie
13  păși – ieși, fugi, du-te
14  ciledi – copil

zăbădit on ptic, l-om tema Silviu.

*
Câteva familii care au scăpat de sălbaticele dezlănțuiri ale 

hoardei – rămășițele trupelor maghiare, care au început să se 
răzbune pe cei care au luptat sub steagul Iancului – au rătăcit 
prin țară și la urmă s-au aciuat la poalele colinei împresurată de 
pădurea tânără și deasă pe care au și botezat-o Dealu Mic. Mai 
târziu, când înstrăinații oameni și-au consolidat noile rădăcini în 
acest pământ, un grup de alți rătăciți în ograda istoriei, oameni fără 
căpătâi,o hoardă barbară împinsă de nevoie s-a năpustit peste ei. 
Câți au scăpat nemăcelăriți, înspăimântați și dezorientați a doua 
oară, s-au ascuns în nepătrunsa pădure care stăpânea deocamdată, 
singură, colina. Au găsit un luminiș și s-au oprit. Au stat la pândă 
câteva zile și nopți până au crezut că sălbaticilor dintre ape li s-a 
liniștit pofta de dezmăț.

Cu vremea, după ce învolburarea istoriei a făcut un pas 
înapoi, s-a așezat pentru un popas, pentru o vremelnică răsuflare, 
cei ascunși pe Dealu Mic – între timp descătușați de brațele 
pădurii cu ajutorul topoarelor – au început să se elibereze de ură, 
au început să-i provoace la înțelegere pe cei care i-au alungat din 
Urzica dintre văi, din fosta lor vatră. Dar și aceștia, veneticii și 
agresivii ocupanți ai vetrei dintre văi, s-au mai domolit și astfel 
cele două așezări au început să se amestece, să se contopească 
devenind cu timpul o singură comunitate. Au constituit o vatră 
unică a satului prin care trecea Drumu Țării, pe unde a venit mai 
demult hoarda, fostul hat despărțitor, amintirea tristei vremi. Dar 
în continuare a rămas, pentru a păstra memoria sătenilor, Urzica 
de pe Deal și Urzica Dintre Văi. (Când au sosit primii rătăciți aici, 
la răscrucea unor drumuri ce duceau înspre Târgul Pădurenilor, a 
dealurilor sălăjene și spre bogații negustori ai Crasnei, era un han, 
în mijlocul unei câmpii fără capăt unde creșteau doar urzici.)   

Acum se părea că s-au șters vechile stavile – fizice și umane 
–, că s-au netezit spinii sălbăticiunii, dar, iată că, după încă o 
nesocotită vreme (pașnicii locuitori nu se pricepeau la socotirea 
duratei păcii și nu credeau în împiedicarea acestei sperate veșnicii) 
dintr-o groapă uitată neastupată a istoriei, s-a trezit dintr-odată un 
duh ciudat și i-a smuls brutal din pașnica îmbrățișare. 

Poate că nici nu au apucat să treacă, cei care au acceptat 
mușcătura din trupul țării, pragul ușii de la sala blestemată de 
la Viena, când o bandă beată și agresivă, îmbrăcată ostentativ 
sumar, care a stat o vreme ascunsă, a dat năvală dinspre capătul 
satului străbătând ulița mare, Drumu țării, urlând și înjurând într-o 
limbă străină. Se îmbrânceau, bălăngănindu-se, și agitau deasupra 
capetelor damigene cu băutură, bâte și arme de tot soiul cu care 
slobozeau în aer rafale, revoltați pe cineva neștiut și amenințând 
un cer ce privea spre ei indiferent. Au început să planteze pe 
mijlocul drumului niște borne groase de lemn vopsite în alb și 
verde.

– De-aici încolo e Ungaria Mare! a urlat unul, răgușit și cu 
un echilibru precar, arătând cu brațul înarmat spre partea satului 
dinspre văi. Cine cutează să treacă hotarul îl împușcăm pe loc... În 
numele gloriosului și milenarului popor maghiar!... Noi suntem 
scutul care apără măreția Ungariei reîntregite!...

Pe drum și prin curți nu se zărea țipenie de om. Speriați sătenii 
de pe ambele părți ale uliței mari s-au închis în case la auzul zarvei 
ce se desfășura afară. Pândeau cu frică prin crăpăturile obloanelor, 
amintindu-și încă de demult trecute astfel de maniifestări.

 
– Măi pruncuțî mnei! Mereț’ voi, ia’ așe jucându-vă, până la 

mătușa voast’ă di păstă drum, coale între văi, și spunețî-i să facă 
bine să vie până la noi să ne pregătim să băgăm în cuptori’ i-a 
îndemnat Ana pe gemeni.

 Copiii, în neastâmpărul lor, au folosit prilejul de a se 
juca de-a haiducii. S-au înarmat cu arcuri confecționate din nuiele 
și săgeți de trestie, cu praștii și cu mici catapulte (o nuia elastică 
la care se fixa în vârf o mică bilă de tină). Mitru a rămas ascuns în 
curtea casei lor, pe colină, iar Silviu, cel care urma să fie dușmanul 
asediat, a trecut drumul și s-a ascuns și el în spatele porții de la 
drum a unui vecin dintre văi.

– Tupu-i, mă?... a strigat Mitru.
– Tupu!... i-a răspuns Silviu, astupându-și gura pentru a 

denatura distanța și locul ascunzișului, dar Mitru nu a mai auzit 
răspunsul celuilalt pentru că de la capătul satului, dintr-un nor 
de colb s-a deslușit, la început ca un zvon, apoi o larmă care i-a 
speriat și i-a provocat să se ascundă cu adevărat, pentru totdeauna, 
dincolo și dincoace de uliță.

După ce zarva și vânzoleala hoardei s-a mai potolit pe 
drumul care de-acum împărțea în două satul, dar și țara, au mai 
rămas câțiva inși care patrulau pe partea dintre văi.

Silviu s-a ridicat speriat de lângă poartă, a abandonat armele 
și s-a furișat prin grădini, deschizând porțile și sărind prilazurile 
până când a ajuns în grădina și în curtea mătușii. Femeia l-a zărit 
de după oblonul ferestrei de după care a pândit înspăimântată 
spectacolul grotesc de pe uliță, a întredeschis ușa de la tindă, l-a 
strigat încet pe prunc și l-a tras în casă. A strâns în brațe și a privit 
cu spaimă, cu derută și cu înduioșătoare durere copilul speriat.

                                                

(Endnotes)
1  ciorgău – jgheab prin care curge apa unui izvor
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ABHAY K.
Este poet, 

traducător, artist, 
diplomat, editor 
al revistei India 
Perspectives, editată 
în 17 limbi. Abhay 
este autorul unui 
număr considerabil 

de antologii (Seducția din Delhi, 
Domnul cu opt ochi din Kathmandu , 
Profeția din Brasilia, Alfabetele Americii 
Latine, Magia Madagascarului, Muson, 
Dragoste enigmatică, Rămășițe, Culorile 
sufletului, Frunzele căzute ale toamnei 
etc.), și editorul unor volume de poezie: 
MAJUSCULE, 100 de poeme indiene 
celebre , Noi poezii braziliene. Lui i se 
datorează traducerile din cele două opere 
ale poetului Kalidasa, Meghaduta și 
Ritusamhara, pentru care a primit premiul 
Cartea de poezie a anului Kalinga Literary 
Festival 2020-2021. Poemele lui sunt 
publicate în reviste din țară și străinătate: 
Literary St.Petersburg,Nevsky Almanac, 
Severnaya Aurora, Sphinx, Okno, Indian 
Literature,Kritya, și în cîteva antologii 
colective din Rusia, Regatul Unit și SUA. 
Alfabetele Americii Latine este un corn 
al abundenței de încîntări, scrise de către 
un poet care și-a dedicat timpul și atenția 
studierii, înregistrării, și surprinderii 
experiențelor locului. Cartea este dedicată 
marilor poeți-diplomați ai trecutului 
și Abhay îi urmează (Zoe BRIGLEY 
THOMPSON, Ohio State University).

GABRIEL ROSENSTOCK
Este autorul/ 
traducătorul 
unui număr 
de peste 
150 de cărţi, 
incluzînd 13 
volume de 
poezie şi un 
volum de 

haiku, cele mai multe în irlandeză (gaelică). 
Membru Aosdána (Academia de Arte şi 
Litere din Irlanda), a susţinut lecturi publice 
în Europa, America Centrală, America de 
Sud şi America de Nord, India, Australia, 
Japonia. Poezia lui apare în publicaţii 
internaţionale de marcă: Akzente, Neue 
Rundschau şi die horen (Germany), Poetry 
(Chicago), World Haiku Review, Irish 
Pages şi Sirena. Este invitat la festivaluri 
importante pentru lecturi publice (Berlin, 
Bremen, Struga, Vilenica, Medellín, The 
Nomadic Kritya Festival, India). Poemele 
lui au fost traduse în multe limbi. A tradus 
şi a publicat în irlandeză volume de autor 
precum şi antologii cu poeme de Francisco 
X. Alarcón, Seamus Heaney, Rabindranath 
Tagore, G. Grass, W M Roggeman, Said, 
Zhāng Ye, Michele Ranchetti, Michael 
Augustin, Peter Huchel, Georg Trakl, 
Georg Heym, H. Schertenleib, H. Domin, 
J P Tammen, Munir Niazi, Ko Un, G. 
Kunert, Iqbal, Michael Krüger, Kristiina 
Ehin, Nikola Madzirov, Agnar Artúvertin, 
Mathias Politycki şi Walter Helmut Fritz. 
Rosenstock este consultant pe probleme de 
limbă irlandeză la revista de poezie THE 
SHOp şi fondator asociat al Fundaţiei de 
Haiku. Volumul Poeme Alese/ Selected 
Poems/ Rogha Dánta (Cló Iar- Chonnachta) 
a apărut în 2005, iar volumul bilingv, 
Anul Zeiţei/ Bliain an Bhandé/ Year 
of the Goddess a fost publicat in 2007 
(Dedalus). Două cărţi despre haiku, ca stil 
de viaţă,(Haiku Enlightenment şi Haiku, the 
Gentle Art of Disappearing) au fost publicate 
de Cambridge Scholars Publishing (UK) in 
2009.

 Olimpia IACOB
        Versiunea în limba română:

VOCI PE MAPAMOND

 DIPLOMAȚIE
 
              După T.S. Eliot 
 
Suntem oameni furioși
Suntem oameni confuzi
Ne  înfruntăm
Cu capetele pline de furie.
Strigăm unii la alții
Ridicînd vocea, nedeslușindu-se nimic,
Strident ca avioanele de luptă
Dintr-o zonă de război  
 
Furia nu are formă, furia nu are culoare,
Furia e forță-nșelătoare, violentă emoție;
 
Cei care, cu bună știință,
Trec nepermis  spre iadul furiei
Nu-și mai aduc aminte de nimic – pierduți
Definitiv sunt în labirintul șerpuitor
Al furiei, acei oameni furioși,
Acei oameni confuzi.
 
 
II
Să nu îi priviți  în ochi,  
În iadul furiei,
Sunt peste tot,
Aici, acolo, ochi peste tot
Ca tăciunele aprins în nopțile reci, de-
ntuneric
Un cîine urlă
Și furia lor
Ajunge
Tot mai sus
Ca o furtună care vine. 
 
Să se cufunde tot mai adînc 
În iad
Goi să se ducă
Despuiați
Fără măști
În ring
Ca niște luptători
Cu nimic mai prejos –

Pentru runda finală
Din iadul adînc
 
III
 
Iată pămîntul osîndit,
Pămîntul bombardat,
Doar mormane de oase
Rămase  – carbonizate, împrăștiate,
Pulverizate, topite
Sub strălucirea rece a lunii
 
Așa e, chiar așa
În iadul adînc al furiei
Înaintezi singur,
Purtînd un costum contra radiațiilor,
Înaintezi printr-un munte de oase
Fără să scoți un cuvînt,
Fără să verși o  lacrimă.
 
IV
 
Cîndva  ochii aceștia vedeau,
Nu și acum
În această vale a plîngerii
În această vale a osîndei și  a morții
Un paradis pierdut
Ca niște șoapte în vînt
Ne uităm unii la alții
Fără să scoatem o vorbă
Și alunecăm în acest lac plumburiu
 
Și de niciunde
Se ivește o rază de lumină
Un lotus înflorind pe lac
Ințelepciunea reapare 
În iadul adînc
oprind furia
oamenilor furioși.
 
V

Iată-ne prin deșertul trist
Deșertul trist, deșertul trist
Iată-ne străbătînd deșertul trist
În cele trei sute șaizeci și cinci de zile
 
Între discuții
Și război
Între promisiuni
Și cuvîntări
Gravitează diplomația
                                     
Fiindcă  iadul adînc al furiei al nostru este    
 
Între cooperare
Și coerciție
Între demers
Și chemare 
Gravitează diplomația
                                   
Fiindcă  iadul adînc al furiei al nostru este  
 
Între Aman ki Asha
Și Jihad-ul vicios
Între porumbei
Și șoimi
Între anihilare
Și coexistență
gravitează diplomația
                                  
Fiindcă iadul adînc al furiei al nostru este
 
Rămîne să alegem
viața  ori moartea
supraviețuirea ori pieirea  
Calea  salvării  lumii,
Calea salvării lumii,
Calea salvării lumii e doar una:
diplomația, nu războiul.   
 

LIVIU IOAN STOICIU
 
Îți amintești

Pus pe scris. Că imaginile acelea poetice 
adunate
în ultimele trei zile, în satul acela uitat de 
vreme
de undeva, la sud-est* de București, de 
departe
se puteau transforma în trei grămezi mari 
de poeme,
chiar ți-am spus și ție, îți amintești?
La plecare gazda ne-a dăruit anume
și două gâște jumulite,
parcă din altă lume

o lume paralelă cu orașul, de neînțeles 
pentru cineva
care nu e născut în România, până și eu
născut în județul Neamț, abia
o înțeleg. Ce zici? Că fiind poet, nu e 
greu?
Se poate, dar totuși . . . 

„Când memoria ne va reveni” mai spui
și cuvintele tale urcă pe-al greierilor arcuș
în noaptea în care ne făceam cărărui
până în zori, spre uitare.

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

Lucian PERŢA

  
Poeme tanka solidare cu Ucraina
 
vraja din copaci
absentă-i în inimă:
știe de îngheț
iarnă-i peste Ucraina
iarnă lungă și-n suflet
 
*
îngerul morții
în Ucraina trudește
miasma din jur
 pe o milă răzbate
și loc va avea un timp  
 
*
soarele din nou
agonizează carmin
timpul revine
o mie de nou-născuți
în sângele Ucrainei

*
păsări închise
robia își ia zborul ?  
ce țară uită
cizma care o calcă
drone: păsări fără cînt
 
*
orașe bombe
poduri cedînd rînd pe rînd
gospodăria,
se vrea chiar și iubirea?

Stîrnit întruna-i focul  . . .    
 
*
ei, da, putere
prea slabă dar prea multă
în națiune
ori doar în  individ  . . .
lumini se-aprind în haos!           
 
*
pescar mort la pește
hrănindu-și familia  
cizmar la treabă
brutar mort făcînd pîine
poet mort scriind versuri   

* 
la pămînt e tot
distrugem ce am clădit
bieți copii suntem
castel de nisip durăm
bucuroși dărîmîndu-l          
 
*
ce să le mai spui
ce basme să le depeni  
ce să le mai cînți
ce cîntece de leagăn
în grohăitul nopții? 
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           Emoțiile, un soi de viață viscerală a spiritului, un co-
respondent trupesc al naturii sale. 

x
Iubirea: o complicitate serafică. Complicitatea: o 

iubire grotescă.
x

 Cerc vicios: întrucât te-ai format greu, ai devenit 
suspicios față de tine însuți, fapt ce, la rândul său, a sporit 
dificultatea devenirii. 

x
 „În anumite faze ale înaintării sufletești, e mai puțin 
important să te desprinzi de tine decât să înveți a te întrebuința 
mai bine” (Monseniorul Ghika).

x 
 A.E.: „Neîmplinirea, sacrificiul adus instanței sacre 
în chip așa-zicând obiectiv, prin mijlocirea Destinului.”

x
 „Nimic nu confirmă mai mult indestructibilul, atem-
poralul esenței tale, nimic nu favorizează mai mult acceptarea 
liniștită a morții decât gândul că murind nu pătrund într-o nouă 
stare, ci doar mă întorc în acea stare, lipsită de timp, spațiu, 
corp, formă, în care am fost și din care am venit în viața asta. 
(...) Nici măcar nu pot spune: în starea în care am fost, ci în ace-
ea ce-mi e la fel de proprie ca aceea în care mă găsesc acum” 
(Tolstoi). 

x 
 Despărțirea de o ființă iubită, în fapt o despărțire de 
eternitatea intuită în acea ființă. 

x 
 Lipsa de criterii te tulbură pentru că poate fi atât un 
sălaș al inscienței inocente, cât și unul al corupției. 

x
 Unele caricaturi rezultă dintr-un exces de laude. Sunt 
caricaturile cele mai perfide.

x
 „Pentru Baudelaire (ca și, mai târziu, pentru Kafka) 
izolarea presupune vinovăție. Gestul contrar – caritate, milă – e 
resimțit ca nevoie sau ca îndatorire. Se întâmplă totuși, parcă 
printr-un farmec al orașului și al alienărilor pe care el le im-
pune, ca elanul compasiunii să nu poată viza decât un obiect 
imaginar, sfârșind prin a se răsfrânge, pervers, asupra subiectu-
lui însuși, singurul beneficiar, în cele din urmă, al unui gest ce 
năzuia să ajungă la altcineva” (Jean Starobinski).   

x 
 Senectute. Uneori ai impresia că în ființa ta se află 
un copil pe care, pierzându-l din vedere, timpul l-a lăsat ne-
schimbat. Astfel cum până și în mitologie un zeu își poate uita 
o vreme un adversar. 

x 
 Unitatea de fond a entităților materiei, îngânând-o cu 
candoare pe cea a spiritului, „căci toate lucrurile sunt încopcia-
te, împletite, îndrăgostite” (Nietzsche). 

x
 
 26 ianuarie 2019. Am urmărit la un post tv. un spec-
tacol filmat cu O noapte furtunoasă, din 1943. Giugaru în rol 
de cârciumar înfoiat, bolboiat, Radu Beligan în Rică Venturi-
ano, tânăr filfizon, neverosimil zvelt. Dar am în vedere mai cu 
seamă coincidența filmului cu copilăria mea, cu ultimul an pe 
care l-am petrecut în întregime în orașul meu natal. Deci așa 
vorbeau, așa se mișcau oamenii pe atunci. Ca și cum aș întâlni 
în culise niște actori care m-au cucerit pe scenă, dezbrăcați de 
rolul lor, măsurându-mă atent, intrigați de împrejurarea că am 
intrat acolo...

x 
 Senectute.  Un posibil avantaj al acesteia, posibilita-
tea de-a avea certitudinea unor neîmpliniri.

x 
„Scheletul unui T-Rex, supranumit Stan, cu o vechi-

me de 67 de milioane de ani, a fost scos la licitație de casa 
Christie’s. Valoarea sa a fost estimată între 6 și 8 milioane de 
dolari. Este vorba de un fel de rege al dinozaurilor, care avea 
șapte tone când era viu, patru metri în înălțime și doisprezece în 
lungime. Acum, cineva poate să-l aibă în sufragerie” (Dilema 
veche, 2020). 

x 
 Autorul X, individ sulfuros, bucurându-se de faptul 
că ar fi invidiat, îmi oferă explicații: „Sunt ca pasărea alfa pe 
care celelalte din stol, vrând-nevrând, sunt nevoite s-o urme-
ze”. Ar fi vorba de, potrivit expresiei sale, „poețimea” urbei în 
care trăiește…

x 
 Notezi cîte un cuvânt-două, dar uiți ce-ai fi vrut să 
scrii, pornind de la ele. E ca un nod de batistă făcut zadarnic. 

x 
 Un vis amar prin simplul fapt că e vis. 

x 
 „A existat cândva moda de a lua în serios satanismul 
lui Baudelaire, așa cum e azi modernă tendința de a-l prezenta 
pe Baudelaire ca pe un catolic serios. Mai ales ca preludiu la 
Journaux intimes (Jurnale intime), această diversitate de opinii 
se cere discutată. (...) Satanismul însuși, în măsura în care nu 
era doar o afectare, a fost o încercare de a pătrunde în crești-
nism pe ușa din dos. Blasfemia autentică – autentică în spirit, 
nu numai verbală – este produsul unei credințe parțiale și nu e 
compatibilă nici cu ateismul radical, nici cu creștinismul de-
plin. Ea este un fel de a-ți afirma credința. Această stare de 
credință parțială e vădită de la un capăt la altul al Jurnalelor 
intime. Ceea ce e semnificativ la Baudelaire e inocența lui teo-
logică” (T. S. Eliot).

x   

              A.E.: „Uneori trupul aleargă după spirit, cum după un 
vânat, alteori invers. Echitabil,    nu?”.

x 
 A.E.: „Scriptorul X, condamnat la detenție pe viață 
în Alcatrazul mediocrității. Nu sunt admisibile nici eliberarea 
condiționată, nici grațierea”. 

x 
 „Fiecare epocă are umorul pe care merită la un mo-
ment dat să-l piardă” (dintr-un film). 

x 
 „Prima Doamnă Melania Trump (50 de ani) e o fe-
meie care ține cu dinții la secret trecutul său, potrivit unui nou 
documentar realizat de jurnalistul Laurence Hein. Soția pre-
ședintelui Donald Trump (74 de ani), nu a făcut publică decât 
viața de după întâlnirea cu el, în 1998. Acționează în justiție 
pe oricine vorbește de trecutul ei. De când e la Casa Albă, a 
câștigat din aceste procese 2-3 milioane $” (Click, 2020). 

x 
  De la o vreme mai curând „mărunțișurile” te fac să 
visezi decât marile teme bătătorite, tocite de repetiție și didac-
ticism.    

x
 Scriptor. Simțindu-se încă imperfect, adică aflat într-o 
misterioasă așteptare. Din acest punct de vedere imperfecțiu-
nea e mai fertilă decît conștiința excelenței. 

x 
 „Memoria este un copil râzgâiat. Toate jucăriile ei 
sunt stricate” (Jerome). 

x 
 Doamnă aproximativ de vârsta subsemnatului. Și-a 
păstrat o apetență de viață stăpânită, rece, o captivantă dispozi-
ție narativă, în care se regăsesc momentele presupus tensiona-
te de odinioară. Bărbia îi tremură ușor, fără a-i anula alura de 
femeie care pare a-și organiza viața cu o luciditate masculină. 
Manifestă încă resturile unei grații autoritare (un bărbat efemi-
nat e depunctat, însă o femeie cu o notă masculină poate deveni 
atracțioasă). Senzuală, dar fără a călca în vertijul sentimental, 
în temeiul unui pragmatism al instinctului. Soțul, medic, a mu-
rit recent, circumstanță pe care o relatează cu aerul cu care ar 
descrie felul în care și-a rearanjat mobila în casă. 

x 
 „Mă străduiesc să restitui straniului latura sa familia-
ră” (René Magritte). 

x 
 Invers decât francmasoneria, transcendența nu e în-
chisă, ci doar secretă.

x 
 „Inspirația”? E ca și cum ai aștepta o complexitate atît 
de firească, încât pare viață.

x 
 „Vladimir Putin a fost propus de un scriitor rus la Pre-
miul Nobel pentru pace. Și cică Donald Trump a fost propus 
pentru aceeași distincție. În condițiile astea, poate că Nicolás 
Maduro, președintele Venezuelei, ar trebui propus la Nobelul 
pentru economie, iar Bashar al-Assad, președintele Siriei, la cel 
pentru chimie” (Dilema veche, 2020). 

x 
     Există orașe față de care ai rezerve pentru că te-au 
dezamăgit doi-trei locuitori ai lor, câteodată unul singur. In-
justiție? Desigur, dar și așa-zicând „imperialismul organic al 
decepției” (Gide). 

x 
 „Numai aceia care eșuează dureros dau nume dragos-
tei” (G. Călinescu).

x 
 Curiozitatea: o formă elementară a vitalității. La se-
nectute aceasta scade în paralel cu scăderea forței musculare. 

x 
 Sunt la ora actuală nu mai puțin de aproximativ 
28.000 de plante folosite pentru efectele lor terapeutice. 

x
 
  Nietzsche bolnav. „Dormea toată dimineața. După ce 
era spălat și îmbrăcat, își petrecea restul zilei în camera cealaltă 
stând așezat cu orele, surd la tot ce se întâmpla în jur. Câteodată 
se juca cu păpuși și cu alte jucării. Mama îi citea cu voce tare cât 
o ținea vocea. El nu înțelegea cuvintele dar îi plăcea să le audă 
rostite. Nu-i plăceau vizitele. (...) Deși erau vizitatori obișnuiți 
ai casei, credea că au venit să-i facă rău. (...) Franziska îl liniș-
tea mângâindu-l și îi băga dulciuri în gură. Câteodată îi spune 
poezele pentru copii. Uneori recunoștea și el unele fragmente și 
recita împreună cu ea. Franziskăi și credincioasei sale menajere 
Alwine îi era frică de el cînd urla și devenea violent, însă teama 
că le-ar putea fi luat era mai mare decât neplăcerile cauzate de 
eforturile fizice menite să-l potolească” (Sue Prideaux). 

x
  „Lupta cu viața” dobândește treptat un caracter intim. 
Lupți cu ceea ce a început să facă parte din tine, contrariin-
du-te. 

x 
 Senectute. „Marea trecere” devine tot mai frecvent o 
stagnare, ca și cum ai sta la rând (un rând lung) la un magazin 
sau la un ghișeu.

x 
 Ai urechea ciulită doar la zgomote care au trecut. Pe 
cele prezente s-ar putea să le percepi ulterior. 

x 
 „Din Rusia vin nu doar știri teribile, ci și bancuri pe 
măsură. «De unde știu cercetătorii ruși că vaccinul anti-CO-
VID-19 are un procent de reușită de 50%? L-au încercat pe 
fiica lui Putin și pe Navalnîi.» «Cercetătorii ruși au stabilit care 
e doza potrivită de administrare a vaccinului anti-COVID-19 
ca să aibă succes maxim: rafale scurte». Îmi amintesc că Ro-
nald Reagan dăduse instrucțiuni Ambasadei SUA de la Mos-
cova să-i transmită bancurile politice care circulau în URSS, 
susținând că e cea mai bună sursă pentru a înțelege cu adevărat 
situația de la firul ierbii. Așadar, iată cum stă treaba acum...” 
(Dilema veche,  2020). 

x 
 Noaptea, te doare trecutul precum un organ bolnav. 

x 
 Scriptor. Sinceritatea se cuvine exersată cât mai mult, 
aidoma unui instrument muzical. Măsura sa, virtuozitatea. 

x 
 Încăpățânarea ca o forță nelegitimă, dar nu mai puțin 
redutabilă, în stare a trezi o anume invidie a virtuții: „Treizeci 
de călugări cu starețul lor în frunte nu-l pot face pe un măgar să 
pască dacă el nu vrea” (Cervantes). 

x 
 La un local. „După Băsescu, Dragnea. Cum ar veni, 
am scăpat de dracu’, și am dat de ta’su”. 

x 
 A pleca din lume nepregătit, dezechipat, la întâmplare 
– altminteri mă tem că nu se poate.

x 
 „Un pui de zebră orfan și-a regăsit fericirea după ce 
îngrijitorul s-a îmbrăcat în costum dungat ca să semene cu 
mama lui. Mama zebră a fost ucisă de o haită de lei în Parcul 
Național Tsavo Est din Kenya. Puiuțul ei s-a salvat reușind să 
se ascundă într-o turmă de capre din apropiere. A fost dus apoi 
la o unitate de reintegrare a parcului. Micuțul nu a vrut să ac-
cepte să fie hrănit și nu s-a liniștit până ce îngrijitorul nu s-a 
îmbrăcat în costum dungat. Zebrele trăiesc în Africa, măsoară 
între 2,2-2,7m. lungime, cântăresc 175-300 kg. și trăiesc în me-
die 25-30 de ani” (Click, 2020). 

x 
 Trecutul? Acum doar ceea ce a fost pentru a putea fi, 
fără alt scop.

x 
 Invitațiile mereu doar formale pe care ți le-a făcut 
amicul X. Jena sa e inaparentă, în schimb a ta e cât se poate de 
reală, în contrapondere. Până și jena de-a face prezenta însem-
nare...  

x 
 „Cînd se înstrăinează trandafirul, strigătul privigheto-
rii crește” (proverb oriental). 

x
 
    „Dacă frumosul e prezență reală a lui Dumnezeu în 
materie, dacă orice contact cu frumosul este, în cel mai deplin 
sens al cuvântului, un sacrament, cum de există atât de mulți 
esteți perverși? Nero. Seamănă oare această atitudine cu pofta 
amatorilor de liturghii negre pentru ostiile sfințite? Ori, mult 
mai probabil, oamenii de acest fel nu sunt captați de frumosul 
autentic, ci de imitații proaste. Fiindcă așa cum există o artă di-
vină, există și una demonică. Pe aceasta o iubea, neîndoielnic, 
Nero. O mare parte din arta noastră e demonică. Un amator pa-
sionat de muzică poate fi foarte bine un om pervers – însă mi-ar 
veni greu s-o cred despre cineva însetat de cântare gregoriană” 
(Simone Weil). 

x 
 Șansa ta actuală: o melancolie cum o plimbare într-o 
dimineață cu cer înnorat, însă fără ploaie.

x 
Atât de timidă, de stingheră poeta X, încât pare da-

torită acestui fapt cu vreo două decenii mai tânără. Așadar cu 
adevărat tânără… 

x 
 Conform tradiției, 2 februarie e, la noi, ziua ursului, 
iar la americani ziua marmotei. 

x 
           „Soldați, vă ordon, treceți Prutul!/ Dar Prutul rămîne 
un râu sângerând/ Și sânge va curge pe el până când/ Un alt 
mareșal îi reda-va trecutul!// Soldați, vă ordon, treceți Prutul!/ 
E ordinul țării acum și în veci/ Dincolo strămoșii sunt sfinte po-
teci/ Călcate cu cizme, strivite cu cnutul...// Soldați, vă ordon, 
treceți Prutul!/ Balaurul roșu e geamătul trist/ Pe care, pe cruce, 
îl șuieră Crist/ Cât timp veți dormi ignorând începutul...// Sol-
dați, vă ordon, treceți Prutul!/ Nu-i primul, ci-al doilea val.../ 
Vă trebuie doar un nou Mareșal/ Născându-l din nou veți sal-
va Țării lutul...// Soldați, vă ordon, treceți Prutul!/ Dincolo e 
Sfânta Moldova/ E Ștefan cel Mare, e slava/ Viitorul, Prezen-
tul, Trecutul” (poezie scrisă și citită la 2 iunie 1995 de către 
Dumitru Pricop, la comemorarea mareșalului Ion Antonescu de 
la Mausoleul Focșani-Sud).  

x 
Primăvară. Granulele roșii ale buburuzelor în care – a 

câta oară? – reînvie țărâna sângerândă și ea.
x 

Apa râului a secat, dar cel ce s-a aflat într-însa, rămas 
în albie, face în continuare mișcările înotului.

„Apa râului a secat”




