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Editorial

Vasile dan

alegeri la scriitori

Că STATUTUL, și al scriitorului și al li-
teraturii înseși, s-a schimbat dramatic 

în ultimele trei decenii și mai bine este vizibil 
cu ochiul liber: și dinspre scriitor, și dinspre 
cititor. Ce-i drept, amîndouă părțile au pier-
dut cîte ceva, dar, cred eu, au și cîștigat. Totul 
se explică prin condiția excesivă pe care o avea 
cartea pînă în 1989 și, respectiv, după această 
bornă istorică. Mai direct spus, în comunism 
cartea de literatură suplinea totul. Era o sal-
vare miraculoasă în vacuumul intelectual ex-
terior, politic, social, compensa penuria cva-
sitotală de informații valide ori proaspete, cul-
turale, istorice, politice, filosofice, religioase, 
chiar și științifice din viața trăită real. De aceea, 
cartea stîrnea dis-de-dimineață singura coadă 

Vasile Dan,  
poet, eseist, redactor-şef al  

revistei „Arca”,  
Arad
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legitimă la ușa numeroaselor librării. Astăzi, vai, ea a devenit, nu 
pentru puțini, mai ales pentru cei născuți după 1990, un obiect 
de prisos sau doar de arhivă privată în sau din casa părinților 
ori a bunicilor. Revoluția digitală, televiziunile (zeci de canale), 
rețelele de comunicare pe internet i-au transformat, iar pe cei 
mai tineri i-au chiar format ca autori instant. Oricine poate scrie 
azi tot ce-i cășunează prin cap pe internet, facebook, whatsApp 
etc. și poate comunica public. Cu ce rost, nici nu contează, vi-
zibilitatea propriului nume afișat public rezolvă întrebarea. 
Solitar, scriitorul și cartea lui tipărită încă pe hîrtie sau dublată 
electronic și-au contractat sever domeniul de extindere publică. 
Partea bună a acestei ingrate situații este că-i are alături de el, de 
scriitor, pe solitarii și ei, cititorii fideli, educați, cu gust și cultură, 
cu criterii valorice greu cîștigate în ani și ani de asimilare literară. 
Eu cred că avem tot atîția scriitori adevărați astăzi, cîți am avut și 
odinioară. La fel și cititori calificați estetic. 

Literatura supraviețuiște, și va supraviețui, firesc ca răspuns 
la nevoia ontologică dintotdeauna a omului de a se multiplica fic-
țional într-o lume a tuturor limitelor: biologice, istorice, politice, 
sociale, culturale, lingvistice, etnice, geografice, religioase etc. etc. 
Nimic nu răspunde mai bine acestor provorări decît literatura. 
Și creatorul ei, scriitorul.

Instituția care a apărat noua condiție profesională și socială a 
scriitorului după 1989 a fost Uniunea Scriitorilor din România, 
direct sau prin filialele sale zonale. A făcut-o intens, constant, 
uneori înfuntînd piedici și dificultăți chiar din interiorul ei, întot-
deauna cu bună credință, prin revistele ei literare sau prin cele 
care apar sub egida Uniunii, în care scriitorii adevărați au putut 
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publica, în care critica literară adevărată a putut să discearnă 
între valoare și nonvaloare. De asemenea, ea a inițiat și obținut 
prin lege protecția socială a scriitorului, inclusiv prin indexarea 
pensiei lui.

Filiala din Arad a U. S. R. este una dintre cele mai tinere din 
țară (din 1994). Ea consacră nu atît o vanitate locală literară, 
nu atît o frustrare după ani lungi de dependență de alte centre 
de putere culturală limitrofe, cît instituționalizează o mișcare 
scriitoricească. Una cu personalități reale din această parte de 
țară. Scriitorii filialei noastre acoperă toate genurile literare: po-
ezie, proză, dramaturgie, literatură pentru copii, critică și istorie 
literară, eseu, traduceri. În condițiile din România de astăzi 
în care instituția literaturii, în ansamblu, precum și Uniunea 
Scriitorilor ca structură profesionistă a ei, au suferit o severă 
și, uneori, nedreaptă marginalizare în ochii opiniei publice și, 
mai ales, în cei ai puterilor succesive politice de toate culorile, 
filiala din Arad s-a dovedit a fi și viabilă, și utilă profesional, și 
social propriilor membri. Ea e o prezență vizibilă aici, la Arad în 
primul rînd, dar și în celelalte centre de rezidență a membrilor 
ei: Oradea, Brașov, Deva, Hunedoara, Nădlac. Adică acolo unde 
trăiesc, creează cei mai mulți colegi ai noștri; unii chiar și în țară, 
la București, de exemplu, acolo unde patru scriitori din filială au 
luat mari premii literare ale Uniunii Scriitorilor din România, iar 
revista de cultură Arca, pe cel mai rîvnit, premiul Revista Literară 
a Anului acordat de ARIEL. Apoi filiala arădeană a U.S.R. a fost 
în toți acești ani și o voce a societății civile respectată și auzită în 
problemele, nu puține, dilematice ori chiar tensionate ale comu-
nităților lor.

 EditorialAlegeri la scriitori



10 1, 2023

A făcut-o prin evenimente scriitoricești specifice: colocvii 
literare, cum a fost Colocviul revistelor de cultură din România 
(șapte ediții), lecturi publice în instituții de cultură, în universități, 
în școli de toate gradele, lansări și tîrguri de carte. În primul 
rînd prin revistele de cultură editate de scriitori arondați filialei 
noastre: Familia din Oradea (cel puțin pînă mai anul), Arca din 
Arad, Nașe snahy (Nădlac, în limba solvacă), Irodalmi Jelen (în 
maghiară, Arad), Semne (Deva), Sintagme literare (Dudeștii 
Noi, singura revistă literară cu aspirații profesioniste din mediul 
rural din vestul țării, poate chiar din întreaga țară, fondată și 
condusă de poetul Geo Galetaru). Editarea, finanțarea și apariția 
regulată, de calitate uneori remarcabilă a acestor reviste intrate 
în circuitul publicistic național în condițiile precare în care este 
astăzi finanțată cultura din România, le putem numi, fără a folosi 
cuvinte mari, un act de eroism intelectual.

Scriitori ai filialei noastre sînt personalități dorite și invitate 
la evenimente culturale regionale, naționale sau internaționale, 
la Gala Poeziei Române de la București sau Alba Iulia, la Cluj, 
la Iași, la Botoșani, la Tg.-Jiu, în afara țării, la Pecs (Ungaria), la 
Lubljiana (Slovenia), la Triest (Italia). În fiecare an filiala noas-
tră organizează la Săvîrșin, la începutul toamnei, împreună cu 
revista Arca, un festival de literatură, sub patronimul Dorel Sibii, 
cel al unui fost coleg de filială, originar din Săvîrșin. Fundația 
culturală „Principesa Margareta” acordă cu acest prilej un pre-
miu național unuia dintre scriitorii importanți de astăzi ai țării. 
Printre cei premiați sînt nume importante din literatura română 
de astăzi, plus, nu puțini, scriitori arădeni: Ion Mureșan, Adrian 
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Popescu, Daniel Vighi, Ionel Funeriu, Ioan Moldovan, Traian 
Ștef, Șerban Foarță, Cornel Ungureanu.

La fiecare început de decembrie, organizăm Gala Premiilor 
Literare pentru cărți apărute în anul editorial precedent. Atunci 
se acordă premiul „Cartea Literară a Anului” pentru un scriitor 
al filialei noastre, urmat de lecturi publice ale poeților prezenți. 
Pentru a avea suportul financiar necesar acestui eveniment, pre-
cum și pentru festivalul anual de la Săvîrșin, ne-am bucurat de 
sprijinul financiar al Consiliului Județean Arad prin Centrul 
Cultural Județean, cel care finanțează și revista de cultură Arca, 
intrată deja în cel de-al XXXIV-lea an de apariții neîntrerupte. De 
altfel, Arca este cea mai longevivă revistă de cultură care a apărut 
vreodată la Arad. Existăm ca filială a U.S.R. cu sediu propriu în 
spațiul generos al Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, un Ioan Slavici 
cu care ne mîndrim, patron spiritual deopotrivă al scriitorilor, 
dar și al instituției amfitrioane. Avem cu teatrul arădean o cola-
borare fără fisură: întoarcem serviciile de rezidență scriind și po-
pularizînd evenimentele artistice prin cronici continue de teatru, 
atît pentru spectacolele interne, cît și pentru cele vizitatoare.

Filiala scriitorilor din Arad are astăzi 61 de membri arondați 
din șase județe: Arad, Bihor, Hunedoara, Brașov și, chiar, Timiș. 

În acești cinci ani trecuți de la alegerile din 2018 filiala noastră 
a pierdut prin deces cinci colegi : Liana Cozea, Dagmar Maria 
Anoca, Ion Corlan, Cornel Marandiuc, Petru M. Haș. 

Deși am primit în filială alți 11 colegi noi, pierderea acestora 
este imensă, greu de acoperit.

În fine, Filiala din Arad a Uniunii Scriitorilor din România este 
pregătită în continuare să valorifice și stimuleze potențialul de 
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creație literară din acest generos areal al țării, să fie în continuare 
o zonă de excelență a literaturii în mijlocul comunităților în care 
trăiesc scriitorii din „vestul apropiat”, ca să folosesc o sintagmă 
inspirată a regretatului Gheorghe Mocuța.

Editorial Vasile Dan
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andrei Mocuţa

Poetul din Varadinum Felix*

POETUL Traian Ştef din Oradea a publicat 
la Editura Rocart o antologie de 350 de 

pagini, intitulată semnificativ Opera poetică, 
într-o colecţie coordonată şi îngrijită de 
editorul Călin Vlasie. Apariţie de-a dreptul 
monumentală. Probabil integrala de până 
acum a poeziei sale. Dimensiunile cărţii şi 
vastul aparat critic inhibă cititorul. La cu-
prins sunt enumerate cele parcă nouă cărţi de 
poezie ale autorului, începând cu Călătoria de 
ucenic, Biblioteca Revistei Familia (1993) şi 
încheind cu Sacoul demodat, Editura Junimea 
(2021), care îl recomandă, aşa cum îl înre-
gistrează critica şi istoria literară, ca pe un 
optzecist de seamă. Titlurile menţionate, 
ca şi altele: Femeia în roz, Epistolele către 

Andrei Mocuţa,  
poet, prozator,  traducător, 

Arad

Cronica literară

* Traian Ștef, Opera poetică, Editura Rocart, cu o pre-
față de Al. Cistelecan, 2022, 353 p.
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Alexandros, Didascaliile, Laus, Poemul 
de dragoste etc. mărturisesc aproape 
sin gure despre natura poeziei lui 
Traian Ştef, poet de o subtilitate în-
cifrată şi de o actualitate pregnantă, 
trăsături surprinse cel mai desluşit în 
poemul epopeic Epistola II, din care 
cităm doar prima parte:
 „Din Varadinum Felix îţi scriu, iubite 
Alexandros,/ Unde cu toţii stăm, oameni 
liberi şi sclavi,/ În ma rile terme-aburinde, 
cu nuferi/ Şi bivoli în scaldă, ridicând 
nămolul/ Vindecător pe umerii noştri 

apă saţi de grijile patriei./ Nimic nu ne supără pe 
noi în Oraşul Fericit/ Decât unele artroze sau 
boala sciatică./ Ni-e tot mai greu apoi să ne plecăm 
elastic,/ Să-mpingem carele cu grele daruri/ Când 
vizitează Provincia aleşii de zei,/ Comandanţii de 
oşti, oratorii, marele preot./ Şi la vorbă am devenit 
mai domoli,/ Dactilele se unduiesc mai grav peste 
dealuri,/ Privirea ni se pierde peste puste-n Apus,/ 
Răsăritu-l privim cu ochi întredeschis,/ Aşteptând 
să prindă căpşunile roşeaţă/ Şi vestea de cules în ves-
titele Spanii.”

Evenimentul literar este precuvântat de criticul 
Al. Cistelecan, printr-un adevărat studiu exhaustiv, 
intitulat Prefaţă. Adevărată piatră de temelie pentru 
ulterioarele abordări ale Operei poetice, Al. Cistelecan 
ia în discuţie întregul evantai de observaţii şi abordări 
critice ale poeziei lui Traian Ştef: „Când a apărut Că‑
lătoria de ucenic (Biblioteca Revistei Familia, Oradea, 
1993) am fost convins că e vorba de „ultimul optzecist”, 
dar faptele au dovedit că nu era deloc aşa şi rândurile 

Alexandros
de dragoste
sin gure despre natura poeziei lui 
Traian Ştef, poet de o subtilitate în-
cifrată şi de o actualitate pregnantă, 
trăsături surprinse cel mai desluşit în 
poemul epopeic 
cităm doar prima parte:
 „Din Vara
Alexandros,/ Unde cu toţii stăm, oameni 
liberi şi sclavi,/ În ma rile terme-aburinde, 
cu nuferi/ Şi bivoli în scaldă, ridicând 
nămolul/ Vindecător pe umerii noştri 

apă saţi de grijile patriei./ Nimic nu ne supără pe 

Andrei Mocuţa
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optzecismului au continuat să se îngroaşe cu alţi întârziaţi. Toţi 
aceştia, cu Traian între ei, au fost nevoiţi să debuteze cu un fel 
de antologie a celor scrise, riscându-şi unitatea volumelor. Dar 
dacă în sens statistic Ştef n-a fost ultimul, într-un alt sens poate 
rămâne şi acum cu acest calificativ. Asta pentru că debutul său e 
un fel vademecum optzecist, un rezumat de tendinţe şi formule, 
de parcă Traian le-ar fi încercat pe toate pentru a ajunge la esenţa 
decantată a optzecismului.”

Capitolul Referinţe critice este demn de toată admiraţia, ele 
fiind o sumedenie, iar numărul lor de ordinul zecilor: Ioan 
Moldovan, Gheorghe Grigurcu, Andrei Bodiu, Ion Pop, Vasile 
Dan, Ioan Holban, Daniel Cristea-Enache, Gabriel Coşoveanu, 
Ovidiu Pecican, Viorel Mureşan, dar şi reprezentaţii mai tineri 
ai noului val de critică literară: Felix Nicolau şi Andreea Pop. 
Deşi sunt menţionate tomurile: Dicţionarul Echinox, Dicţionarul 
general al literaturii române, Dicţionarul biografic al literaturii 
române, lipseşte, surprinzător, una dintre importantele referinţe 
bibliografice ale operei lui Traian Ştef, şi anume Dicţionarul 
biobibliografic al membrilor Uniunii Scriitorilor din România, 
filiala Arad, intitulat Literatura vestului apropiat, de Gheorghe 
Mocuţa.

L-am întâlnit de multe ori pe Traian Ştef, mai ales la „Zilele 
Revistei Familia” din Oradea şi la „Colocviul Naţional al Re-
vistelor de Cultură” organizat de revista Arca la Arad. Şi la multe 
lansări de carte din toată ţara. Dar, dacă ar fi să mă rezum la un 
singur moment în care prezenţa poetului orădean mi-a provocat 
o trăire pe care nu o voi mai uita, atunci aleg excursia de la 
Balcic, din Bulgaria, în 2015. Era „Turnirul de poezie” al Uniunii 
Scriitorilor din România, care în mod tradiţional invita două 
sau mai multe filiale autohtone să se dueleze în versuri, o dată 
pe an, de fiecare dată într-un alt topos exotic: Leptokaria, Efes, 

Poetul din Varadinum Felix
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Gyula, Barcelona şi acum Balcic. În fine, într-una din etapele 
concursului, Traian Ştef a ales să recite un poem lung care a 
cutremurat audienţa de emoţie, un text dedicat unui poet şi 
om de o sensibilitate rară, Andrei Bodiu, din păcate plecat încă 
de atunci dintre noi. Merită reprodus, de data aceasta, întregul 
poem:

„Pe la amiază mă sună Andrei/ Şi-mi spune/ Că ar vrea să ne 
întâlnim/ Dar/ Astăzi este foarte ocupat/ Trebuie să încheie 
raportul final// Spre seară mă sună doctorul de gardă/ Şi mă 
cheamă/ Să iau cartea de identitate/ Cardul cămaşa pantalonii 
pulovărul gri/ Toate ale lui Andrei// Corpul lui alb e întins/ Pe 
o masă de beton/ Lângă el e aşezată inima/ Deschisă/ Ca floarea 
lui Dumnezeu/ Passiflora// Nici eu nu mă simt prea bine/ Îi spun 
doctorului care/ Nu l-a mai putut salva pe Andrei/ Simt că inima 
îmi sare/ Din piept/ Că o ia razna/ Şi era gata-gata/ Să mă întind 
frăţeşte lângă el// Dar mie îmi cedau doar picioarele/ Şi acesta 
era un fel/ Mişelesc/ De a mi se rupe inima/ Între viaţa mea şi 
moartea lui// Va trebui zice doctorul/ Să mai vii pe la mine/ Să-ţi 
dau un Beta/ Blocant/ Dar nu l-am mai căutat pe prietenul meu/ 
Doctorul de Gardă/ Care nu l-a putut salva pe Andrei// Îmi las 
inima să zburde/ Pe holurile acestei mari farmacii/ Printre euforiile 
cuminţeniei mele/ Şi precauţiile Raportului final/ Din care oricum 
nu voi afla nimic.” (Poemul cu Andrei)

Alte voci surprinzătoare, doldora de vizionarism, se aud pe 
coridoarele poemului, dar într-un stil sec şi ardelenesc, al câr-
titorului satiric gata să ridiculizeze moda. Specialist al culturii 
clasice, el nu provoacă o comedie a literaturii, ci se mulţumeşte 
cu ipostaza de scriptor şi de fin moralist. El se întoarce mereu la 
clasici, iar într-un poem din Didascaliile îl interpelează pe însuşi 
rătăcitul Ulise: 

„Aş vrea să încetinească un pic inima/ Precum corabia aproape 
de mal/ Ar vrea să mulţumească pentru toate darurile/ Pe care nu 
le-a aşteptat pe ţărmurile tinere// Aceasta este bătaia nouă a inimii 
mele/ Aceasta este femeia care desface/ Corpul meu primejduit/ 

Andrei Mocuţa
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Din trecutul strâns ca o plasă de iepuri/ Aceasta este femeia pentru 
care/ A plecat primul bărbat din Rai/ Aceasta este prima răsuflare 
a plămânilor mei/ Aceasta este pielea de bou cât Cartagina/ În 
care îmi înfăşor rănile/ Acesta este pământul pentru arat/ Acesta 
este nisipul călduros al Ithacăi/ Acesta este focul aprins/ Acesta 
este fierul topit pe umărul meu stâng/ Aceasta este femeia care 
ştie/ Că veşnicia se întoarce în camera ei răcoroasă/ Şi că primul 
bărbat a plecat din Rai/ Să-i repete îmbrăţişarea// Această tăcere 
fără cuvinte/ Moartea a rămas în urmă puţin/ Şi vâsla înfrunzeşte 
în iarna călduroasă.” (Inima nouă a lui Odiseu)

Multe ar mai fi de zis despre Opera poetică a lui Traian Ştef, 
dar, în încheiere, mai bine îl cităm din nou pe Al. Cistelecan: 

„Sfiala socială şi excesul de bun-simţ ale lui Traian Ştef se văd 
şi-n poemele lui, travestite într-un fel de pietate evocativă şi-ntr-o 
nostalgie fantasmatică; dar se vede de sub ele/ alături de ele şi 
tranşanţa, deblocată total în volumele epigramatice, şi doar dez-
velită în cele în care reveria se încarcă melancolic. Vizionarismul 
timid nu e şi unul intimidat.”

Poetul din Varadinum Felix
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lucia Cuciureanu

În căutarea paradisului 
pierdut*

TOT CE‑A REALIZAT Varujan Vosganian 
până acum în plan literar şi politic e pe 

merit. A publicat cinci cărţi de poezie, trei 
romane şi două de povestiri/ nuvele. Distinse 
cu nenumărate premii şi traduse în 18 limbi 
(asta la o recentă evaluare, dacă n-au mai 
apărut, între timp, şi altele). Nu degeaba e 
prim-vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor 
din România. La fel stau lucrurile şi în plan 
politic. A fost omul potrivit la locul potrivit: 
ministru al Economiei şi Finanţelor şi apoi al 
Economiei şi Comerţului. Puţini români ştiu 
că are pregătirea necesară pentru a ocupa 
aceste funcţii publice, a absolvit Facultatea de 
Comerţ a Academiei de Studii Economice 
şi Facultatea de Matematică a Universităţii 

Lucia Cuciureanu,  
poetă, eseistă,  

Arad

* Varujan Vosganian, Povestiri despre oameni obişnuiţi, 
Editura Polirom, 2022
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din Bucureşti. Este armean şi nu unul 
oarecare, fi ind preşedintele Uniunii 
Armenilor din România. Pentru neui-
tare, a condamnat, într-o carte celebră, 
Cartea şoaptelor, crima de geno cid a 
acestei naţii.

Când citeşti cărţile acestui scriitor, 
ţi se impun atât de puternic, încât simţi 
nevoia să vorbeşti, şi, im  plicit, să scrii 
despre ele. Până acum am rezistat, o 
făceau alţii îndeajuns de bine. De data 
asta, gata! Noua lui carte, Povestiri 
despre oameni obişnuiţi, mă „obligă” 
s-o comentez.

Textele din volum au subiecte de strictă actua-
litate. Spun poveşti despre crize de viaţă: pan de mică, 
sen ti men tală, etică, virtuală, morală. În sub text, 
tratează teme majore: viaţă/ moarte, iubire, sin -
gurătate, aşteptare, speranţă. Miza lor in clude şi o 
componentă livrescă, în sensul că sunt încărcate de 
semnifi caţii mitice, biblice sau meta forice. Per-
sonajele sunt oameni obişnuiţi, cum îi con sideră 
însuşi autorul încă din titlu, dar care trec prin în-
tâmplări neaşteptate. Factorii declanşatori ai fră -
mântărilor sunt, pe rând, nevoia de evadare, pier-
derea unei fi inţe dragi, nevoia de comunicare, frus-
trările corporatiste, fragilitatea bătrânilor în faţa 
mafi ei imobiliare, intoleranţa faţă de semeni a celor 
terorizaţi de pandemie, criza femeilor singure şi, în 
sfârşit, dorinţa de răzbunare şi de supravieţuire.

Să le luăm pe rând.

Textele din volum au subiecte de strictă actua-

În căutarea paradisului pierdut



20 1, 2023

Cronica literară

În Crucea Sudului, Costi, un emigrant român izgonit, de 
molimă, din Italia, se îndrăgosteşte de Svetlana. Fata e atrasă de 
locuri noi şi călătorii pe bune. El rămâne însă cu Tatiana/ Tania, 
sora infirmă pe care o salvează din Infernul pandemic, devenindu-i 
infirmier. Gândul îi rămâne însă la cealaltă Eva, prima, şi la 
povestea lor neîmplinită din Grădina Raiului. Nu întâmplător, 
acţiunea se petrece în carantina pandemiei. Apare în text şi 
motivul „femeii-pasăre” în căutarea mării.

Despre aşteptare şi speranţă e vorba şi în Ia‑mă, nene! Şo-
ferul Pintea Gheorghe/ Gogu Pintenogu trăieşte drama pier-
derii copilului. El trebuie să facă rost de bani prin tot felul de 
tertipuri, mai mult sau mai puţin corecte, pentru a-şi duce în 
fiecare vară soţia la Eforie, acolo unde fiul lor s-a înecat. Îi iese 
în cale orfanul Lepădatu Celestin. Pe drum îl va iniţia pe tânărul 
debusolat în tainele vieţii. În final, acesta îi va risipi durerea, 
devenindu-i fiu. Naratorul reuşeşte, din câteva tuşe, să realizeze 
un portret memorabil al fiului regăsit: 

„Era o fâţă de om, chipul neterminat, obrajii necopţi, de culoarea 
piersicii, o faţă subţiată, ca şi cum cineva îi lua mereu mâncarea 
din faţă înainte de a se sătura. Pe tâmplă, sub claia de păr, două 
coşuri cu vârfuri albe trădau închipuirile de căţelandru.” (p. 30)

Cea mai complexă povestire este Cireşica. Aici se întâlnesc toa-
te temele pe care le abordează naratorul. Moartea Melaniei, mai 
precis, găsirea unei scrisori de dragoste şi discuţia edificatoare cu 
sora soţiei, îl scoate pe domnul Simion din confortul unei iubiri 
necondiţionate. Astfel, ajunge să înţeleagă lipsa de intimitate şi 
de comunicare cu soţia. În final, personajul va planta un cireş la 
rădăcinile căruia va îngropa scrisoarea, în speranţa că va regăsi 
Paradisul pierdut. Textul face referire la două „neajunsuri” din 
epoca comunistă: soarta bisericii greco-catolice şi evenimentele 
din toamna lui ‘56. Un preot greco-catolic, sosit de la Cluj, ofi-

Lucia Cuciureanu
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ciază „aproape în şoaptă” slujba de căsătorie a celor doi soţi. Un 
student maghiar este arestat de Securitate, ajunge la Sighet fără 
proces şi dispare din închisoare în vara lui ‘58. Este bărbatul pe 
care Melania nu-l poate uita. S-a căsătorit cu un alt bărbat să 
poată fi singură cu tăcerile evocatoare, să nu împartă cu nimeni 
amintirea primei iubiri. În prezentul acţiunii, conversaţiile 
protagonistului cu vecinii, „aranjate” ca într-un text dramatic, 
inclusiv cu didascalii, se referă la teme de strictă actualitate: 
pensii, boală, tratamente etc.

Personajul din Martiriul lui Sebastian este un tânăr corpo-
ratist care se izolează în realitatea virtuală. Aici îşi trăieşte simu-
lacrul de pasiune pentru Livia. Neputincios, nu reuşeşte să-i 
mărturisească fetei iubirea şi de aceea se defulează în Cyber-
spaţiu. În descrierea fetei, naratorul foloseşte tehnica punctului 
de vedere. Într-un fel o descrie un privitor obişnuit, altfel un 
îndrăgostit cu „senzualitatea unui renascentist”. În plus, acelaşi 
narator se adresează direct cititorului (cum o face şi în alte texte), 
luându-l confident şi explicându-i „strategia” literară pe care o 
abordează: 

„Sebastian ar fi continuat: frumuseţea nu-ţi sare întotdeauna în 
faţă ca o leoaică tânără (trimiterea e involuntară, nu-l suspectaţi, 
Sebastian nu are astfel de lecturi), ci se lasă descoperită.” (p. 123) 

Unchiul Turi e un general din vremurile bune, aruncat în 
închisoare de regimul comunist. El apare în amintirile Evelinei, 
soţia-pacientă, suferindă de Alzheimer, exponentă a vechii 
aristocraţii. Lumea manierată şi demnă de altădată. Soţul ei, 
Vladimir, o îngrijeşte cu devotament şi se străduieşte în paralel 
să supravieţuiască. Fără să vândă procesul pentru restituirea ca-
sei furate de comunişti, dar vânzând cărţi valoroase la preţuri 
ridicol de mici. Concluzia naratorului e amară: 

În căutarea paradisului pierdut
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„În ziua de azi nu poţi să trăieşti nici din scrisul cărţilor, nici din 
vândutul lor. Mergi dumneata la uşă şi uită-te la firma de pe tro-
tuarul de vizavi. Ce vezi? Şi, cum Vladimir ezita, încercând să 
deosebească între vitrine, anticarul l-a ajutat: – Firma aia negru 
pe galben, mare de zici că acuma o să cadă pe tine. – Amanet? 
– Aia, da. Şi acum, uită-te la intrare. – Sunt vreo şase-şapte clienţi 
care aşteaptă afară la rând. – Ai văzut? Asta voiam să-ţi spun. Aici, 
la mine, când intră vreun client să cumpere o carte, aprind toate 
luminile, ca de sărbătoare. ăla de vizavi, care cumpără bijuterii de 
la scăpătaţi, aur de la morţi şi marfă de furat de la traficanţi, abia 
pridideşte.” (p. 178) 

În acelaşi timp, încearcă să reziste şi trădărilor lui Demostene, 
nepotul îndatorat mafiei imobiliare.

Întâmplările alunecă în absurd şi comic în Demascarea, unde 
moartea şi cei care se tem de ea sunt luaţi în tărbacă. Protagonistul 
e prins într-o relaţie cu o parteneră autoritară din care încearcă 
să scape. Carantina vine ca o ultimă soluţie de evadare din „te-
roarea” Nicoletei. Fără masca pandemică, ipohondrul Oni este pe 
rând taxat ca drogat, criminal, pierde-vară numai bun de trimis 
la Canal, pedofil. Naratorul realizează acum o satiră a hipnozei 
provocate de frica de contaminare cu virusul Corona. Figura 
de stil pe care se mizează aici este aluzia/ comparaţia livrescă. 
Personajul cade „precum corbul lui La Fontaine”, revede masca 
pierdută „cu bucuria zănatică a lui Lefter Popescu găsindu-şi 
biletele de loterie”, joacă „un minut de Commedia dell’arte”, gân-
deşte cu mâna la bărbie ca „Gânditorul” lui Rodin, se năpusteşte 
„ca la atacul de la Smârdan”, priveşte masca „precum Hamlet 
ţeasta lui Yorick”. 

Varujan Vosganian se dovedeşte un bun cunoscător al psiho-
logie feminine în Tanti, cea mai extinsă povestire (150 de pagini). 
Narcisa este o profesoară distinsă şi decentă care trece prin cri-
zele vârstei a doua. Ea oscilează între pudoare şi nesăbuinţă. 

Lucia Cuciureanu
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Aşteaptă o iubire stinsă pe un peron de gară, dar îl seduce pe 
Relu, un tânăr livrator de pizza. Vrea să-l salveze de un anturaj 
care îl predispune la consumul şi traficul de narcotice, dar, fără 
voie, îl condamnă la răzbunarea traficanţilor de droguri care 
cred că băiatul i-a trădat. Concluzia e din nou amară, ieşirea din 
singurătate e imposibilă: 

„Orice tentativă de ieşire din singurătate s-a dovedit a fi un păcat, 
o coborâre în trepte, ca la starea zugzwang, jocul în care, orice ai 
muta, pierzi.” (p. 380) 

Fratele Narcisei, Beniamin/ Narcis e un autist înzestrat cu un 
dar: auzea culorile, „le şi simţea căldura, făcea el însuşi parte din 
pictură”. El se îndrăgosteşte de Ioana, modelul dintr-un tablou, 
retrasă la o mănăstire, pe care vrea s-o salveze.

Protagoniştii din Vâscul sunt doi fraţi, Anghel/ Matei şi cio-
banul Marcu. Primul îşi caută fiica prin Europa, victimă a tra-
ficului de carne vie şi vine acasă cu scopul de a se răzbuna pe 
cel care poartă vina acestei nenorociri. Celălalt s-a întors de 
pe frontul din Afganistan profund marcat. El nu este de acord 
cu răzbunarea fratelui, dar în final îl ajută să se salveze. În 
această povestire miturile (mioritic, evanghelic şi antic) se rein-
terpretează. Anghel este Orfeu care o caută pe Euridice, pe fiica 
lui Magdalena. Anghel, după răzbunare (incertă!) devine Matei 
(nu mai poate purta numele îngerului), Marcu şi urmaşii lui, 
Luca şi Ioan, poartă numele celor patru evanghelişti, apostoli ai 
lui Iisus din Noul Testament. În rest, din mitul mioritic n-a mai 
rămas decât crunta realitate: Lâna şi laptele care nu se vând se 
folosesc la înteţitul şi stinsul focului. 

Moartea este prezentă în toate poveştile, dacă şi plecarea/
despărţirea e un alt fel de moarte. Ea are miros, un personaj citeşte 
cărţi pe această temă, Boala de moarte a lui Søren Kierkegaard şi 
cărţile lui Cioran. Cineva a văzut moartea cu ochii: 

În căutarea paradisului pierdut
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„Zburam spre Italia şi am simţit cum avionul o luase razna. Am zis 
gata, o să cădem. Şi m-am gândit la mama, ce-o să facă ea dac-o să 
mor. Când mă gândesc la moarte, mă gândesc la mama. Ca şi cum 
ea, dacă m-a născut, mă mai poate naşte o dată, de-a-ndoaselea.” 
(p. 19) 

Altul şi-o închipuie ca „un fel de al nouălea val”, aluzie la 
tabloul lui Ivan Aivazovski. În general, oamenii obişnuiţi din 
textele lui Varujan Vosganian aspiră însă la începuturi curate, 
fără păcate.

Naraţiunile conţin trimiteri livreşti, muzicale, plastice şi cine-
matografice (ar fi chiar bune de ecranizat). Se „aude” multă muzică 
printre pagini (Nocturnele lui Chopin, Visare a lui Schumann, 
Serenada lui Schubert, Menuetul lui Boccherini, Dublul concert 
în re minor a lui Bach, etc.), se fac referiri la Al 41‑lea (Sorok 
pervîi), celebrul film dramatic sovietic din 1956, în regia lui Grigori 
Ciuhrai, cu Oleg Strijenov şi Izolda Izviţkaia, la Georges Méliès, 
primul realizator de filme francez, la subteranele tenebroase din 
poveştile lui Stephen King, la seria de filme Godzilla etc. Uneori 
se aud adevăruri crude „Revoluţiile astea sunt făcute pentru ăia 
care altfel, de capul lor, n-ar fi în stare să se pricopsească.” (p. 66) 
În concluzie, volumul include povestiri care se ţin minte, pun pe 
gânduri, au o morală intrinsecă, nu te sufocă, dar nici nu te lasă 
indiferent. 

Lucia Cuciureanu
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lucia Cuciureanu

Eternitatea e cu sens unic* 

ÎN URMă cu 12 ani Markó Béla s-a retras de la 
conducerea U.D.M.R. (partid pe care l-a condus 

vreme de 18 ani) şi de pe scena politică (a fost senator 
între 1990 şi 2016 şi vicepremier în trei guverne, 
Tăriceanu, Boc şi Ungureanu). S-a retras la Târgu 
Mureş şi a continuat să scrie versuri. Câştig mare 
pentru literatura noastră. Are deja în portofoliu 17 
volume de poezii în limba maghiară, o parte fiind 
traduse în limba română. Dintre cele mai recente: 
Badminton (2016), Iartă‑ne, Ginsberg (2020). 

A tradus şi el, la rândul lui, cărţi din literatura 
română. Pentru toate aceste izbânzi literare a fost 
primit în Uniunea Scriitorilor din România (în 
1970) şi în Uniunea Scriitorilor din Ungaria (în 
1980). Ulterior a fost premiat cu Marea Cruce a 
Republicii Ungare şi cu Steaua României, în grad 
de cavaler.

* Markó Béla, O propoziţie despre libertate. Poezii 2018‑2022, 
Traducere din maghiară şi note de Kocsis Francisko, Editura 
Curtea Veche, 2022
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Recenta lui carte de poeme O pro‑
poziţie despre libertate. Poezii 2018‑2022 
are un titlu derutant. Nu adaugă o sim-
plă propoziţie la creaţia lirică pre   ce-
dentă, ci se constituie într-un vo lum 
bine în che gat, structurat în 7 sec venţe/ 
cicluri, incluzând poezii scrise între 
2018 şi 2022. Al doilea termen din 
titlu defi neşte formula lirică lip sită de 
emfază şi preţiozitate, în vers liber, 
care presupune asumarea co tidianului 
ca pretext liric. În sensul că întâmplările 
obişnuite ale existenţei umane ies din 
anonimat prin relevarea unor înţe le-

suri profunde. În aparenţă, versurile „spun” lucruri 
simple, dar trimit la teme dintre cele mai grave. În 
acest context, biografi smul/ autobiografi smul vizează 
adevăruri general-umane. 

Întâiul poem le „prefaţează” pe celelalte. Este o 
veritabilă artă poetică. Proclamă rezistenţa creaţiei/
poeziei în vremea pandemiei pe care am trăit-o. 
Până când? Până zeul suprem va hotărî, pentru că 
„Ne afl ăm în mâna unui Dumnezeu ventriloc”.

Încă din primul ciclu, versurile ilustrează o sub-
temă/ un motiv obsesiv al întregului, cel al dua lităţii 
viaţă-moarte. Confruntarea fi inţei muritoare cu des-
tinul nu rezolvă problema, dimpotrivă, îi amplifi că 
tragismul, ca în teatrul antic grecesc. Un poem se 
intitulează chiar aşa: Hybris. În van „ne comportăm 
precum/ cei ce-şi stăpânesc soarta”, ine vitabilul se va 
produce:

poziţie despre libertate. Poezii 2018‑2022 
are un titlu derutant. Nu adaugă o sim-
plă propo
dentă, ci se constituie 
bine în che gat, structurat în 7 sec venţe/ 
cicluri, incluzând poezii scrise între 
2018 şi 2022. Al doilea termen din 
titlu defi neşte formula lirică lip sită de 
emfază şi preţiozitate, în vers liber, 
care presupune asumarea co tidianului 
ca pretext liric. În sensul că întâmplările 
obişnuite ale existenţei umane ies din 
anonimat prin relevarea unor înţe le-

Lucia Cuciureanu
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„... vine vremea
când va trebui să ispăşesc pentru eşecurile
amânate, deoarece fiecare călătorie autentică
se opreşte la jumătatea drumului.” (p. 15)

Eul timorat („spaima pune stăpânire pe mine”, „dorm tot mai 
puţin, Doamne,/ deşi trezia totală e insuportabilă”) se sprijină 
pe cei duşi, pe amintirea lor vie, ca în Luminaţia, poemul care 
dă titlul primului ciclu. Aici apare Anna, partenera şi martora 
unor revelaţii neliniştitoare, care ia forma unei imagini picturale 
în Clar de lună:

„nu voiam să ştiu că în bunica înveşmântată
mereu în negru, cu conci, locuieşte o fată
tânără. Că aşa e, de fapt. Că e şi aşa.
Acuma, mai nou, îmi trece prin minte, mă-ntreb,
oare şi eu? Oare şi în mine? Cineva diferit?” (p. 25)

Ciclul al doilea, Timp credul, pune în talgere fragilitatea naturii 
şi precaritatea condiţiei umane. Balanţa se echilibrează. Ninsoarea 
strivită de paşii celor care o calcă în picioare versus sărbătoarea/
miracolul care ţine doar până după Bobotează, când oamenii:

„trag afară bradul de Crăciun vestejit
ca pe un trup neputincios
şi-l arunca lângă pubela de gunoi.” (p. 39)

În ciclul următor, Salvare(a) devine posibilă atâta timp cât există 
speranţă, „Nu există moarte, doar dispare lumina de pe obiecte” 
şi „partea noastră care va putrezi în pământ nu-i altceva decât o 
tobă ori o vioară”. Marea trecere nu-i decât un salt în nemurire:

„Şi totuşi nu mi-e teamă, întrucât
nu contează de mă uit eu ori altcineva,
viespea e aceeaşi şi-i aceeaşi şi vrabia
în grădina însoritei după-amiezi;
ca orice copil, odinioară aş fi vrut
şi eu să fiu nemuritor şi iată, mai devreme
sau mai târziu, intervine într-adevăr
necurmata repetare de sine, adică veşnicia.” (p. 69)

Eternitatea e cu sens unic
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În Pământ, al patrulea ciclu, sunt puse sub lupa reflecţiei 
alte destine: prieteni plecaţi şi reîntorşi din America, nenea 
Lajos, Maruţa (amintind de Leda lui Marin Sorescu), o femeie 
„zdrenţăroasă”, viespile din verandă, barza-nfricoşată, supuse 
toate aceleiaşi legi universale, dar menite să aibă parte de o tran-
ziţie paşnică spre dincolo şi de o amintire vie:

„... nu noi murim, ci numai
simţurile. Dar păstrezi în întregime ceea ce
am atins odinioară. Iar voi mă veţi imagina.” (p. 102)

Versurile din ciclul Cartuş orb includ cuvinte noi despre li-
bertate: revoluţii, revoluţionari, republică, uitare, ratare, dar şi 
speranţă:

„O, patria mea, rotindu-te odinioară-n tărie,
de câte ori te-am pomenit, te puteam privi doar
de departe, altfel te-am imaginat, patrie în văzduh,
pasărea mea înfricoşată, căzând ca un ghemotoc,
încă nu-i prea târziu, deschide-ţi aripile!” (p. 124)

Penultimul ciclu susţine Puterea poeziei răscolitoare în vre-
murile tulburi pe care le trăim, iar în ultimul ciclu, poezia în-
registrează Trecerea graniţei în „Europa împroşcată/ cu lacrimi, 
cu sânge”. Ultima poezie propune un Exerciţiu de imaginaţie al 
unui poeta vates care trage un semnal de alarmă în legătură cu 
pierderea reperelor, cu despărţirea de cărţi şi de oameni. Căci 
aceasta este menirea poeziei, după Markó Béla, „o alarmă pe 
timp de pace”.

O apreciere aparte merită traducătorul cărţii, Kocsis Francisko, 
el însuşi poet. Poate, de aceea, cartea pare scrisă la prima mână, 
în româneşte. În plus, notele traducătorului oferă prilejul de a 
re-cunoaşte citatele (şi autorii lor, poeţi maghiari), adică pasajele 
livreşti din carte.

Poemul care mi-a rămas în minte se cheamă Cuţit. M-a dus 
întâi cu gândul la Cuţitul în apă al lui Roman Polanski, dar aici 

Lucia Cuciureanu
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imaginea e una care trimite nostalgic la copilărie. Când tentaţia 
sfidează orice pericol. Totul sugerat fin, cu har, de un poet in-
ventiv de excepţie:

„După prânz, pe verandă,
tacâmuri strălucitoare, rămăşite de mâncare.
Pe şerveţelul mototolit, un cuţit răsturnat.

Şi tocmai pe tăiş i se aşază
un rătăcit fluture de varză.
Se taie, mă gândesc fără să vreau.

Dar bineînţeles că nu.
Are destul loc unde să-ncapă.
Doar stă acolo, fâlfâie uşor din aripă.

Aşa stăteam şi eu pe gard
înainte de a sări în grădină
între perele aurii căzute pe jos.” (p. 66)

Eternitatea e cu sens unic
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Radu Ciobanu,  
prozator, eseist,  

Deva

radu Ciobanu

Prin subsolurile româniei*

ORICE naţiune îşi are subsolurile sale 
lugubre pe care istoria ei oficială evită 

să le devoaleze în lucrări de popularizare. 
Acest gen de discreţie se defineşte mai curând 
ca un fel de pudoare în exhibarea realităţilor 
sulfuroase acumulate acolo, care dăunează 
imaginii colective dorită de orice naţie a fi 
imaculată şi glorioasă. Pentru un cercetător 
străin însă, astfel de reticenţă nu-şi are rostul, 
dimpotrivă, o turnură senzaţionalistă nu-i 
poate decât spori audienţa. În cazul nostru, 
un asemenea demers şi l-a asumat jurnalistul 
documentarist englez Paul Kenyon în volumul 
Copiii nopţii, cu subtitlul Povestea stranie şi 
eroică a României moderne1. 

În calitate de reporter, Paul Kenyon a rea-
lizat pentru BBC numeroase documentare 

* Paul Kenyon, Copiii nopții. Povestea stranie și eroică 
a României moderne. Traducere din limba engleză 
Antoaneta Olteanu, București, Editura Litera, 2022.
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din zone confl ictuale de mare risc, din 
Africa până în Ucraina şi nu numai. În 
august 1994, primeşte misiunea de a in-
vestiga comerţul cu copii din România 
postrevoluţionară, despre care se dusese 
vestea în lume. Despre România ştia 
mai nimic şi e contrariat din prima 
clipă de atmosfera peste care cade din 
întâmplare. Voind să-i ia un interviu 
ambasadorului UK, afl ă că l-ar putea 
găsi la o petrecere, într-o anume vilă: 

„Viorişti ţigani cântau rapsodii sprinţare 
printre ferigi curgătoare şi caişi. Zeci de lampioane 
de culoarea sorbetului alb pâlpâiau prin iedera de 
deasupra terasei de marmură. Aerul era înţesat de 
mirosul de ţigări turceşti şi de mirodenii gătite. 
Unii dintre musafi ri reuşiseră să pună mâna pe 
nişte smochinguri vechi şi se adunaseră în grupuri 
mici, fumând nonşalant, înclinându-se plini de 
graţie la sosirea diplomaţilor şi a miniştrilor din gu-
vern. Femei tinere, educate, erau înveşmântate în 
mătăsurile bunicelor şi în şaluri antice, împodobite 
cu te miri ce bijuterii găsiseră la îndemână. Se legănau 
uşor pe ritmurile otomane galopante [probabil 
manele – nota RC], sorbind Martini şi sporovăind 
cu însufl eţire. Nu l-am găsit pe ambasador, dar am 
dat de fata cu care mai târziu aveam să mă însor 
[...] Ne-am plimbat în acea noapte pe străzile pustii 
ale Bucureştiului şi, în mod straniu, m-am simţit 
acasă [...] Eu şi Flavia ne-am căsătorit peste doi ani. 
Încă vin des în România. Pentru mine este cea mai 
frumoasă şi cea mai neînţeleasă ţară din Europa, 
tărâm al aventurii şi al iubirii, unde încă este posibil 
să dezgropi noi istorii şi noi drame.”

printre ferigi curgătoare şi caişi. Zeci de lampioane 

Prin subsolurile României  Cronica literară
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Am reprodus acest lung citat deoarece îl consider exponenţial 
pentru stilul în care e scrisă întreaga carte: agreabil, degajat, spi-
ritual, subiectiv, hazardat în presupuneri personale, fără obsesia 
exactităţii, deci aproximativ, invitând la o recepţie neapărat cir-
cumspectă. Totodată e lămuritor pentru geneza acestei cărţi, la 
care Paul Kenyon a lucrat 27 de ani, dezgroparea a „noi istorii 
şi noi drame” dovedindu-se o treabă complexă şi de durată. 
Primul impuls de a scrie, devenit şi principala sursă de docu-
mentare, au fost mărturiile directe ale Flaviei şi ale familiei 
sale. A urmat bibliografia, menţionată, foarte bogată, română 
şi străină, lucrări, în general, de notorietate, cum şi interviurile 
luate unor ultime persoane supravieţuitoare, reprezentative ca 
martore ale evenimentelor. Dificultăţile, previzibile de altfel, 
le-a întâmpinat mai ales când s-a angajat în aventura temerară 
a explorării mediilor insalubre arhivistice, dosare cu memorii, 
declaraţii, procese-verbale, denunţuri, discursuri, stenograme, 
presupunând demersuri suplimentare şi relaţii complicate pen-
tru a le putea accesa. Dar, până la urmă, istoriile şi dramele 
descoperite sunt noi doar pentru d-sa, nouă fiindu-ne bine 
cunoscute. Scrierea apare astfel ca destinată cititorului din afara 
României, pentru noi, cei „stranii şi eroici”, prezentând interes 
în măsura în care întotdeauna e interesant modul în care eşti 
văzut de alţii. Iar modul echilibrat impus de o investigaţie ca 
aceea a lui Paul Kenyon e excedat aici de un senzaţionalism care 
dă istoriei românilor o alură de „poveste” gotică în care locul 
vampirilor e luat de o largă galerie de personaje horror. Existenţa 
acestora de-a lungul istoriei noastre nimeni n-o poate nega, dar 
precipitata lor deshumare eclipsează nedrept acea Românie 
care s-a dovedit eroică prin simpla supravieţuire după astfel de 
istorice viituri. 

Radu Ciobanu
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Cum ziceam însă, o asemenea viziune are trecere la „marele 
public” de aiurea care ştie despre România cât a aflat din romanul 
lui Bram Stoker, Dracula, sau, mai bine zis, din mitologia stupidă 
pe care acesta a generat-o. Am convingerea că acest roman este 
sursa ideii lui Paul Kenyon de a scrie o „poveste” a României în 
cheie şocantă, pornind de la a-l închipui pe Vlad Ţepeş ca pe un 
brand de ţară activ ca atare până azi. De la Ţepeş începe şi povestea 
lui Kenyon, cu relatarea detaliată a vieţii lui, văzută ca meritorie 
prin intransigenţă patriotică şi demersuri radicale, culminând 
cu tragerea în ţeapă a duşmanilor. Să admitem – în paranteză fie 
zis – că dacă francezii au inventat ghilotina şi americanii scaunul 
electric, Ţepeş, premergător, a instituţionalizat ca expedient jus-
tiţiar uzual, ţeapa. Episodul Ţepeş e extins şi relatat în stilul be-
letrist, de roman, prin care ficţiunea se infiltrează mai ales în 
pasaje descriptive, de-a lungul întregii cărţi, precum, bunăoară, 
al locului din Târgovişte în care teribilul voievod a fost crescut: 

„...un palat auster, ca o fortăreaţă, cu ziduri groase de piatră, torţe 
arzând, tavane înalte, din loc în loc piese de mobilier de stejar şi 
pivniţe adânci, în care tatăl său îşi păstra vinul. Erau grădini în-
grijite, cu legume, flori şi albine pentru miere. În afara palatului 
mai exista o biserică la care Vlad şi familia lui se duceau zilnic. 
Curtea lui Vlad, formată din nobili care se numeau boieri [sbl. RC 
– asemenea precizări sunt recurente, vădind clar cititorii-ţintă] lo-
cuia în proprietăţi mici din jurul palatului şi întreaga comunitate 
era protejată de şanţuri şi de ziduri înalte de piatră.” 

Urmează un capitol în care este evocată biografia lui Bram 
Stoker şi itinerariul romanului său de pe la 1890, dată care co-
incide cu venirea în România a viitoarei regine Maria, poate sin-
gura figură integral luminoasă a acestei cărţi. Evenimente şi per-
sonaje se intersectează astfel de acum peste tot, urmărite însă, 
până în capitolul exterminării Ceauşeştilor, de prezenţa sugerată 
ca tutelară a spiritului lui Dracula-Ţepeş.

Prin subsolurile României
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Copiii nopţii e o lucrare imposibil de arondat unei anume 
specii. Prin „aparatul” care o însoţeşte conştiincios – hărţi ale 
României cu vecinătăţile lor din diverse epoci, introducere, 
note, indice – păstrează aparenţele unei respectabile investigaţii 
documentare, deşi chiar unele note ale editurii avertizează asu-
pra unor răzleţe erori. Există în poziţie liminară şi un fel de no-
menclator – Dramatis personae – al principalelor personaje, cu 
concise şi uneori discutabile caracterizări, de la

 „Antonescu, Ion (14 iunie 1882 – 1 iunie 1946). Strălucit strateg 
militar şi patriot înverşunat. Conducător al României în timpul 
celui de Al Doilea Război Mondial. Arhitect al Holocaustului ro-
mânesc. Şi-a găsit sfârşitul în faţa plutonului de execuţie”, 

până la, bunăoară, un    
„Pintilie, Gheorghe (1902-17 aprilie 1954). Primul conducător al 
Securităţii Române. L-a omorât în bătaie [cu ranga - RC] pe Ştefan 
Foriş.”

Astfel cititorul străin îşi poate face o idee prealabilă asupra 
personajelor cu care va face cunoştinţă, a căror copleşitoare 
majoritate se va constitui până la urmă, din perspectiva de azi, 
într-un fel de muzeu teratologic ale cărui piese sunt expuse în 
ordinea cronologică a evenimentelor terifiante pe care le-au 
generat. Iar în istoria noastră, asemenea evenimente sunt in-
credibil de numeroase şi de dramatice, personajele lor tutelare 
fiind pe măsură. Cu excepţia episodului Ţepeş, sub simbolul 
căruia îşi plasează întreaga carte, Paul Kenyon, eludează epoca 
medievală şi trece direct la secolul al XIX-lea. Comparativ cu 
ceea ce va urma, acesta e încă un răstimp rezonabil, maculat 
doar de o bine instalată, ireductibilă corupţie şi de apariţia 
în politica românească a cuvântului monstruos, în legătură 
cu coaliţia care a determinat prima lovitură de palat a cărei 
victimă a fost chiar unificatorul Principatelor. Altfel, sub 
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guvernarea tandemului Brătianu-Carol I, şi a unor bărbaţi 
redutabili, cu luminile şi umbrele lor, dar fără ca nici unul să 
poată fi numit odios, acesta a fost timpul întemeierii efective a 
României moderne şi a civilizaţiei sale urbane. Tot ce a urmat 
de aici încolo, odată cu încheierea globală a Epocii Belle şi încă 
dinaintea Marelui Război, n-a fost decât o suită de evenimente 
îngrozitoare. Paul Kenyon nu eludează de acum încolo nimic, 
fiecare moment de acest fel e povestit cu evidentă pasiune, în 
detaliu, pătrunzând în culise şi ridicând toate preşurile sub 
care ororile au fost ascunse de unii sau alţii: de la Răscoala din 
1907 până la parodia judiciară a execuţiei Ceauşeştilor în zi de 
Crăciun sau a celorlalte parodii, cele postdecembriste, totul e 
pus sub reflectorul indiscret: asasinatele extremei drepte, replica 
la fel de bestială a dictaturii regale, anarhia sângeroasă a statului 
„naţional-legionar”, pierderea teritoriilor, legislaţia antisemită, 
Holocaustul, trenurile morţii, deportările în Transnistria, exce-
sele armatei române pe frontul de răsărit, masacrul de la Odessa, 
dezastrul de la Stalingrad, lovitura de palat de la 23 august 1944, 
intrarea în era sovieto-bolşevică tutelată de altă generaţie de 
odioşi... 

Interesant este că anii ‘30 sunt investigaţi în două planuri 
paralele. Primul, cel al ascensiunii extremei drepte, cu toate 
violenţele şi asasinatele sale, s-a desfăşurat „la vedere”, într-o 
legalitate fluctuantă, dar antrenând mari mulţimi exaltate, fana-
tizate, faţă în faţă cu dictatura unui rege compromis şi a micii dar 
eficientei sale camarile. Carol al II-lea, ca şi Zelea Codreanu – 
căruia Kenyon – ciudat! – nu-i divulgă ereditatea încărcată penal 
şi nici numele real – ocupă prim-planul epocii. Dar dacă figura 
lui Codreanu a impus prin harismă şi a cutremurat prin modul 
în care a fost lichidat, josnicia morală a regelui a rămas absolută: 
lipsit de onoare, versatil, dezertor, implicat în complicaţii erotice 

Prin subsolurile României
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revoltătoare, umilindu-şi mama, soţia legitimă, fiul, fratele, fără 
a opune rezistenţă rapturilor teritoriale, fugind din ţară cu aman-
ta şi cu fabuloase valori de patrimoniu, a fost şi a rămas o figură 
unanim detestată, care grevează ireversibil tentativele monar-
hiştilor de a reabilita prestigiul Casei Regale. 

Evenimentele din cel de al doilea plan se desfăşoară în sub-
teranele ilegalităţii, iar efervescenţa lor e întreţinută de minus-
culul partid comunist, care e tot mai puţin român: 

„Partidul – scrie Kenyon – a fost deposedat sistematic de iden-
titatea românească, într-o măsură atât de mare încât guvernul 
român avea tot dreptul să creadă că este condus ca un front pentru 
elemente străine ce intenţionează să organizeze o lovitură de stat. 
Sub conducerea de fier a Rusiei, românii au fost daţi afară sis-
tematic din funcţii, mai ales de la cele de conducere.” 

În această configuraţie, comuniştii şi-au continuat cu tena-
citate subminarea statului de drept, ajungând la putere în siajul 
tancurilor ruseşti. Kenyon acordă o atenţie aparte Anei Pauker, 
a cărei temută prezenţă umbreşte câteva decenii de istorie româ-
nească. Ascensiunea ei a început şi e urmărită în paralel cu cea a 
lui Codreanu şi a fost la fel de agitată, cu răstimpuri de detenţie, 
dar, rece, lucidă, consecventă, ea a căzut mereu în picioare până 
la a ajunge prima femeie ministru de externe din lume. Unde? 
În România, fireşte, pentru a sfârşi mazilită de Gheorghiu Dej, 
dar la casa ei.

Paul Kenyon urmăreşte şi perioada Dej – Ceauşescu tot la pas, 
detaliind ororile şi focalizând şerpăria din culisele partidului, 
unde s-au dus adevăratele bătălii – care pe care – pentru putere, 
poziţii, influenţă şi procopseală. Fenomenul, chiar dacă oarecum 
mai înmănuşat, e recognoscibil şi în moravurile politice de azi, 
ca moştenire a unei istorii mai curând tenebroase decât eroice, 
imposibil de repudiat. Tot acest documentar al lui Paul Kenyon, 

Radu Ciobanu
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ar trebui să poarte, ca unele imagini televizate, un avertisment 
similar: atenţie, text cu puternic impact emoţional! Considerat 
retrospectiv, Copiii nopţii e un documentar potenţial depresiv, 
de pe urma căruia rămâne un gust amar, reziduu al întrebării pe 
care o generează, rămânând însă fără răspuns: Şi de acum îna-
inte ce urmează? Întrebare legitimă, întrucât ultima frază a cărţii 
cade ca un cuţit de ghilotină: 

 „Istoria ne-a arătat că liderii politici ai României nu au fost 
niciodată unii pe care să-i poţi urma.” 

Kenyon a intuit acest iminent impas şi a ţinut să-şi încheie 
totuşi investigaţia într-o notă optimistă, mizând pe noile gene-
raţii globalizate, aparent eliberate de aluviunile toxice ale trecu-
tului: 

„Trauma colectivă a comunismului, urmată de revoluţie şi apoi 
de aproape un deceniu de întuneric, a aprins în unii un nivel rar 
întâlnit de dinamism şi de inspiraţie [...] În birouri ai un sentiment 
extraordinar de cucerire a noi frontiere. Toţi par să aibă sub 40 de 
ani. Sunt copiii revoluţiei, tineri şi tinere care şi-au găsit drumul în 
slujbe de top şi care le fac cu mâna din mers colegilor mulţumiţi 
de sine, deja lipsiţi de reacţii rapide, din Silicon Valley în S.U.A. 
Contingentul românesc aleargă repede şi nu-i pasă de şedinţe şi 
regulamente. Este mai înfometat.”

Această ultimă propoziţie mi-a temperat însă optimismul pe 
cale de a se naşte: să fie oare şi noii veniţi tot dintre cei hulpavi?

Prin subsolurile României
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romulus Bucur

urme în vid*

Între această carte și  precedenta, Lanul 
cu sârme întinse, există o legătură mai 

puternică, mai profundă decît s-ar vedea la 
suprafață, și aceasta în ciuda părerii autoarei, 
care cumva pare a și-o desconsidera. Sau cel 
puțin așa am înțeles din dedicația, cerută și 
primită pe volum, la adăpostul poeziei mici… 
(cu scuzele de rigoare pentru dezvăluire).

Cîteva elemente de continuitate: nece-
sitatea clarificărilor, care, pînă la urmă, nu 
pot fi decît bune („când își găsesc sufletul/ 
îl prind în cârlige/ lanul cu sârme întinse/ 
aduce miros de rufe curate în oraș” – lanul cu 
sârme întinse). Apoi, presentimentul morții: 
„inima cunoaște mirosul// doar un doliu de 
bun simț/ pe care-l porți din instinct/ agățat 
cu bolduri sub piele// ziua/ grea ca un lift 
în cădere” (întotdeauna e ceva mort lângă 

* Cătălina Matei, Iubirea pentru morți e cea mai mare, 
București, Casa de pariuri literare, 2022.

Romulus Bucur,  
poet, eseist, traducător,  

Braşov
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tine), sentimentul golului, asociat unei 
lumi haotice, în care viața nu reușește 
să-și facă loc – „dezordine în mine și în 
preajma mea/ gol” (un cerc mic în care 
eu sunt centrul), „dar dacă pe geam 
e lipit nimicul/ ca un autocolant și-n 
afara lui/ totul” (spăl geamul cu limba), 
relațiile dintre maternitate și condiția 
feminină: „corpul meu sluțit vrea/ și 
se rușinează// lângă copilul apărut/ pe 
care nu știu dacă îl iubesc/ […]// zilele 
astea mă fac să semăn/ din ce în ce mai 
mult cu o mamă/ din ce în ce mai puțin 
cu o femeie” (te urăsc în timp ce dormi), libertate, 
ca valoare supremă – „nimeni nu întreabă ce faci/ 
și nu-ți amintești// libertate e când/ unii oameni 
nu mai apar/ și nu-ți dai seama// libertate e când/ 
mergi la piață/ și cumperi ce nu-ți trebuie// libertate 
e când/ ți-e frig/ și deschizi geamul// libertate e în/ 
fragilitatea becului/ în mucegaiul pâinii// libertate e 
când afli că/ se poate oricum/ se poate fără orice/ se 
poate fără oricine// libertate e când refuzi// nevoie 
după nevoie după/ libertate e libertate e libertate 
e/ bucurie în aerul dimineții/ e de la capăt și asta e 
bine” (libertate e unde, cu observația că titlul, pus 
aici la sfîrșit, funcționează ca prim vers), reacția 
ins  tinctuală, asociată cu imaginea animalului sălbatic 
– „am nevoie de com-/ pătimire m-aș lăsa să mor 
la vedere// iubirea pentru morți e cea mai mare// 
n-aș suporta nebunia ta mamă/ dragostea ta/ o piatră 
înghițită/ mă ține cu picioarele lipite de pământ” (cu 

Urme în vid
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felul de-a fi al unui animal sălbatic), adăpostul iluzoriu în con-
diția prenatală: „unde se-ntrerup urmele e o țintă/ pe care mă 
așez în poziție de fetus” (neputință).

Nu știu dacă e vorba de o revenire subconștientă sau, dim-
potrivă, una voită, dar, un vers al uneia dintre poeziile citate mai 
sus devine titlul, cît se poate de adecvat, al acestui cutremurător 
volum.

Încă o mărturisire: am făcut împreună cu Cătălina (ca redactor 
de carte) despre prieteni & singurătate. (Odeletă… n-aș pune-o la 
socoteală în acest context). Cred că, în momentul acela, în plină 
pandemie, știa despre ce e vorba. Acum, după acest volum, sînt 
convins că știe: 

„singurătatea mare și grasă te leagănă de la stânga la dreapta/ de la 
dreapta la stânga/ până când tot ce‑a fost ieri devine aproximativ/ 
singurătatea mare și grasă te‑mpinge încetișor cu căpșorul de pereți/ 
iar praful adunat ca o aură în jurul lui se scutură la fiecare izbitură// 
și iată-mă, asta sunt eudovada smulgerii/ eu sunt insomniile mele/ 
și asta e singurătatea mea cea plină/ o minge de bowling/ m-așez 
în fața ei în poziție de fetus”.

Regăsim, în această poezie de înțeles cu inima, cu corpul 
și abia apoi, dacă mai e nevoie, cu mintea, retragerea, refugiul 
într-un spațiu doar în mod iluzoriu protector. Și o atitudine nici 
stoică, nici de auto-victimizare, ci una de echilibrare, care să 
o ajute cumva să meargă mai departe. E vorba de fragilitate și 
forță, fiecare dintre ele aparentă și reală, pe rînd și simultan.

Consolarea, cît funcționează ea, a banalității existențelor noas-
tre individuale, a experiențelor nemaipomenite, a suferinței în 
general: 

„azi când nu mai crezi în semne/ când te-ai trezut pe furiș// în 
somnul lor te auzi cel mai bine/ nefericirea nu ține doar de răz-
boaie/ nu-ți dai tristețea pe a altora/ a ta e comodă/ a luat forma 
capului tău”.

Romulus Bucur
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Totul e filtrat prin corp, instanța supremă, ultima redută, in-
terfața cu lumea: 

„corpul a-nvățat/ să fie o mașină ascultătoare/ delimitează ce ai 
nevoie/ de ce nu ai voie// economia mișcărilor/ resemnare, târfă-a 
obiceiurilor mele/ bagă-te pe sub pielea mea/ tocită tocită tocită”.

Condiția feminină e văzută la nivel individual, ca un capăt 
al unei serii în care presiunea socială era zdrobitoare; poeta își 
asumă, cu orice preț, libertatea: 

„sunt prima din neam care-și spune femeie fără să fie femeie/ așa 
cum își spuneau ele (femeie < familie)/ mamaie a născut 10 copii 
acasă/ odată, când se săturase să-și aștepte bărbatul, s-a dus după 
el cu/ căruța în alt sat/ s-au întors ea pe jos și tataie de sus o lovea 
cu biciul c-a-ndrăznit/ să-și lase copiii și să-l smulgă dintre alte 
picioare de femeie/ și mama lui tata a fost femeie și a făcut și ea 
zece copii; probabil/ ar mai fi făcut, dar a ales să moară la nașterea 
ultimului tu sau/ el i-au zis și ultimul ei cuvânt a fost el/ și mama 
a fost femeie și s-a iubit doar cu un bărbat și ăla era tata și/ i-a 
făcut doar trei copii/ ultimul eram eu, o greșeală/ eu am făcut doar 
unul/ cea mai frumoasă cea mai iubită greșeală”.

O libertate care aduce pierderi de imagine într-o societate 
dominată de stereotipuri („știați că și mamele/ își cumpără 
farduri/ după ce le-au citit/ingredientele/ comparat prețurile/ 
făcut mustrări/ de conștiință/ un rimel cât/ 12,5 sticle de lapte 
bio// știați că și mamele/ tânjesc după  haine/ de piele/ nouă fină/ 
de bărbat/ după ce și-au numărat/ locurile rămase/ neatinse// 
știați că și mamele/ citesc pe ascuns/ după ce s-au asigurat/ că nu 
le vede nimeni/ că doar nu o sta la bunici/ ca tu să freci menta/ că 
doar nu o sta cu tac-su/ ca tu să freci menta// știați că și mamele 
înjură și regretă și se fut?”), care duce la îndepărtarea treptată 
(„și azi mi-am ras meticulos părul de pe picioare/ crezând c-o 
să ne-o tragem/ ai adormit și părul meu va crește liniștit/ mâine 
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facem la fel// m-a întrebat copilul ce înseamnă regenerarea/ 
i-am povestit de șopârla care-și păcălește prădătorul/ care strân-
ge din dinți pînă rupe din ea/ i-am zis de efortul care o sleiește 
pe veci/ de coada care crește din nou și nu va mai fi niciodată 
la fel// nu i-am zis de firele de păr pe care le retez zilnic/ să nu 
văd tot timpul în care-ai fi putut să mă fuți”), la traumă („mi-
am atins în treacăt bărbatul/ a făcut doi pași înapoi/ și-a înfipt 
căștile mai bine în urechi./ trebuie să fim solidari mi-a zis cu 
cei în dureri/ cu cei care nu mai cunosc apropierea/ cu cei care 
vor muri la distanță/ ascultă noi vorbim și ei se îmbolnăvesc/ 
am luat cuțitul tocătorul și ceapa/ așa începe totul la bucătărie/ 
când te retragi să pregătești hrană/ de parcă e singurul lucru 
care te ține/ în viață și-apare cel făcut din apropiere/ de ce 
plângi mama tai ceapa/ nimeni n-are voie să plângă decât 
sfârtecat”), la regret:

„nu știu de câți metri și de câte zile e nevoie ca oamenii să nu-și 
mai spună nimic. dar se întâmplă. să treci cu vederea cei-mai-
apropiații. durerea. se-ntâmplă. să nu mai aducem nimic celuilalt. 
nu o să-ți spun că cea mai mare ratare a fost că nu am putut 
rămâne noi trei. mai știi când credeai că amin e nume de sfânt? 
[…]// ferește-te de exagerări/ e de ajuns să nu măsori o dată 
durerea ca apoi/ să nu mai știi dacă e prea mult sau insuportabil. 
[…]/ asta e dezolare ți-am zis/ știu și eu să cânt a moarte într-un 
ritm destul de alert// ți-ai trecut de prag capul trunchiul valizele/ 
mai puțin tălpile. tîlpile îți sunt aici. în casă. tălpile tale care mă 
fac să plâng.// apoi veni ura. ca un tăvălug. strivind. până când/ 
carnea presată crăpă împroșcând podeaua./ m-am grăbit să spăl 
fiecare urmă. și m-am trezit/ tăvălindu-mă într-o baltă/ roșie 
roșie”.

Restul e încercare de gestionare a durerii, de recanalizare a 
emoțiilor negative („o, tu, zeu al femeilor singure, ia-mi ura/ și 
fă din ea un bloc, o autostradă, ceva/ ajută-mă să n-o iau razna/ 
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și dacă mai poți, ia-mi și insomnia”), cu cîtă ironie disperată 
poate găsi ca ultimă resursă:

„și m-am lăsat dusă de invazia asta de gândire pozitivă o bucată 
de frunză cărată de furnici dar nimic din realitatea asta nu-mi mai 
creează decât anxietate și totu-i o prostie ambalată sunt corcită 
vreau în liniște vreau în tine”

și cu versiunea proprie a resemnării: „asta e lumea tulbure și 
ăștia sunt locuitorii ei tulburi”.

Rămîne moartea transformată, între altele, în instituție 
„moartea era intimă/ ținută la distanță/ se spăla în familie 
laolaltă/ cu rufele murdare/ ne rușina/ ni se puneam mâinile 
în ochi/ de parcă ar fi fost o scenă vulgară/ acum se simte în 
coastă/ își arată sexul în vitrinele funerare nonstop// pandemia 
m-a învățat să mă d espart/ cu d de la definitiv. de la durere. 
distrugere./ de la război nu vreau să învăț nimic.”, e alăturată, 
în bună tradiție simbolică, fratelui ei, somnul („unde somnul e 
moartea zilei ce s-a dus”), devenind în finalul cărții nodul care 
leagă iubirea, absența (sau vidul) cu biografia (sau viața, așa 
cum e scrisă):

„de dimineață am găsit totul la locul lui. m-am spălat cu același 
săpun. am folosit aceeași pastă de dinți. nimic nu se terminase 
peste noapte. și mi-a fost teamă să adorm. să mă trezesc. am pornit 
calculatorul. au apărut două ferestre. când scriam ultimele fraze tu 
trăiai. documentele își vor urma linia de parcă nicio întrerupere. 
de parcă niciun final. […] un morman de dor strâns cu un nod 
un morman ai fost când/ te-au pus dezbrăcat într-un sac/ și te-
au cimentat asta pe mama a distrus-o. și asta./ îi ziceam ce mai 
contează? ai scăpat, nu mai vezi că lunea-i de căcat,/ ai scăpat, 
tată,/ ai scăpat”.

Sună patetic, dar mesajul final e acela al iubirii care învinge 
moartea. Sau măcar o ține pe loc măcar cît să dea iluzia victoriei: 
„încep să văd lumea cu ochii tăi de mort furibund// io-ți dau 
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din viața mea tu-mi dai din moartea ta/ iubirea pentru morți 
e cea mai mare/ puterea morților asupra viilor cea mai amară/ 
dau mintea și inima ca loc de veci/ fidelă morții fidelă durerii 
dinainte și după moarte”.

Nu asta face dintotdeauna poezia?

Romulus Bucur



��1, 2023

Horia Al. Căbuţi,  
prozator, traducător, eseist, 

Oradea

Contrateme

Horia al. Căbuţi

Mai mult ca prezentul

„Mâinele, şi pentru ei, era departe, 
n-avea niciun sens
un mâine ca ăsta.”

(Louis-Ferdinand Céline,  
Călătorie la capătul nopţii)

SCRISUL proustian pare a fi țâșnit din 
copioasa sensibilitate rafinată a scriito-

rului, îmbelșugat împănată cu ingrediente 
culturale și estetice care o transfigurează, ne-
tezindu-i excesele inevitabile în manifestările 
unui astfel de spirit. Dar îi și conferă altitudini 
intelectuale inegalabile capabile să pre-
schimbe o lume trivial-prozaică a luxului de-
șănțat și snob al Parisului primelor decenii 
ale secolului trecut într-un mega-poem al 
căutării firavei poteci înspre propria îm-
plinire. Asta ar fi doar partea vizibilă a 
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mecanismului. Georges Poulet ne înfățișează însă și aspectul 
ascuns vederii al narației proustiene, mașinăria complicată do-
sită în spatele faldurilor catifelate ale scenei: „pentru Proust, 
înaintea actului creator însuși, se situează o reflecție asupra 
acestuia, asupra a ceea ce îl constituie, asupra a ceea ce este ori-
ginea, scopul, esența sa. O cunoaștere generală a literaturii, o 
surprindere dezinteresată a acesteia în fundamentul său propriu, 
trebuie să preceadă opera proiectată. Cel puțin acesta este 
obiectul prim pe care și-l fixează Proust: prin critică, printr-o 
înțelegere critică a literaturii”. Unduirile prelungi ale frazei din 
În căutarea timpului pierdut, adierile parfumate ale senzațiilor și 
viziunilor nu sunt doar emanația talentului ieșit din comun și a 
asimilării masive a operelor predecesorilor, ci o întoarcere critică 
înspre ele și înspre propriul demers literar. O buclă și aceasta, 
cum am văzut în eseul din Arca de acum un an. Cu zbuciumul și 
îndoielile de rigoare. Iată însă că un alt uriaș francez al literelor, 
aproape contemporan cu el (Louis-Ferdinand Céline s-a născut 
cu 23 de ani după Proust și și-a publicat primul roman la un 
deceniu după moartea acestuia) vine cu un alt tip de sensibilitate. 
Cu nimic mai puțin intensă, poate dimpotrivă, și nici mai puțin 
profundă. Expresia ei nu mai e însă metafora revelatoare, in-
cantată în fraze lungi, uneori în exces, continue și prețioase, 
succedate într-o curgere temporală fără fisuri, această curgere – 
și recuperarea ei anamnestică – fiind însăși esența scriiturii. Sen-
sibilitatea lui Céline e tăvălită prin praful de pușcă al tranșeelor, 
prin explozii ce sfârtecă trupurile ca pe niște vreascuri, ori prin 
ruinele așezărilor bombardate în care calci printre mormane de 
viscere și sânge, excremente și umori respingătoare. Ori prin ma-
ghernițele în care agonizează cei uitați de soartă, scuturați de 
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febră și vomă, anorexici și comatoși. Personajele sale nu poartă 
rochii din mătăsuri scumpe și redingote negre, ci zdrențe îm-
bibate în sudori suprapuse și înțepătoare. Ele nu rostesc discursuri 
înflorate în prețiozități, ci lansează anateme, interjecții și apos-
trofări la limita limbajului nu doar academic, ci al celui articulat; 
ori gâlcevi dezlânate ce stârnesc adesea valuri de umor de cea 
mai întunecată nuanță. Ceea ce produce un discurs pe măsură. 
De pe la mijlocul romanului Moarte pe credit, fluența discursului, 
fraza consacrată, logică gramatical, asamblată clasic, este în-
locuită de scrâșnire. Punctele de suspensie, interjecțiile și sem-
nele de exclamare ce însoțesc aproape fiecare respirație sintactică 
înlocuiesc întreaga gamă de simboluri de punctuație. Rostirea 
devine gâfâită, sacadată în propoziții simple și tăioase, în frânturi 
șuierătoare, în amputări lexicale. Raportarea la realitate și chiar 
și la transfigurarea ei ficțională pierde orice urmă de suplețe, de 
extensie vizionară, de efuziune lirică: doar un țipăt în pustiu, 
precum cel din tabloul lui Munch, o erupție de spaime, jeturi de 
venin și decepții. Extrem de puține episoade (povestea de dra-
goste sfârșită absurd și irațional cu frumoasa americancă Molly 
din Călătorie la capătul nopții, iubirea și relația pedofilă cu in-
genua copilă Virginie din Guignol’s band, ori firava liniște oferită 
de nezdruncinata unitate a cuplului cu soția Lili-Luchette din 
trilogia nordului) izbutesc să strecoare uneori prin atâta întu-
necare și abjecție gene palide de lumină. Dar și acestea sunt es-
tompate de prevalența neliniștilor (la Céline se manifestă cons-
tant, și relativ motivat biografic, un complex al victimei), a spai-
melor de lume, de istorie, de violență, ticăloșie și nedreptate, de 
oameni. Pe fundalul respingerii vehemente a oricăror reguli, a 
oricăror tradiții, fie ele sociale, comportamentale ori lexicale. 

Mai mult ca prezentul
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Spre exemplificarea antagonismului stilistic al celor doi mari pro-
zatori, de-a dreptul deconcertant, iată două pasaje ce descriu 
cam același lucru, percepțiile autorilor vizavi de unele personaje 
feminine: „erau toate frumoase; dar, la drept vorbind, le vedeam 
de atât de puțină vreme și fără să îndrăznesc să le privesc țintă, 
încât nu o individualizasem încă pe niciuna dintre ele. Cu ex-
cepția uneia care, prin nasul drept, pielea brună –  contrasta cu 
celelalte ca, în vreun tablou din timpul Renașterii, un rege mag 
de tip arab, ele nu-mi erau cunoscute, una, decât prin niște ochi 
severi, încăpățânați și surâzători; o alta, decât prin obrajii pe care 
rozul avea acea nuanță arămie care evocă ideea de mușcată (...) 
Și această absență, în viziunea mea, a demarcațiilor pe care 
aveam să le stabilesc curând între ele, propaga în mijlocul gru-
pului lor o unduire armonioasă, translația continuă a unei fru-
museți fluide, colective și mișcătoare.” (La umbra fetelor în 
floare). De cealaltă parte: „Sănătatea întâi!...Muierile de ce să 
tragă chiulul? Toane?... Auzi tu! «Ah... eu nu mă spăl la cur!... Eu 
sunt frumoasă, iubită!...» Ce-nseamnă și otrepele astea! Împuțite pe 
viață! Îngălate... Jegoase!... Puturoase... Niciodată curul în apă!... 
Păstrez tot și gata! Verola și restul!... Nici că s-ar atinge vreodată 
de bideu dacă garizii lor n-ar fi cu ochii-n paișpe, perseverenți, 
bădărani, furioși. Ar fi putrede de sus până jos!... Ah! clienții 
habar n-au ei câtă bătaie de cap reprezintă o muiere!...” (Guignol’s 
band I). 

„Printr-o înțelegere critică a literaturii” – se exprima, cum 
am citat în debut, Georges Poulet la adresa demersului prous-
tian. La Céline, se pare, aserțiunea se aplică doar la nivelul 
politicilor literare ale vremii, cum reiese și din romane, dar și 
din numeroasele sale scrisori, mai ales după ratarea la limită a 
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premiului Goncourt. Ori după decernarea Nobelului lui François 
Mauriac („Am aflat noutăți despre jefuitorii mei, m-am informat, 
le merge de minune! ticăloșenia le-a adus ceva câștig!... uite, agentul 
Tartre! [Sartre, n.n.]... la picioarele mele-n timpul friților, trecut 
idol al Tinereții, Mare Star flecar!... leșinătură, bărbie, cur moale, 
tocătură cu grăsime, ochelari, mirosuri, de toate! corcitură de 
Mauriac cu vârcolac!... pocitanie de Claudel Gnôme și Rhône! 
hibrizi fragili!... caralii și Ciuma [lui Camus, n.n.]! fărădelegea 
e rentabilă...” – De la un castel la altul). Autorul Morții pe credit 
nu debordează de bibliografie, nu este autorul care a citit tot și 
încă ceva pe deasupra, iar volumele lui însumând mii de pagini 
nu conțin referiri livrești la alți autori și opere mai mult decât 
să le numeri pe degete. Și nici biografii săi nu menționează că 
ar fi alocat felii importante din timpul existenței sale lecturilor. 
De altfel, împărțirea activității între cea de practică a medicinei, 
în general în condiții anevoioase și derizorii, pe vapoare, în 
refugii ori prin maghernițele Parisului inundate de gunoaie 
și excremente, și cea a scrisului extrem de laborios, cum vom 
vedea imediat, ori exilul nesfârșit și hăituirea sufocantă printre 
ruinele Germaniei la final de război, ca refugiat pe motive de 
colaboraționism cu ocupația hitleristă, detenția daneză și viața 
izolată și lipsită de resurse decente, chiar elementare, timp de 
trei ani într-o „chițimie” pe malul Balticii, nemaivorbind de in-
ternările prin spitale după rănirea în primul război, nici n-ar 
fi furnizat timpul fizic pentru lecturi sistematice. Céline nu era 
nicidecum un erudit. Dar, în pofida instabilității psihice și sociale 
manifestate de-a lungul vieții, accentuată până la consternare 
în romane, travaliul scriitoricesc a fost monumental. Lucrul 
la propriile texte era unul de Sisif: „Nu scriu ușor! Decât cu 
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multă osteneală! Și asta mă doboară, în plus. Trebuie procedat 
foarte foarte fin, foarte delicat. E nevoie de 80.000 de pagini 
pentru a face 800 de pagini de manuscris, în care munca trece 
neobservată. Nu e văzută” (Rigodon, subl. n.). Limbajul „vorbit”, 
argotic, așa cum e calificat de majoritatea comentatorilor, nu vine 
pur și simplu, nu se lipește de coala de hârtie fără o prelucrare 
încrâncenată. Céline, fiu de dantelăreasă, cum amintește în 
repetate rânduri, croșeta cu neobosită migală cuvintele, in-
terjecțiile și formulele adunate de prin mahalale, din spelunci 
și din pestilența gangurilor, ritualurile grosolăniei și aforismele 
deznădejdii, împletindu-le în ochiuri solide, expresive până la 
teratologic: „oh, el, în schimb, nu e tipul afro-asiat!... deloc!... 
genul «tigvă babană blondă», Bichelonne [ministru în guvernul 
pro-nazist de la Vichy – n.n.]!... ba chiar, căpățână enormă! 
spermatozoidul monstru... tot în cap!... Bonnard [scriitor, mi-
nistrul educației în guvernul pro-nazist de la Vichy – n.n.] e la 
fel... genul spermatozoid monstru... puradei monstruoși!... un 
milimetru în plus, nu ieșeau!... din burtoi!...” (De la un castel...). 
Pereții scriitorului din Meudon erau tapisați cu hârtii și ciorne 
prinse în cârlige ca de măcelărie, cu adnotări și completări ce 
făceau textul ilizibil, cu reluări, modificări și obsesive revizuiri 
peste revizuiri. Așa cum pereții lui Proust erau căptușiți cu plută 
să-i protejeze plămânii – Proust despre care spunea că este „un 
strigoi aproape el însuși”, că „s-a pierdut cu o extraordinară 
tenacitate în infinita, diluanta neseriozitate a ritualurilor și 
demersurilor care se încolăcesc în jurul oamenilor de lume, 
oameni ai golului, fantome de dorinți...” (Călătorie la capătul 
nopții). Scriitorul e conștient însă și de sarcina ingrată pusă, prin 
acest absolut înnoitor și derutant discurs, în cârca cititorului, 
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dar și de faptul că a izbutit, că va fi subiect de bacalaureate, că 
în cele din urmă valoarea va ieși la iveală: „trebuie să ai un har 
nemaipomenit, o intuiție cu totul aparte pentru a evalua atât de 
just nimicurile acestea care alcătuiesc totuși un schelet... oh! e 
treabă de magician!” (Nord).

Dacă se permite un paralelism tehnic, textele lui Céline ne 
rememorează unora (încă) serile când stăteam cu urechea lipită 
de străvechile radiouri cu tuburi, elegant furniruite, ascultând 
nesățioși posturile de pe undele scurte. O mare de zgomote și 
bârâituri perseverente în care o firavă voce multașteptată apărea 
și se estompa, dispărea exasperându-ne, apoi își făcea într-un târziu 
din nou apariția timid, obligându-ne să interpolăm, să deducem 
ceea ce n-am auzit din firul ideii. De multe ori nu reușeam decât 
la sfârșitul emisiunii să punem cap la cap frânturile, să agregăm 
logic informația de ansamblu. Zgomotul scrisului lui Céline, în-
cepând cu romanele publicate după al doilea război, este la fel de 
zăpăcitor, de asurzitor și intrigant. Reunește în gama lui atonală 
toată paleta de disonanțe politice, etice și etnice, culturale, sociale, 
comportamentale, și enumerarea ar putea continua mult și bine. 
Tot ce răsuflă (sau nici măcar) în lumea franceză ori în celelalte 
pe unde trec perindările narative e strivit în pagini ca într-un 
insectar. Figuri statale și militare caricaturizate după toate legile 
gagului, scriitori percepuți ca histrioni ori, adeseori, ca adevărați 
frankensteini ai culturii, ipochimene reale cunoscute în epocă 
pentru chițibușuri și fărădelegi, pentru pitoresc ori infamie, edi-
tori hapsâni, târfe țipătoare și soioase, borfași, ciripitori, actori 
ratați și soldățoi neciopliți, bolnavi schilozi, amici conjuncturali, 
oficialități rudimentare, afaceriști dubioși, găinari licențiați, 
cu toții zumzăie în permanență precum un roi de bondari hă-
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meseți, sufocând adesea „semnalul util”, vocea epică firească. 
Peste acestea adeseori se suprapune „corul” mulțimii, al gloatei, 
haotică și distructivă, așa cum o caracterizează conaționalul său 
Gustave Le Bon, ori cum a fost imortalizată pe pereții din La 
Quinta del Sordo în ultimele picturi ale lui Goya. Fie că e ma-
terializată prin fauna locativă din Passage des Bérésinas unde 
scriitorul și-a dus copilăria hărțuită (Moarte pe credit), fie că 
sunt turbații adolescenți drogați din clubul londonez Tuit‑tuit, 
ori șleahta docherilor de pe cheiul Tamisei (Guignol’s Band), 
sau trupele înfrânte și turmele de refugiați și prigoniți din 
Sigmaringen (De la un castel...), apariția puhoiului uman are 
rolul de a potența până la paroxism tensiunea unor scene, și 
așa ultra-încordate de contextul istoric și de incompatibilitatea 
psihologică insolubilă dintre protagoniștii din prim plan. Iată 
doar o mostră din volumul tocmai menționat: „La fel sunt toate 
gările din lume când trenurile cu trupe stagnează... viața pe pă-
mânt trebuie să fi început într-o gară, o stagnare... vezi fetele 
scurgându-se înapoi... fetițe zdravene... sex-appealul sălilor de 
așteptare! perversitatea de a vedea atâția masculi sosind deo-
dată, nădușiți, păroși, împuțiți... vagoane pline!... și excitați rău 
strigându-le lieb! lieb!... Jandarmeria din gară, însărcinată cu 
platformele, gândea numai prin lovituri cu patul puștii și cu 
ciomegele!... niște gorile! cafteau de două ori pe zi tot ce găseau 
preumblându-se...”. Zgomotul célinian este la fel de dinamic pre-
cum cel radiofonic. Un dans perpetuu de frecvențe hodorogite, 
înțepătoare ori comic-grotești, defilând mereu altele și altele, în 
fapt aceleași, obsesive și insistente, doar pictate cu o altă mască, 
într-o inovație de morfologii stupefiantă. Iar când se întrezărește 
câte o frântură de „idee” (după cum afirmă însuși autorul în 
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repetate rânduri, s-a ferit întotdeauna de idei, utilizându-le doar 
„ca vehicul! Restul nu mă interesează”. Suveran pentru Céline 
era doar stilul: am „dezacademizat” limba franceză, afirma el 
într-o scrisoare din 1957), ea e îndată preschimbată în amorful 
cavalcadei lexicale împinse de multe ori până la verbiaj.

Intrând acum în microscopia acestei metafore tehnice, lu-
crurile par să dobândească un altfel de înțeles. Inevitabilă o mică 
escapadă în zona științei, cu care cititorul s-o fi obișnuit (e o 
speranță sinceră) de-a lungul acestui ciclu. O parte importantă 
din acel bruiaj de pe undele scurte care ne enerva în serile de-
dicate Europei Libere este furnizat de așa-numitele radiații 
cosmice de fond, descoperite întâmplător în chiar ultimii ani 
ai vieții lui Céline. Ele reprezintă vestigii ondulatorii de la în-
ceputurile universului, din perioada în care materia încă nu 
se agregase în forma actuală, iar fotonii de lumină se agitau 
într-un iureș haotic, izbindu-se furibund de microparticulele 
ce urmau să compună ulterior ceea ce vedem acum pe cer în 
nopțile senine. Întreg universul era încă o „supă fierbinte” în 
care starea de confuzie între energia suverană și cuarcii tur-
mentați ce-și căutau o potecă de a ieși la lumină cu greu oferă 
niște piste sigure de înțelegere chiar și fizicienilor. Parcurgând 
romanele lui Céline de după Călătorie... și Moarte..., acestea 
extrem de „cumințele” ca scriitură, de fapt singurele citite de 
marea majoritate a publicului, chiar și de cel avizat, rămânem 
cu o senzație similară de regres către origini; greu de precizat 
origini a ce. A orice, fie mineralitate ori biologie, psihism sau 
morală. Regres înspre o stare de nediferențiere, în care energii 
fondatoare tind să se grupeze, să iasă din zbuciumul primar, 
să-și găsească drumul către o agregare, către o stabilitate. Scri-
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itura céliniană se cabrează în permanență spre sonoritățile ră-
bufnirilor atavice, căutând parcă vestigii ale unui primitivism 
al expresiei, inclusiv al intelectului. Asemeni desenelor rupestre 
din peșterile Lascaux înfășișând fiare dezlănțuite și orori co-
tidiene, personajele și belșugul de întâmplări (spre deosebire 
de confesiunile proustiene) redate în romane sunt o cavalcadă 
de războaie surde cu lumea, o zbatere permanentă întru su-
praviețuire. O furtună epică în care limitele suportabile ale colii 
de hârtie sunt izbite pagină de pagină precum corzile unui ring 
de box, din care scriitorul izbutește să iasă cu chiu, cu vai în 
pas de rigodon. Ieșire pe loc, întrucât straniul dans franțuzesc 
nu balansează în nicio direcție; dinamică staționară ce-l prăvale 
îndată în alte confruntări ce-i conferă o nouă felie de instabilitate. 
Céline tânjea incoștient către stabilitatea existențială pe care n-a 
găsit-o niciodată plenar, dar în același timp s-a resemnat cu de-
zechilibrul și a știut să-l valorifice substanțial. Dacă ar mai fi trăit 
un deceniu, i-ar fi prins pe conaționalii săi din trupa de rock 
progresiv Magma, și ei foarte puțin cunoscuți, care au utilizat 
în plan muzical proceduri similare: teme melodice simple, sa-
cadate, incisive, repetitive până la obsesie, investigând limitele 
sunetului înspre imperiul zgomotelor, pătrunzând adânc în 
psihismul auditoriului, dezvăluindu-i zonele arhaice, până la 
instinctualitatea nearticulată a creaturii pre-neanderthaliene. 
Aceeași revelatorie smintire lecturând Guignol’s... ori trilogia 
nordului! 

Deruta cea mai mare a cititorului romanelor lui Céline se 
naște din dilema dacă are în față o autobiografie sau o ficțiune. 
Sau, mai nuanțat, cât din prima și cât dintr-a doua se manifestă 
în fiecare carte. Criticul și profesorul sorbonez Henri Godard, 
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unul dintre cei mai documentați specialiști în literatura lui 
Céline, precizează în legătură cu trilogia nordului (De la un 
castel la altul, Nord și Rigodon) că „reprezintă cu totul altceva 
decât o autobiografie sau o cronică, în sensul tradițional. Fi-
rește, nu există aproape niciun moment al povestirii căruia să 
nu-i corespundă o amintire din realitate. Dar niciodată, de ase-
menea, povestirea nu se mulțumește să descrie ceea ce a fost”. 
Dimpotrivă, Céline are incomparabilul talent de a face dintr-o 
biografie, nimic de zis, aventuroasă și dramatică, din relația 
apăsătoare cu semenii („Toți mă dezgustau” – Călătorie...) și cu 
familia (în niciun caz însă la proporțiile apocaliptice din Moarte 
pe credit), din întâmplările și peregrinările sale prin Camerun, 
Anglia, America, ori Germania și Danemarca, adevărate tectonici. 
Îmbogățite cu viziuni halucinatorii, cu pasaje de adevărată ne-
bunie individuală și colectivă ce pendulează de la disperare 
la ironie și până la un umor dezlănțuit (antologică descrierea 
drumului cu vaporul spre Anglia din Moarte... în care toți că-
lătorii intră într-o criză acută de rău de mare, cu consecințele 
fiziologice aferente). Dan Grigorescu, în prefața la volumul chiar 
acum menționat, afirmă că aspectul contradictoriu al romanelor 
medicului-scriitor Destouches-Céline este rezultatul „unei 
deliberate și programatice încercări de a deghiza adevărurile 
existenței sale”. Nicolae Balotă e cu mult mai tranșant: „A 
mințit mult, prea mult chiar și pentru o existență a șireteniilor 
întortocheate, în labirintul unui veac în care disimularea poate 
să pară obligatorie” (Euphorion). Disimulările céliniene, așa 
cum le numește autorul Mapamondului literar, vin însă din lă-
untrurile psihice, mult mai personale, mult mai încrâncenate, 
la concurență de intensitate cu încercările necruțătoare ale vea-
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cului. Chiar dacă a beneficiat și de o perioadă creativă  relativ 
pașnică în plan istoric, scursă în epoca interbelică, una așezată 
și relativ calmă, în care societatea europeană reconstruia cu oa-
recare eficiență ceea ce distrusese Primul Război Mondial: ca 
să ofere materie valoroasă și îndestulătoare barbariilor dintr-al 
doilea... „Minciuna” lui Céline provine însă prioritar din ina-
daptibilitatea sa, din nonconformismul său, din perceperea per-
manentă a realității în dezagregare ca o poartă a infernului, din 
obsesia prigoanei, din spaima de moarte și suferință („Vom muri, 
i-am mai spus, mai rău decât câinii, și ne vor trebui o mie de 
minute ca să crăpăm și fiecare minut va fi nou și încolțit de atâta 
spaimă încât să uităm de o mie de ori toată plăcerea pe care am 
avut-o făcând o mie de ani dragoste...” – Călătorie...). Din refuzul 
unei existențe racordate la cutumele societății tradiționale. Din 
viziunile sale accentuat rasiste și xenofobe materializate în vehe-
mentele pamflete publicate în presa franceză. Tendință care 
reapare spontan, tăios, în toate volumele sale („dacă vă spun 
că Franța va fi toată galbenă numai prin efectele căsătoriilor, 
că toată politica este imbecilă... că sângele albilor este dominat, 
că albii pot să se ducă toți să se înhame, foarte repede, ultima 
lor șansă... ricșa sau să moară de foame...” – Rigodon). În pofida 
faptului că era o persoană exuberantă și doritoare de viață, ra-
portul său cu asalturile cotidianului îi creau mereu o angoasă 
bântuită de spectre care-l urmăresc, care îi vor răul, care vor să îl 
ucidă („ajungi să te obișnuiești, dar durează ceva, să gândești că 
ești în plus, oriunde, că emani o duhoare insuportabilă, că ești 
efectiv bun de lichidat” – Nord).

Într-un astfel de context existențial și mai ales mental, me-
canismul timpului în scriitura lui Céline este și el unul aparte. 
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Dincolo de timpurile gramaticale care se amestecă în text, 
există un timp psihologic al scriiturii care poate fi caracterizat 
succint drept un prezent fără deschideri. Un prezent ale cărui 
rădăcini în trecut nu prospectează după un tezaur acumulat 
în urmă, de tip Bergson-Proust, ci mai degrabă creionează un 
dezastru comparabil cu cel înfățișat în literatura universurilor 
concentraționare. În care copilăria și adolescența și-au pier-
dut orice urmă de idilic, orice naturalețe și spontaneitate, al-
cătuindu-se într-un iad al ne-iubirilor, al ne-prieteniilor, al 
lipsurilor cronicizate. Iar tinerețea, acel paradis al posibilităților 
și dorințelor, „nu-i altceva decât ardoarea de-a îmbătrâni” – 
Călătorie... Nici viitorul nu oferă personajului-autor măcar iluzia 
vreunei speranțe, a întrezăririi vreunei poteci înspre normalitate 
(„Dă-l naibii de viitor!... să revenim la treaba noastră!...” – De 
la un castel...). Orice inițiativă, fie ea voită ori împinsă de la 
spate, se spulberă în mai mici sau mai mari catastrofe. Fie că e 
vorba de simplul drum în oraș pentru o achiziție în beneficiul 
firmei de dantelărie a mamei, fie escapada africană din care s-a 
întors mai mult mort decât viu, ori călătoria paralizantă printre 
bombe și cadavre înspre râvnitul nord, sfârșită într-o pușcărie 
daneză. Un prezent fără fire organice să-l lege de trecut, dar 
mai ales fără țintele ce conferă oricărui destin energia necesară 
parcurgerii lui. Destin sub semnul imuabil al moirelor ce și-au 
scrijelit însemnele dintru începuturi: „O singură trăsătură co-
mună aveau toate familiile din Pasaj. Frica zilei de mâine. O 
frică necurmată. Am simțit-o din fașă... Mi-au băgat-o în oase 
de cum am venit pe lume...” (Moarte...). Cu o astfel de zestre 
sufletească, întreaga existență se transformă într-o mașinărie 
autistă, într-un automatism de protecție, într-o parcurgere fără 
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parcurs: „Oamenii împing viața înainte zi și noapte. Iar ea, viața, 
le ascunde totul oamenilor. Asurziți de propriul lor zgomot 
nu aud nimic” (Călătorie...). Neizbutind să priceapă ceva din 
trecerea oarbă și surdă: „Valuri neîncetate de ființe inutile vin 
din afundul veacurilor ca să moară mereu în fața noastră, și 
totuși rămânem cum suntem sperând mereu ceva... Incapabili 
să ne gândim la moartea care suntem noi înșine.” (Călătorie...). 
Orbecăitoare printre dezastre, ființele umane sunt existențe 
ce agonizează în spasme imunde sub faldurile împietrite ale 
unui timp impenetrabil. Un timp care, în pofida neostoitei sale 
curgeri inexorabile, reiterează mereu aceleași și aceleași capitale 
obstrucții. Aceleași devoratoare capcane. În tirania clipei, la 
limita schopenhaueriană a animalicului.

Timpul trecut, singurul desfășurat, fenomenologizabil (pre-
zentul nu există întrucât, în clipa în care se produce, el a și devenit 
trecut, spune Vladimir Jankélévitch) comportă câteva nuanțe 
demne de atenție. De aceea are atâtea ramificații de subtilitate 
gramaticală. Imperfectul, perfectul simplu ori compus (eram, 
fui, am fost) au o mică deschidere spre viitor, lăsând o fantă cât 
de îngustă posibilității, cel puțin în plan psihologic, de revenire, 
de reiterare emoțională. Posedă niște fire, mai viguroase ori 
mai slabe, de legătură cu momentul de-acum. Permit schimbul 
energetic, influențele afective, recuperarea emoțională și chiar 
saltul înspre presimțirile zilei de mâine. Sunt, cu alte cuvinte, 
forme gramaticale vii, optimiste, mustind de sevele mișcării. În 
schimb, mai mult ca perfectul (fusesem) închide toate ferestrele. 
Și dă măsura adevărată a ireversibilității, a timpului ca ghilotină. 
E un trecut pecetluit, irevocabil, fără continuare, fără vectori, 
valid doar întru comemorare. Bubuind ca o lovitură de destin. 
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De aceea, timpul scriiturii lui Céline, prin similitudine, poate fi 
numit mai mult ca prezentul. Un prezent care, contrazicându-l 
pe Jankélévitch, se întâmplă și se tot întâmplă și nu mai termină 
a se întâmpla. Care nu vine dinspre nimic și nu se îndreaptă 
către nicio potecă descifrabilă. O închidere care se închide, 
parafrazându-l pe Constantin Noica, o surpare a actualității în 
ea însăși. În mișcarea ei nemișcătoare. O piatră funerară peste 
neantul existențial.

Notă: referinţele şi citatele sunt din volumele:

Louis-Ferdinand Céline, Călătorie la capătul nopţii, Cartea Românească, 
1978;

Louis-Ferdinand Céline, Moarte pe credit, Cartea Românească, 1983;

Louis-Ferdinand Céline, Guignol’s Band, Paralela 45, 2009;

Louis-Ferdinand Céline, De la un castel la altul, Nemira, 2006;

Louis-Ferdinand Céline, Nord, Nemira, 2002;

Louis-Ferdinand Céline, Rigodon, Nemira, 2002;

Georges Poulet, Conştiinţa critică, Univers, 1979;

Nicolae Balotă, Euphorion, Cartea Românească, 1999.
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Cosmin Victor Lotreanu, 
Consul General al României 

la Trieste

Cosmin Victor lotreanu 

François Charette de la Contrie

Despre cei ce au luptat împotriva 
revoluţiei Franceze

„Singurul mare caracter, adevăratul erou al 
acestui episod marcant al Revoluţiei noastre. Îl 
văd în viitor autor al unor fapte de o energie şi o 
îndrăzneală particulare.” 

Napoleon Bonaparte 

ACEST articol este o încercare de a aduce 
la lumină pe unul din cei ce s-au opus 

fenomenului istoric de mari proporţii numit 
Revoluţia Franceză. Mărturisesc că nu ştiu cu 
exactitate de ce m-am aplecat asupra acestei 
teme. Să fie de vină lectura a două lucrări mo-
numentale, anume „Vechiul Regim şi Revo-
luţia” a lui Alexis de Tocqueville respectiv 
„Reflecţii asupra Revoluţiei Franceze” a lui 
François Furet? Sau mai degrabă reflectarea 
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îndelungată în faţa tablourilor lui Jean-Jacques Hauer („Les 
adieux de Louis XVI à sa famille”) sau Elisabeth Louise 
Vigée le Brun („Marie-Antoinette et ses enfants”)? De ce nu, 
retrospectiv, strângerea de inimă resimţită faţă de destinul şi 
ultima parte a vieţii lui Ludovic al XVII-lea (Louis-Charles de 
France, 1785-1795), supranumit „l’enfant du Temple”/ „copilul din 
Templu” (internat în anul 1792 în închisoarea cu acelaşi nume). 
Încredinţat, deşi poate nu acesta este cuvântul potrivit, unui 
cizmar (Antoine Simon) ce va sfârşi şi acesta ghilotinat odată 
cu Robespierre, încă o dovadă că Revoluţia, atunci şi oricând, 
îşi devorează fiii, copilul regal va muri de tuberculoză la doar 
10 ani. Soarta acestuia, fazele succesive ale Revoluţiei Franceze, 
ideile aceluiaşi Robespierre („Un popor ce năzuieşte la libertate 
trebuie să fie necruţător. În faţa conspiratorilor, slăbiciunea este 
nepermisă, indulgenţa este barbară”), cuvintele atât de sugestive 
ale unui copil ce încearcă, într-un mod înduioşător cred, să se 
opună nu numai unei trecute zile traumatice ci istoriei însăşi 
(„Mamă, ziua de ieri nu s-a terminat?”) sau vestitul dicton „Li-
bertate! Câte crime se comit în numele tău!” Toate acestea au 
contribuit la încercarea proprie de a înţelege motivaţia celor ce 
au luptat împotriva Revoluţiei. Cu atât mai mult cu cât, cel puţin 
în vremea regimului iacobin al „Terorii”, acelaşi Robespierre nu 
a lăsat nicio portiţă deschisă moderaţiei: „Guvernul Revoluţiei 
este despotismul libertăţii împotriva tiraniei.” 

 Trecutul rămâne însă trecut iar cunoaşterea sa, pe măsura 
documentelor consultate, evoluează în mod continuu. Astfel nu 
trebuie omise cauzele reale şi obiective ale Revoluţiei, nevoia 
stringentă, atunci şi nu doar atunci, a unei reforme profunde la 
nivelul societăţii. Bunăoară cuvintele lui Jean-Jacques Rousseau, 
scrise în anul 1762 în faimoasa sa lucrare „Contractul social”, s-au 
dovedit a fi profetice: „Nu vă interesează starea actuală a societăţii 
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şi nu reflectaţi că acesta este motivul unei inevitabile revoluţii. (...) 
Ne apropiem de o stare de criză şi de secolul revoluţiilor.” De aici 
până la ce a scris regele Ludovic al XVI-lea în jurnalul său, în 
fatidica zi de 14 iulie 1789, ziua căderii Bastiliei („14, nimic...”) 
sau dialogul său cu ducele de la Rochefoucauld-Liancourt, ce 
pare astăzi stupefiant şi simbolizează ruperea aproape completă 
de realitate, nu a mai fost decât un pas: „Este o revoltă? Nu, Sire, 
este o revoluţie!”. Închei însă această parte introductivă prin-
tr-un apel la un echilibru indispensabil cercetării istorice. Apel 
simbolizat de ideile lui François Furet, în cartea sa „Reflecţii 
asupra Revoluţiei Franceze”: „Sunt două posibilităţi ce te deter-
mină să nu înţelegi nimic din Revoluţia Franceză, cea de a o 
renega sau de a o sărbători. Cei ce o reneagă sunt condamnaţi să 
rămână insensibili la naşterea turbulentă a democraţiei. Cei ce 
o sărbătoresc rămân orbi faţă de ambiguitatea formării acestui 
eveniment ce aduce laolaltă, în acelaşi timp, drepturile omului 
şi Teroarea, libertatea şi despotismul.” Poate în aceste cuvinte 
trebuie căutat echilibrul, inclusiv atunci când îmi propun să-l 
prezint cititorului pe François Charette de la Contrie. 1

Născut în anul 1763 în conacul „La Contrie” (lângă Ancenis, 
în Bretania), într-o familie cu rădăcini nobiliare, a urmat carie-
ra militară, iniţial printr-un stagiu de câţiva ani în Marina rega-
lă franceză. În perioada respectivă, în primul rând datorită 
rivalităţii cu Anglia (a doua jumătate a secolului XVIII) Marina 
a fost în prim-planul preocupărilor militare franceze. De altfel, 
în mod vizionar, generalul, omul politic şi diplomatul francez 
Étienne François de Choiseul (ducele de Choiseul) i-a spus în 
1765 regelui Ludovic al XV-lea: „Marina va fi salvarea sau va 
1  „François Athanase Charette de la Contrie, Une histoire véritable”, Lionel 

Dumarcet, ed „Les 3 Orangers”, Paris, 1997, sursă bibliografică principală 
a acestui articol 
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marca decadenţa Regatului”....François Charette de la Contrie 
va călători în Lumea Nouă, în Grecia şi Orient, drumurile sale 
încrucişându-se la un moment dat, în portul francez Brest, 
cu Emmanuel Auguste Dieudonne de Las Cases, cel ce a lăsat 
posterităţii lucrarea „Memorialul de la Sfânta Elena”, descrierea 
anilor de exil pe insula respectivă a împăratului Napoleon I. Las 
Cases ne-a lăsat următoarea mărturie: „Am fost împreună cadeţi 
în Marină, am împărţit mult timp aceeaşi cameră şi am mâncat 
la aceeaşi masă. A surprins pe mulţi cu reuşitele şi strălucitoarea 
sa carieră, pe noi toţi ce eram în jurul său.” Într-un alt raport, 
François Charette de la Contrie este descris drept un ofiţer ce „a 
comandat echipaje, a răspuns de gara maritimă Saint-Pierre de 
la Martinique timp de o iarnă...activ, zelos, şi-a îndeplinit mereu 
îndatoririle.” 

Neplăcut surprins de debutul şi desfăşurarea Revoluţiei Fran-
ceze, a emigrat în teritoriile germane, la Koblenz. Anul 1792 
l-a găsit însă la Paris, în calitate de membru al gărzii regale, 
martor ocular al asaltului de la Tuileries (10 august 1792) Acesta 
a fost momentul determinant în ralierea lui François Charette 
de la Contrie la cauza adepţilor salvării regimului monarhic. 
Mişcarea respectivă a avut epicentrul în regiunea Vendée, 
teritoriu ce va rămâne pentru totdeauna simbolul rezistenţei re-
galităţii franceze de final de secol XVIII. Doi factori au contribuit 
la alăturarea unor pături populare destul de însemnate din rân-
durile ţărănimii şi anume conscripţia militară decisă de regi-
mul republican ameninţat de „duşmanii din exterior şi din 
interior” respectiv persecutarea religioasă. Întreaga regiune 
Vendée s-a răsculat, situaţia dramatică fiind descrisă sugestiv 
în raportul administraţiei republicane din Challons: „Forţele 
militare, cetăţenii, dacă nu întreaga ţară, sunt asaltaţi de rebeli. 
Trimiteţi-ne cât mai curând orice sprijin va fi posibil, mai ales 

François Charette de la Contrie
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tunuri. Suntem sub o presiune extremă.” Revendicările au fost 
legate de libertatea de cult a „religiei catolice, apostolice şi ro-
mane” respectiv abrogarea procesului de recrutare: „Să nu se 
mai procedeze la conscripţia militară ordonată de Convenţie.” 
În puţine cuvinte, esenţialul: „Legi, rege şi practicarea liberă a 
religiei.”

 Urmare a decesului comandantului Louis-Marie de la Roche 
Saint-André, lui François Charette de la Contrie i s-a solicitat, 
alături de Jacques Catelineau, preluarea conducerii „marii armate 
catolice şi regale”. Deviza noului lider a fost: „Combătut: Adesea; 
învins: Uneori; doborât: Niciodată.”2 Trupele rebele au înfruntat 
celebrele „coloane infernale” ale generalului republican Turreau, 
în toată regiunea conflictul luând forma unui război civil. O oa-
recare acalmie s-a produs datorită căderii lui Robespierre (cel 
supranumit „Incoruptibilul”) şi a regimului iacobin („Teroarea” 
iulie 1794). Una din consecinţe a fost instalarea la comanda ar-
matei republicane a generalului cu o atitudine mai moderată 
Lazare Hoche. La 17 februarie 1795 s-a încheiat un armistiţiu, 
la La Jaunaye, rebelii obţinând dreptul de practicare a cultului 
religios catolic precum şi abolirea obligaţiilor militare faţă 
de regimul republican de la Paris. De la cuvintele generalului 
Turreau rostite la Angers („să dispară de pe hartă teritoriul 
blestemat Vendée”) până la conduita generalului Hoche („să 
vedem în fiecare insurgent ce se supune un frate”) sau de la 
faptele reprobabile ale „coloanelor infernale” ce au antrenat 
represalii pe măsură până la comportamentul „pacificatorului 
din Vendée” (acelaşi general Hoche) ce „a interzis jafurile, in-
cendierile şi răzbunările”, consistă de fapt nu numai reuşita 
2 Pénélope Pélissier, « François de Charrette (1763-1796), Insoumis 

vendéen », https://www.herodote.net/Insoumis_vendeen-synthese-2919-
100.php 
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armistiţiului de la La Jaunaye cât mai ales atenuarea voinţei de 
luptă a soldaţilor ce au compus „armata catolică şi regală.” 

Armistiţiul sus-menţionat a fost unul fragil, din exil atât 
Ludovic al XVIII-lea (fratele lui Ludovic al XVI-lea şi rege al 
Franţei în perioada 1814-1824) cât şi contele d’Artois (cel mai 
tânăr frate al aceluiaşi rege Ludovic al XVI-lea şi rege al Franţei 
sub numele de Carol X în perioada 1824-1830) continuând, 
până la un punct, să încurajeze „armata catolică şi regală” şi, tot-
odată, să îi dea speranţe nerealiste. Definitoriu este episodul în 
care François Charette de la Contrie se adresează emisarului con-
telui d’Artois, în octombrie 1795, pe insula Yeu. Acesta tocmai 
îl anunţase că viitorul rege Carol X a decis să se reîntoarcă în 
Anglia dăruindu-i totodată o sabie ce avea încrustată deviza „Nu 
voi ceda niciodată”: „Spuneţi-i Prinţului că îmi trimite anunţul 
propriei mele morţi. Îmi elimină orice mijloc de a-l sluji. Mă 
vedeţi astăzi cu 15 mii de soldaţi, mâine nu voi mai putea aduna 
mai mult de trei sute. Nu îmi rămâne decât să mă ascund sau 
să pier cu arma în mână: Voi pieri.” Pe aceeaşi temă François 
Charette de la Contrie s-a adresat lui Ludovic al XVIII-lea: „Sire, 
laşitatea fratelui Vostru a distrus tot. El nu putea să debarce 
decât pentru a pierde tot sau a salva tot. Întoarcerea sa în Anglia 
a decis soarta noastră. Nu îmi rămâne decât să mor inutil 
pentru cauza Voastră.” Acest moment a marcat refluxul mişcării 
contestatare din Vendée, François Charette de la Contrie fiind 
capturat la Saint-Sulpice-le-Verdon şi executat prin împuşcare 
la Nantes. (29 mai 1796) Astfel, cel ce a afirmat, la plecarea din 
castelul Fonteclause că „nu voi reveni aici decât mort sau vic-
torios”, şi-a încheiat un parcurs marcat de credinţa sinceră în 
perenitatea instituţiei monarhice şi a Franţei regale. Definitorii 
sunt cuvintele sale, unele ce surprind ce-i drept un ofiţer galant 
dar şi idealist („sufletul meu îi aparţine Domnului, viaţa mea 
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regelui, inima mea femeilor, numai onoarea îmi aparţine numai 
mie”) dar, la fel de adevărat, un apărător al Vechiului Regim: 
„Patria noastră înseamnă satele, altarele şi mormintele noastre, 
tot ceea ce părinţii noştri au iubit înaintea noastră. Patria noastră 
înseamnă credinţă, pământ şi Rege. Care este patria lor? Voi o 
înţelegeţi? Ei vor să distrugă obiceiurile, ordinea şi tradiţia. Ce 
patrie este aceasta ce-şi batjocoreşte trecutul, lipsită de iubire şi 
loialitate, fără sens şi religie? Frumos discurs, nu? Pentru ei patria 
nu pare a fi decât o idee, pentru noi înseamnă pământul nostru. 
Ei îşi imaginează patria, noi o simţim sub picioarele noastre. 
(...) Lumea pe care ei o numesc nouă şi vor să o înfiinţeze în ab-
senţa lui Dumnezeu este veche precum necuratul. Ni se spune 
că suntem susţinătorii vechilor superstiţii, să ne amuzăm deci! 
Dar în faţa acestor demoni ce renasc de la un secol la altul, noi 
suntem cei tineri, domnilor! Suntem tinerii Domnului! Tinerii 
fidelei credinţe! Şi noi tinerii cerem să păstrăm pentru noi şi 
copiii noştri credinţa şi libertatea fiecăruia!”3 

În cuvintele lui François Charette de la Contrie putem recu-
noaşte ataşamentul sincer la regalitate, impregnat de o doză 
de cavalerism şi onoare. Din păcate trăsături în contradictoriu 
cu o conduită teatrală a lui Ludovic al XVIII-lea, fiind de altfel 
mai uşor să fii alături de departe, să întreţii speranţe fără să te 
implici alături de cei ce, cu destulă sinceritate, au aşteptări mari, 
legate de un monarh curajos şi implicat: „Nu am fost niciodată 
mai aproape de momentul în care voi putea să-mi îndeplinesc 
misiunea şi voinţa fierbinte a inimii mele, pentru a mă pune în 
faţa lor şi a învinge sau muri alături de ei....” Vorbe frumoase 
neurmate însă de acţiune. În această cheie trebuie interpretat şi 

3 « La Chabotterie, le dernier réfuge du chouan François de Charrette », 
Françoise Surcouf, avril 2021, publicația « Ouest-France ». 
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elogiul de departe al lui François Charette de la Contrie: „Erou 
din Vendée! Apărător ilustru al credinţei înaintaşilor tăi şi al 
tronului Regilor tăi....” Cuvinte ce au fost menite a întreţine 
rezistenţa dar şi iluziile celor ce au rezistat Revoluţiei, celor 
care, precum François Charette de la Contrie, au clamat: „Re-
ligia, Regele sau moartea! Aceasta este deviza noastră, căreia 
îi vom fi loiali.” Cei numiţi „eroi de neînvins, desemnaţi de 
Domnul pentru apărarea tronului şi altarelor”, abandonaţi de 
fapt până şi de acea parte a clerului care, până deunăzi, rostea 
deviza: „Domine, salvum fac regem”/ „Doamne, salvează-l pe 
rege”) François Charette de la Contrie a continuat lupta, una 
clandestină, împreună cu din ce în ce mai puţini partizani. A 
fost abandonat de o parte din ofiţeri („am văzut că toţi locuitorii 
doresc pacea, o doresc şi eu de asemenea însă sunt gata să vă 
slujesc cu onoare dacă aveţi argumente pentru a continua lupta. 
Dar vă repet, avem noi mijloace suficiente?”) şi reprezentanţi ai 
clerului precum Monseniorul de Mercy („lupta şi rezistenţa în-
cetează de a fi o virtute când au devenit inutile pentru cauza pe 
care o reprezintă, altfel nu vom face decât să creştem suferinţele. 
Nu este o ruşine sau o crimă să ceri şi să accepţi o pace necesară 
dacă nu sacrifici nimic din ceea ce religia ne spune să apărăm 
până la moarte”). Multe voci din anturajul lui François Charette 
de la Contrie au cerut încetarea rezistenţei. Răspunsul acestuia 
a fost însă inflexibil şi edificator: „Este posibil ca militari ce au sus-
ţinut până acum un război al onoarei pentru restabilirea religiei 
şi a tronului, să-mi propună acum ceva atât de laş şi de lipsit de 
onoare?” 

Până la capturarea sa, de fapt până la momentul executării 
sale (François Charette de la Contrie a murit cu demnitate, refu-
zând să fie legat la ochi sau să îngenuncheze) a păstrat aceeaşi 
conduită: „A învinge sau a muri pentru Domnul şi Regele meu, 
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aceasta este deviza mea incontestabilă.” Ataşamentul său faţă de 
regalitate şi catolicism a fost reliefat şi de descrierea sa la mo-
mentul capturării: „La reverul cămăşii avea trei crucifixuri, pe 
mâneca stângă crucea Sfântului Ludovic iar la butoni trei flori 
de crin brodate în aur.” După cum se ştie, floarea de crin a fost 
simbolul regalităţii franceze. Deţinut la Angers, în clădirea Sta-
tului-Major al armatei republicane, François Charette de la 
Contrie a răspuns unei întrebări adresate referitoare la prinderea 
sa viu: „M-am luptat pentru religia mea şi aş fi comis o crimă îm-
potriva legilor divine dacă m-aş fi sinucis; în plus voi dovedi că 
nu mi-e teamă de moarte.” 

Mersul istoriei este însă implacabil. Mişcarea contestatară din 
Vendée nu a avut cum să se extindă în întreaga ţară. Probabil 
un sprijin extern consistent dublat de o debarcare în Franţa a 
pretendentului la tron ar fi galvanizat rezistenţa. Concomitent 
abolirea regimului Terorii prin căderea acestui regim şi execu-
tarea lui Robespierre (iulie 1794) au adus şi o modificare sub-
stanţială în maniera de a purta război în Vendée. Acest fapt s-a 
tradus printr-o desistare sau o dezangajare a voinţei celor ce 
au format „armata catolică şi regală.” Cert este însă că sfârşitul 
secolului XVIII a reprezentat revoluţie dar şi contra-revoluţie, 
ambele tabere având motivele şi aspiraţiile lor. Iar la o sută de ani 
după executarea lui François Charette de la Contrie (29 martie 
1796/29 martie 1896), în piaţa Viarme din Nantes a fost inaugurat 
un monument sub forma unei cruci gri de granit, pe care au 
fost marcate următoarele: „Aici a fost executat prin împuşcare, 
la 27 martie 1796, pentru Regele şi Dumnezeul său, generalul 
din Vendée Charette de la Contrie.” Memoria istorică rezistă oa-
menilor şi vremurilor iar cuvintele lui Joseph de Maistre îşi păs-
trează pe deplin actualitatea: „Nu oamenii sunt cei ce conduc o 
revoluţie, ci revoluţia este cea care foloseşte oamenii. Revoluţia 
merge de la sine.”  

Cosmin Victor Lotreanu
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Carmen neamțu

Viaţa în doi sau în trei

Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, sala 
mare, spectacolul: Oameni pe care nu-i mai iubeşti 
de Elise Wilk; regia: Leta Popescu; scenografia: 
Bogdan Spătaru; muzica: Csaba Boros; coregrafia: 
Maura Cozma. Cu actorii: Robert Pavicsits, Alina 
Vasiljevic, Caliţa Nantu, Ştefan Statnic, Zoltan 
Lovas, Alex Popa, Angela Petrean Varjasi, Iulia 
Dragoş, Marina Palii.

ÎN LITERATURă se vorbeşte prea mult 
despre iubire şi despărţire aşa cum ar tre-

bui să fie şi nu destul despre iubire aşa cum 
este ea. 

De la scriitorul francez Pascal Bruckner 
ştim că dragostea durează trei ani: un an de 
pasiune, un an de tandreţe, un an de plictis. 
De la spectacolul arădenilor aflăm că oamenii 
pe care nu-i mai iubeşti sunt iubiţi de alţii. 
Căci opusul iubirii nu este ura, ci ignorarea 
celuilalt. Indiferenţa.

Carmen Neamțu,  
eseistă, 

 Arad
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Montarea Teatrului Clasic „Ioan 
Slavici” din Arad, Oameni pe care 
nu‑i mai iubeşti, de Elise Wilk 
(n. 1981, Braşov), în regia Letei 
Popescu (n.1989, Galaţi), este o 
comedie agreabilă susţinută de 
un text actual, reuşit, cu priză la 
public. Pentru că vorbeşte despre 
fragilitatea cuplului sub presiunea 
tentaţiilor zilnice: gelozie, mani-
pulare relaţională, abuz de pu tere, 
comportamente toxice.

Spectacolul pune în faţa noastră 
o oglindă, Elise Wilk priveşte cu 

sar casm la expunerea cuplurilor: Daniel – Lili – Ray/
dropia (Robert Pavicsits – Alina Vasiljevic – Alex 
Popa); Robert – Vicky – Nana (Ştefan Statnic- Angela 
Petreanu Varjasi – Caliţa Nantu). Textul este dez bră-
cat de fi lozofi e superfl uă, este despre ce ţi se întâmplă 
acum. Această refl exie ironică funcţionează şi stâr-
neşte râsul: prin comicul de situaţii şi de nume 
(Lorenzo Amurăriţei este in ginerul reconvertit la tera-
peut; Zoltan Lovas e un savuros Aladin modern).

Distribuţia actorilor în roluri este una de efect, 
regizoarea exploatând în acelaşi timp toate armele 
scenice de care dispune: scenografi e, lumini, muzică, 
coregrafi e. Textul este generos cu actorii, fi ecare re-
u şind minirecitaluri care le pun în valoare dicţia. 
Decorul (Bogdan Spătaru) este inteligent conceput, 
o combinaţie de saltele gonfl abile – saci de box – lan 

Slavici” din Arad, 
nu‑i mai iubeşti
(n. 1981, Braşov), în regia Letei 
Popescu (n.1989, Galaţi), este o 
comedie agreabilă susţinută de 
un text actual, reuşit, cu priză la 
public. Pentru că vorbeşte despre 
fragilitatea cuplului sub presiunea 
tentaţiilor zilnice: gelozie, mani-
pulare relaţională, abuz de pu tere, 
comportamente toxice.

o oglindă, Elise Wilk priveşte cu 
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stilizat de lavandă (pentru calmarea şi resuscitarea în cuplu), toate 
poziţionate pe un plan înclinat, permiţându-le protagoniştilor să 
alunece/cadă doborâţi de cuvintele/reproşurile celuilalt.

Corul (Marina Palii, Iulia Dragoş, Caliţa Nantu) punctează, 
prin versuri cu rimă, un portret al lumii pe care o respirăm. Un 
cocktail de ecologie, terapii complementare, comunicare prin 
reţelele sociale, fast/slow food, Zen cu orice preţ. Oamenii se 
îndrăgostesc şi se despart în tot felul de circumstanţe. Textul 
Elisei Wilk e haios, uşurel, reconfortant fără a naşte personaje 
complexe ori complicate. Vorbeşte simplu despre formule mai 
sofisticate, cum ar fi cea despre căsătorie a sociologului francez 
François de Singly (n.1948), specializat în sociologia familiei şi 
a cuplului. El aprofundează transformarea legăturii sociale din 
societatea modernă de acum, care afirmă primatul individului. 
Singly vorbeşte despre conceptul de „a fi liberi împreună” şi 
despre „redefinirea identităţii de cuplu” prin „reinventarea rela-
ţiei” zi de zi.

Apartenenţa la un cuplu presupune definirea unui echilibru 
între un eu personal şi un noi conjugal, este convins sociologul 
francez. Cuplurile din piesa arădenilor se joacă cu aceste con-
cepte, în dialoguri jucăuşe, ce stârnesc râsul. E un spectacol pe 
care îl poţi revedea, tonic, care te binedispune.
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ionel Funeriu

Ut pictura poesis

DE LA MARII mei profesori (au fost 
câţiva) am învăţat, printre atâtea altele, 

să nu vorbesc decât despre subiecte pe care 
le cunosc din interiorul lor şi foarte bine. 
Astăzi însă o bună prietenă a familiei mele 
m-a rugat să-i prezint galeria de tablouri ex-
puse cu ocazia „Simpozionului Dorel Sibii” 
organizat de Filiala Uniunii Scriitorilor din 
Arad, în colaborare cu Primăria comunei 
Săvârşin. În absenţa unui critic de artă pro-
fesionist, am acceptat să spun câteva cuvinte, 
încălcând, cu bună ştiinţă, sfatul profesorilor 
mei din studenţie. Căci eu sunt un amator în 
domeniu, nu un profesionist. O întâmplare 
de acum aproape trei milenii – despre care 
am aflat pe cale livrescă – m-a avertizat 
asupra riscurilor la care mă expun. Despre 
ce e vorba? Un pictor grec, pe numele său 
Apelles, îşi expune tablourile la Roma. Vizi-
tând expoziţia, un cizmar îi atrage atenţia 

I. Funeriu,  
eseist, 
 Arad
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pictorului că sandala soldatului ro-
man pictat de el are o defecţiune 
oarecare. Apelles constată că ciz-
marul are dreptate şi corectează pe 
loc greşeala cu câteva tuşe uşoare. 
Brusc, cizmarul se crede îndreptăţit 
să-l înveţe cum ar trebui să picteze 
de acum încolo. Ascultă ce ascultă 
pictorul elucubraţiile cizmarului, 
şi-i replică letal:

Ne sutor ultra crepidam!
Adică: „Cizmarule (până aici!) Nu mai sus de sanda!“
Veţi înţelege acum că nu vreau să mă expun, ase-

menea cizmarului din poveste, emiţând opinii care 
ţin în mod strict de specialitatea în sine a criticii de 
artă. De aceea mă voi limita să evoc personalitatea 
artistică a doamnei profesoare Maria Bana-Jichiţa 
şi să vă spun ce am simţit eu contemplând suita ta-
blourilor de pe simeze. Aş fi bucuros, desigur, dacă 
expunerea mea vă va trezi interesul şi, mai ales, dacă 
opiniile mele sunt sincrone cu ale dumneavoastră cei 
care mă ascultaţi. Şi, bineînţeles, dacă doamna Mia 
va fi mulţumită de cele auzite.

Ergo:
Am cunoscut-o pe Maria Bana cu mulţi ani în 

urmă. Într-una din zile m-a invitat să-i văd lucrările. 
Am fost impresionat de ce am văzut şi i-am sugerat 
că ar fi bine să se gândească la un vernisaj la una din 
galeriile profesioniştilor timişoreni. M-a privit cu 
oarecare neîncredere, îndoindu-se că s-ar găsi un 
critic de artă consacrat care să prezinte lucrările unei 
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debutante. Fără să stau pe gânduri, i-am spus franc şi 
oarecum inconştient: „vorbesc eu cu Deliu Petroiu”. 
Pe vremea aceea, domnul Petroiu era cel mai notoriu 
critic de artă plastică timişorean. (Dacă treceţi prin 
Timişoara îi puteţi contempla bustul în bronz expus 
la galeria personalităţilor din vecinătatea Catedralei 
Mitropolitane.) Îl cunoşteam foarte bine, era prieten 
nedespărţit cu profesorul Tohăneanu, mentorul meu 
spiritual de atunci. Ne întâlneam adesea tustrei la o 
bere la Casa Universitară timişoreană. Propunerea 
mea a speriat-o şi mai tare pe Mia neputând concepe 
că domnul Petroiu ar fi dispus să vorbească la ver-
nisaj. Eu, dimpotrivă, nu concepeam că aş putea fi 
refuzat. Vorbesc cu dl Petroiu care îmi domoleşte 
entuziasmul şi-mi spune: „Ştii bine că nu sunt dispus 
la compromisuri când vine vorba de artă; accept să 
văd lucrările şi, dacă sunt mediocre, o să-i recomand 
o galerie oarecare şi-l voi ruga pe unul din elevii mei 
să-i facă o prezentare critică… Dacă, dimpotrivă, 
cred că merită, le voi prezenta eu însumi”. Zis şi 
făcut, în una din zilele următoare, mergem îm-

preună la Mia, domnul Petroiu 
priveşte tăcut tablourile, revine 
asupra unora, zăboveşte câteva 
momente asupra altora (îmi în-
chipui prin ce trecea Mia) şi ex-
clamă calm: „nu am obiceiul să 
vorbesc la debutanţi, dar de data 
asta fac o excepţie. Vă rog să în-
treprindeţi cele necesare şi să 
fixăm împreună data.” La plecare, M
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nu ştiam ce să cred, oare a cedat 
rugăminţilor mele sau, într-adevăr, 
i-au plăcut tablourile? L-am condus, 
preţ de un sfert de oră, până acasă, 
timp în care mi-a vorbit despre cele 
văzute. Aş vrea să vă relatez ce-a 
spus, dar a trecut multă vreme de 
atunci şi nu-mi amintesc decât că a 
fost entuziasmat, în primul rând, de 
„exuberanţa coloristică”. M-a frapat 
cumva formularea şi, de-a lungul anilor, am urmărit 
ideea în lucrările Miei. Priviţi, de pildă, tabloul acesta 
intitulat Amintire. Veţi admira o indicibilă armonie 
coloristică, întrucât artista deţine ştiinţa de a extrage 
culorile din starea lor naturală, entropică, şi de a le 
combina în aşa fel încât să le aducă în starea de graţie. 
Vă invit în continuare să priviţi cu luare-aminte ta-
blourile expuse aici şi să constataţi câtă dreptate avea 
domnul Petroiu. Chiar acum când vă vorbesc, îmi 
cad ochii pe tabloul acesta (aici, domnul Funeriu ara‑
tă cu mâna un copac singur pe pânză) rugându-vă să 
observaţi neaşteptatele tonuri de albastru. Ştiinţific 
vorbind, albastrul e o culoare nepotrivită pentru un 
copac…, de acord. Atât numai că pictura e artă, nu 
ştiinţă, iar artista noastră aşa l-a văzut, mai bine zis 
aşa l-a perceput. Aflată într-un moment de reflecţie 
suferindă şi de inspiraţie eliberatoare a simţit că 
nimic nu simbolizează mai adânc însingurarea şi 
deznădejdea decât imaginea unui copac privat de 
mobilitate,  lipsit de „prieteni” şi izolat în câmpie. Acelaşi 
gând amar îl va fi marcat pe Tudor Arghezi când 
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scrie: „Tare sunt singur, Doamne, 
şi pieziş,/ Copac pribeag uitat în 
câmpie,/ Cu fruct amar şi cu frunziş/ 
Țepos şi aspru-n îndârjire vie”. Dez-
nădejdea şi însingurarea, dar şi zorii 
speranţei îi regăsim la Ion Barbu, al 
cărui copac tânjeşte după albastrul 
infinitului: „Hipnotizat de-adânca 
şi limpedea lumină/ A bolţilor des-
tinse deasupra lui ar vrea/ Să sfa-
răme zenitul, şi,-nnebunit, să bea,/ 

Prin mii de crengi crispate, licoarea opalină.// Nici 
valurile nopţii, nici umeda perdea/ De nouri nu-i 
goneşte imagina senină;/ De-un strălucit ALBASTRU 
viziunea lui e plină”… Nu ştiu dacă artista Mia va fi 
fost inspirată sau nu de cei doi mari poeţi, dar asta 
n-are până la urmă relevanţă estetică; ceea ce e de 
observat este faptul că simbolismul cromatic atinge 
în egală măsură şi poezia, şi pictura. N-aş vrea să 
prelungesc paranteza, dar nu pot să nu-l amintesc, în 
aceste circumstanţe, pe Arthur Rimbaud cu poezia 
sa Voyelles, unde A e negru, E e alb, I e roşu, iar O 
albastru: „A noir, I rouge, U vert, O bleu: voyelles”… 
Şi, cu gândul la copacul albastru al doamnei Bana, 
închei în chip de concluzie, aşa cum îi stă bine unui 
profesor, afirmând că autenticele naturi artistice sunt, 
în împrejurări cu totul neaşteptate, convergente. 

Ne întâlnim aici, la vernisaj, alături de locuitorii 
Săvârşinului şi ai Hălălişului, cu scriitorii arădeni 
împreună cu care deschidem acest dialog al artelor. 
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Căci pictura şi poezia au mers împreună de-a lungul istoriei 
umanităţii şi a umanismului. Sunt, iarăşi, milenii de când poetul 
latin Horaţiu a pronunţat celebra sentinţă „Ut pictura poesis“ 
= „ca pictura e şi poezia”, ceea ce nu-l împiedică pe Vasile Dan, 
liderul scriitorilor arădeni, să ne asigure că şi reciproca-i valabilă, 
adică „şi pictura are poezia ei“, cum însuşi mi-a şoptit acum 
câteva minute, după ce a văzut tablourile. Lecturile de poezie 
care vor urma la simpozionul nostru vor confirma, sunt convins, 
perenitatea întru adevăr a maximei horaţiene, întrucât, până la 
urmă, „poezia e o pictură vorbitoare, iar pictura o poezie mută“. 
Sunt, toate acestea, teme de reflecţie pe care aş fi bucuros dacă 
le-aţi urmări de-a lungul întâlnirii noastre. Aş fi şi mai bucuros 
dacă veţi constata, alături de mine, că ideea domnului primar 
Ioan Vodicean de a pune în tandem picturile Mariei Bana-Jichiţa 
cu poeziile scriitorilor arădeni e una generoasă şi de bun augur 
pentru comunitatea din Săvârşin.

Biografia şi creaţia merg mână-n mână. E adevărat că o bio-
grafie impecabilă nu se converteşte în argument axiologic în 
măsură să promoveze opera, după cum nici opera magnifică 
nu salvează imoralitatea unei biografii. Dar e iarăşi adevărat 
că datele biografiei ne ajută să pătrundem mai adânc în tainele 
operei. Cunosc teribilele încercări prin care a trecut Doamna 
Maria Bana-Jichiţa. Discreţia mă împiedică să le exhib aici, dar 
nu le pot şterge din memorie acum când vă vorbesc…, cu atât 
mai mult cu cât cumplitele încercări şi-au pus pecetea stilistică 
în creaţiile sale. M-am întrebat, nu o dată, cât de greu i-a fost 
să renască precum pasărea Phoenix din propria-i cenuşă. Trei 
piloni nepreţuiţi au ţinut-o întreagă în viaţă. Unul dintre aceştia 
a fost soţul ei, inginerul Iancu Jichiţa, a cărui devoţiune m-a 
dezarmat, gândindu-mă că puţini muritori pot face dovada 
unei asemenea tării de caracter. Al doilea pilon a fost munca 
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asiduă care a smuls-o din depresia cotidiană. De la Plinius cel 
Bătrân ne-a rămas expresia: „nulla dies sine linea”, adică „nici o 
zi fără a trage măcar o linie (cu penelul)”. Prin această propoziţie 
scriitorul antic îl onorează pe acelaşi pictor Apelles evocat la 
început. Tenacitatea aceasta – consfinţită mai târziu de Vergilius 
prin versul celebru din Cartea 1 a Georgicelor: „Labor omnia 
vi(n)cit improbus” („munca asiduă învinge toate greutăţile”) 
– a extras-o pe Mia din ciclonul împrejurărilor ostile, încât, 
supravieţuind destinului nemilos, ne-a putut lăsa o Operă de 
care să ne bucurăm astăzi. În sfârşit dar poate cel mai solid pilon 
salvator a fost tăria credinţei în Cel pe care îl invocă zilnic după 
numele-i din Vechiul Testament. Şi căruia i se dedică trup şi 
suflet. 

Quod bonum, felix faustumque sit!

Ionel Funeriu
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Memories of blue  
– Matei Păcurar

ARTIST EMERGENT care se distinge 
din rândul unei foarte recente generații 

de noi pictori români, Matei Păcurar practică 
o artă introvertită și solitară, o estetică ce se 
prezintă cu insistență, inclusiv prin cuvintele 
artistului, drept trăire autobiografică și exer-
cițiu artistic de natură confesivă. Având o 
evidentă încărcătură psihologică – căreia îi 
stă mărturie aerul greu, ușor sumbru al unei 
picturi care pare o cameră cu ferestrele în-
chise, o pictură care ține totul în ea –, ima-
geria lui Matei Păcurar lansează cu toate 
acestea incursiuni susținute „în exterior”, în 
arealul de fundal al artei pe care o practică. De 
aceea în multe din lucrările lui se insinuează 
istoria etern fascinantă a artei universale 
și, încă mai mult, istoria imaginilor iconice 

Album

Adrina Oprea,  
critic și istoric de artă, 

București
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care se acumulează continuu peste umerii noștri, din care artis-
tul citează după plac și stare. Astfel, picturile lui Matei Păcurar 
pun în scenă frumoasele apariții ale unor sculpturalități clasice, 
vanitas vanitatum-uri, pattern-uri geometrizante, urme grafice, 
configurații informale, umbre și existențe vegetale. De la o pic-
tură la alta, dai la tot pasul peste citatele și comentariile discrete 
ale unui artist despre imaginile altora, reveriile lui proprii – 
observații sensibile și revelații introspective care nu sunt nimic 
altceva decât, și-o spune artistul însuși alegând titlul expoziției, 
instantanee surprinse fugitiv în curgerea neabătută a memoriei.

Memoria proprie și memoria culturală a imaginilor care 
se oglindesc unele în altele se întrepătrund și formează o ana-
logie: după cum o imagine reverberează în altele la secole dis-
tanță, un fir al memoriei afective individuale transpare în al-
tele în interiorul țesăturii organice a magmei intrapsihice care 
hrănește vizualitatea produsă de artist. Citatul și aproprierea 
sunt mediul care catalizează fluxul fantasmatic al fulgurațiilor 
vizuale împletite cu afecte, emoții, crâmpeie de idei, amintiri, 
reminiscențe, uitări și rememorări – și în jurul unor astfel de 
procese vii ale vieții interne, cerebrale, se țese expoziția Memories 
of blue. De aceea o celebră baie turcească cu un superb nud din 
spate cu alură clasicizantă, desprinse dintr-o notorie imagine 
consacrată în istoria orientalismului în pictura europeană (oda-
lisca lui Ingres), apare cu nonșalanță într-o pictură actuală, 
modernă, lejeră și parcă perfect indiferentă la toată încărcătura 
psihovizuală pe care istoria picturii care o precede pare să o 
strecoare în ea. Nudul feminin pe care Matei Păcurar îl împru-
mută astfel dintr-una din cele mai frumoase imagini ale pic-
turii europene clasice, ne întoarce spatele ca și cum ne-ar lăsa 
elegant în urmă, într-o atitudine relevantă pentru o imagerie 
„cu trecut”, o imagerie supraîncărcată de istorie, de emoții, de 
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umori, conținuturi, sensuri, melancolii, din care artistul culege 
cu penseta stările și frânturile de vizualitate care vorbesc cel mai 
bine despre el însuși. 

Portretul sculptural clasic în schimb, care apare în alte două 
lucrări la Matei Păcurar, se uită frontal către noi și aici imaginea 
a l’antique reprezentată se întoarce și ne privește – cum intens ne 
privesc și cele două cranii dintr-o altă pictură –, adică ne vizează 
ochi în ochi, conține ceva ce ar trebui să ne intereseze (memento 
mori? eternitatea frumuseții?). Figurativul reprezentat în imagini 
flirtează cu nereprezentabilul, peste toate aceste configurări pe 
pânză așezându-se un filtru de bluraj, o rețea de linii întrerupte, 
un ecran de tușe mecanice și repetitive, uneori realizat prin tehnici 
care imită printul grafic, asemenea unor țesături industriale 
ușor ratate. Însuși procesul memoriei – uitarea și amintirea, pier-
derea și anamneza, absența și readucerea în prezent – pare să fie 
redat prin aceste aluzii la televizoarele oldies la care imaginea dă 
rateuri, ca pe canalele pe care antena nu le prinde ferm și care 
redau iritant imagini tăiate, întrerupte, descompuse. 

Patrulatere albăstrui, cu inserturi ocazionale de ocruri calde, 
se prezintă în expoziție ca niște cadre pregătite anume pentru a 
delimita câmpul de acțiune a unor fascicule delicate de lumină 
proiectate pe ecranele goale ale pânzelor – analogia cu fluxul 
neuronal al memoriei și al proceselor minții umane continuă 
(și știm că lumina proiectoarelor aruncată pe suprafețe nu e 
„albă”, ci de regulă albăstruie, cum sunt și picturile de față). 
Filmul fantasmelor proiectate de artist se derulează molcom de 
la o lucrare la alta, introducând la răstimpuri câte un glitch in 
the matrix, câte o anomalie benignă în urzeala mayei: răpirea 
din serai se întâmplă nu în galopul cailor ci a unor câini supra-
dimensionați, iar odalisca lui Ingres primește o replică mai curând 
liniștitoare prin unduirea unui corp feminin vag adolescentin, 
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pozând mimetic, deloc anacronic ci perfect contemporan cu 
privitorii lui.

Albastrul. Protagonistă a proiectului de față este o culoare 
cu anvergura unei lumi, încărcată la rându-i de istorii ilustre 
și somptuoase, de simbolisme asiduu cultivate de practicienii 
imaginilor de-a lungul timpului. Memories of blue își ia ca 
laitmotiv o culoare de avangardă prin excelență, o marcă 
identitară a artei noi, hipermoderne, un ingredient cromatic 
esențial al universului afectiv și umoral care umple și definește 
profilul puternic interiorizat, neînțeles sieși și imposibil de 
îmblânzit, al omului contemporan.

Album Adriana Oprea
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Matei Păcurar 

Născut în 15 iunie 1995 la Arad, România, 
Matei Păcurar este un tânăr artist contemporan 
care trăieşte şi lucrează în Arad, România.
Artistul este conştient de mediul artistic 

adecvat, în special de pictură, având o anumită 
energie a vârstei sale. Artistul lucrează cu 
o gamă largă de materiale şi medii diferite: 
pictură pe pânză, obiect, instalaţie etc.
Matei Păcurar a absolvit studiile de licenţă 

şi masterat a Universităţii de Artă şi Design 
Cluj-Napoca, România, iar în prezent este 
doctorand la aceaşi universitate.
Prezenţele lui constate în expoziţii de grup şi personale, atât 

în ţară, cât şi în străinatate, precum şi prezenţa sa în diverse 
proiecte culturale şi rezidenţe artistice, îl fac să îşi menţină 
echilibrul pe scena artistică naţională şi internaţională. 

Expoziţii personale 
Contraste – Complexul Muzeal Arad, 2014; Inthroughout 
– Expo Maraton, Casa Matei, Cluj-Napoca, 2015; Memories of 
blue – Muzeul de Artă, Arad, 2022 

O selecţie a expoziţiilor de grup 
Juventus-Puterea Seduce Su  etul– CityBusiness Centre 
Timişoara, 2014; GLISSEMENT – Centre Culturel de Chenee 
Liege, Belgia, 2015; IN-SITU – Saint-Luc, Liege, Belgia, 2016; 
Expo Maraton Recall – Muzeul de Artă Cluj-Napoca, 2016; 

Calin
Text introdus
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89++ 1 – non+ULTRA, Fabrica de Pensule, Cluj-Napoca, 2016; DIY – 
Spaţiu cultural „Gara Mică”, Cluj-Napoca, 2016; Taming the Fox” – Matca, 
Cluj-Napoca, 2016; With | Out Guidelines – Launloc – Cluj-Napoca, 2017; 
THE SPACE – Artsafari, Bucharest, 2017; Bienala de Pictură, Muzeul de Artă 
Modernă, Chişinău, 2019, Ave Gaia – KF, 2019, Young Blood – Artsafari, 
Bucureşti, 2019; Re:Start – Muzeul de Artă Cluj- Napoca, 2019; Salonul 
Naţional de Artă Contemporană, Senat, Bucureşti, 2020; Memoria Tăinută a 
Locului – Muzeul de Artă Cluj-Napoca, 2021; Bienala Internaţională de Artă 
„Meeting Point” – Delta, Arad, 2021; Leaving the garden – Muzeul de Artă 
Cluj-Napoca, 2021; Black Friday – Lapsus, Timişoara, 2021; Crama Oprişor 
Premiile pentru Desen Contemporan, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, 2022; 
Bienala Internaţională de Desen – Delta, Arad, 2022. 



1. Matei Păcurar, The distance between us, 
ulei pe pânză, 50 x 35 cm, 2019



2. Matei Păcurar, The last seed has been grown, 
ulei pe pânză, spray, 60 x 70 cm, 2021



3. Matei Păcurar, Roman head, 
 ulei pe pânză, 50 x 40 cm, 2021



4. Matei Păcurar, Ficus for M, 
  Pastă acrylică, ulei pe pânză, 200 x 160 cm, 2020



5. Matei Păcurar, Il giro nel Parco de Villa Borghese, 
ulei pe pânză, 50 x 70 cm, 2022



6. Matei Păcurar, Salamandra, 
 ulei pe pânză, spray, 50 x 70 cm, 2019



7.  Matei Păcurar, Blue persistance, 
ulei pe pânză, 40 x 50 cm, 2021



8. Matei Păcurar, The last bath, 
 ulei pe pânză, 140 x 100 cm, 2019



9. Matei Păcurar, The bath with Miro,
  ulei pe pânză, 190 x 150 cm, 2022



10. Matei Păcurar, Dracaena for M, 
ulei pe pânză, 100 x 100 cm, 2021



11. Imagini din expozitie sala Ovidiu Maitec / Complexul Muzeal Arad 



12. Imagini din expozitie sala Ovidiu Maitec / Complexul Muzeal Arad 
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Călin Chendea

„Să evităm soarta licuricilor”

RumeR este numele de scenă al lui 
Sarah Joyce, solistă vocală, chitaristă și 

compozitoare britanică de muzică pop. 
Cel de-al șaptelea din cei opt copii ai 

familiei sale, Rumer s-a născut în Tarbela, 
Pakistan, în iunie 1979. Tatăl ei, britanic, 
a fost inginer-șef al șantierului barajului 
Tarbela. Părinții ei au divorțat în 1984, iar 
mama ei, născută în Streatham, o suburbie 
din sudul Londrei, s-a mutat înapoi în Anglia 
împreună cu Rumer și frații ei. 

La vârsta de 11 ani, micuța Sarah s-a mutat 
împreună cu familia la Carlisle, în nord-vestul 
Angliei, unde a urmat cursurile de la Newman 
Catholic School. Aici a reușit să câștige locul 
întâi la spectacolul anual de talente al școlii. 
Încă de la o vârstă destul de fragedă, Rumer a 
fost fascinată de muzica unor artiști precum 

Pro musica

Călin Chendea,  
redactor al revistei „Arca”, 

Arad
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Aretha Franklin, Joni mitchell 
sau Tracy Chapman. Talentul ei 
muzical a fost remarcat de în-
treaga sa familie, care a încura-
jat-o și ajutat-o în același timp să 
devină solistă vocală, dat fiind că 
toți frații ei cântau vocal sau la 
instrumente la biserica catolică 
din localitate.

Ceva mai târziu, avea să afle că 
tatăl ei biologic a fost de fapt un 
bucătar pakistanez cu care mama 

sa a avut o aventură când locuia în Pakistan. În anul 
2001, mama ei fiind pe moarte, bolnavă de cancer la 
sân, i-a cerut lui Rumer să plece în Pakistan pentru 
a-și căuta adevăratul tată. Ajunsă în Pakistan, Rumer 
a aflat că tatăl ei biologic murise într-un accident ciu-
dat nu cu mult timp înaintea sosirii ei.

Când a împlinit 18 ani, Rumer s-a mutat la Londra 
unde a reușit să se angajeze chelneriță. A început să 
și cânte sub numele Sarah Prentice. În 2004 a pus ba-
zele trupei Rumer & The Denials. Pagina lor de pe 
myspace, acum închisă, includea și o înregistrare acus-
tică a piesei Slow.

La 1 noiembrie 2010 Rumer a lansat albumul ei 
de debut Seasons of My Soul, care a reușit să ajungă 
până pe poziția a treia a topului britanic. Discul con-
ține hiturile Slow și Aretha. În 2013 Seasons of My 
Soul a reușit să se vândă în peste un milion de copii, 
devenind disc de platină.

Rumer (2020)
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 Pro musica„Să evităm soarta licuricilor”

În 2020, Rumer a ajuns la cea de-a 
cincea sa apariție disco grafi că, lansând 
albumul Nashville Tears, care face obiec-
tul actualului meu articol.

În perioada în care încercam să mă 
pun la adăpost din calea covidului, am 
primit un mesaj prin care o mai veche 
amică într-ale muzicilor bune îmi re-
comanda să as cult un album Rumer, 
și anume Nashville Tears. La o primă audiție, sound-ul propus, 
poate puțin cam dulceag pentru gustul meu, m-a detensionat 
totuși și a reușit să-mi ofere, atunci, puțină relaxare și visare.

Th e Fate Of Firefl ies este piesa care deschide discul. Se 
remarcă un scurt intro cu sunete exuberante, așa cum doar 
instrumentele clasice cu coarde le pot genera. Apoi, textura 
instrumentală e preluată de o temă melodioasă a chitarei 
acustice, ce ne duce într-o stare melancolică, visătoare. un 
aran jament instrumental simplu, însă tocmai potrivit pentru 
a realiza legătura dintre tim brul distinctiv al vocii lui Rumer 
şi versuri. Acestea sunt de spre difi cultatea cu care reuşim 
înfi riparea unei idile şi uşurința cu care o putem destrăma, la 
o simplă apăsare pe-un switch ce declanșează brusc o lumină 
insuportabil de puternică.

“Well, I read somewhere
Th at they’re slowly disappearing
‘Cause there’s too much light
In the evening sky
And in all that glare
even with their brightest fl icker
Th ey can’t fi nd another fi refl y

. La o primă audiție, sound-ul propus, 

„ei bine, am citit undeva
Că ei (licuricii) dispar încet
Din cauza luminii prea puternice
De pe cerul serii
Și în toată acea scânteiere
Chiar și cu pâlpâirea lor cea mai intensă
ei nu pot găsi un alt licurici
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So what do you say
Baby, shall we turn these lights out
So that we can see
What’s right before our eyes
And by that faint flame
Let us find salvation
And escape the fate of fireflies”

De n-aș fi știut că, prin intermediul unui audio streaming la 
modă, ascultam Rumer, aș fi jurat că primele acorduri de chitară 
electrică ale melodiei Deep Summer in The Deep South sunt 
dintr-o compoziție mark Knopfler, realizată post Dire Straits, 
perioadă în care muzicianul britanic a căutat o nouă direcție a 
carierei sale componistice, aplecându-se tot mai mult spre stilul 
country-rock. 

Deep Summer in The Deep South beneficiază de un ritm alert 
specific stilului country, dat de riff-ul chitarei electrice și dublat 
de pulsațiile tobelor, iar versurile, desigur, fac trimitere directă 
la ținuturile Americii. Vocea ușor răgușită, gravă, a lui Rumer, 
ne introduce în atmosfera caniculară a Alabamei, într-o zi de 
iunie în care parcă totul se topește. Protagonista povestirii nu are 
nici cea mai mică poftă de mâncare. Doar coca-cola cât e ziua 
(de vară) de lungă, pentru ca-n noapte târziu să fie însetată de 
dragostea lui, nu demult pierdută. A doua zi, iar de la-nceput… 

Deci, ce spui
Dragă, să stingem aceste lumini
Ca să vedem
Ce este sub ochii noștri
Și cu acea flacără domoală
Să găsim izbăvirea
Și să evităm soarta licuricilor”

“mama says you’re just all skin 
and lazy bones

All day long a Coca-Cola
Is all you can think of
Late at night your body gets so
Thirsty for his love”

„mama spune că ești slăbită și trândavă
Toată ziua doar la Coca-Cola
Îți stă mintea
Târziu în noapte corpul tău devine atât de
Însetat de dragostea lui”

Călin Chendea
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June, it’s Gonna Happen e piesa mea preferată de pe album. 
În vocea deosebit de caldă a lui Rumer, trecută cu ușurință 
într-un registru apropiat de cel al unei mezzo-soprane, se simte 
multă pasiune, parcă pune tot sufletul ei în interpretarea anu-
mitor pasaje. Iar versurile alcătuiesc un minunat poem, în 
care rugăciunile și dorințele dintr-o întunecată perioadă de 
singurătate au fost răsplătite cu lumina focului îngerilor, care 
se oglindește strălucitor în verdele ochilor noii iubite (noului 
iubit), sub clarul de lună plină al unei nopți albe de iunie.

“June, I can feel it in my blood
expectations rising with the moon
Prayers and wishes flit like
moths in the night
Something in my soul is
Being attracted to angel firelight
Fire I see burning bright
In the green of your eyes”

Starcrossed Hanger Of The Moon e o altă piesă melancolică, 
plină de nostalgie. Pianul este în centrul texturii instrumentale, 
cu unele porțiuni jazzy calde, liniștitoare, presărate, totuși, pe 
alocuri, cu tristeți palpabile.

Versurile sunt o scrisorică tristă către persoana iubită, 
înaintea unei despărțiri, fie ea și temporară. momentul separării 
întrerupe însă brutal acea dulce dependență, prin care cei doi 
deveniseră unul altuia întregul univers.

“We were both each other’s sunrise
We were both each other’s
Starcrossed hanger of the moon

„Iunie, o simt în sânge
Așteptările cresc odată cu luna
Rugăciunile și dorințele țâșnesc ca
moliile în noapte
Ceva în sufletul meu este
Atras de incandescența focului îngerilor
Foc pe care îl văd arzând strălucitor
În verdele ochilor tăi”

„eram amândoi răsăritul celuilalt
eram unul altuia
umerașul din stele al lunii

„Să evităm soarta licuricilor”
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Talk about eggs in one basket
It was our beautiful curse
That we’d both become each other’s
entire universe”

Here You Are – o compoziție a regăsirii, a reînnodării unei 
iubiri frânte. Surprind sonoritățile atât de blânde pe care le 
aduce pianul. Tonul melodios al vocii lui Rumer îmi pare mai 
plăcut ca-n oricare alt cântec de pe disc. Versurile contribuie și 
ele la o cromatică deosebit de liniștită pentru o regăsire. Bucuria 
nu-și mai are locul, atât de mult predomină pacea... 

“And here’s a kiss for old time’s sake
Thank God that hearts don’t really  

break

We lost each other
Then lost track
And I never dreamed that
One day you’d be back
But here you are”

mă opresc aici cu prezentarea pieselor, invitându-vă să des-
coperiți albumul Nashville Tears în întregul său. Liantul ge-
neral al compozițiilor este, desigur, vocea lui Rumer, limpede, 
liniștitoare, luxuriantă, pe alocuri puțin gravă. Rumer cântă din 
adâncul inimii ei, întărind emoțional mesajul textelor, reușind 
astfel să se facă întru totul credibilă. 

mulți critici de specialitate au asemuit, poate supărător de mult, 
calitățile vocale ale lui Rumer cu cele ale lui Karen Carpenter. unii 
au mai găsit similitudini și cu timbrul vocal al Norahei Jones. 
Dar la o audiție mai atentă și receptivă față de întregul act artistic 

Vorbim despre puterea hazardului 
Ăsta a fost blestemul nostru frumos
Că am devenit unul altuia
Întregul univers”

„Și iată un sărut de dragul 
vremurilor vechi

Slavă Domnului că inimile nu se 
frâng realmente

Ne-am pierdut unul pe altul
Apoi ne-am pierdut urma
Și nu am visat vreodată
Că într-o zi te-ai putea întoarce
Dar ești aici.”

Călin Chendea
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al lui Rumer, ceea ce înseamnă nu doar interpretare vocală și 
instrumentală (chitară), ci și compoziție și atmosferă creată, ne 
putem da cu ușurință seama că muzica lui Rumer exprimă mult 
mai mult decât o simplă afinitate cu vocea lui Karen din duo-ul 
fraților Carpenters.

„Să evităm soarta licuricilor”
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Ildiko Șerban

Mic dejun în ploaie 

uite cum,
ca o dimineață de toamnă
flămândă de viu
ruginiul dansează lasciv.
e vânt.

Pe mânecă 
se cațără ochiul tău
căutându-mă.

Știu doar cum ploaia
ca un mic dejun sănătos
mă duce spre glezne
când îmi arăți
cum pleacă veverițele.
uite!
Doar ploaia e aici.

Poezie

Ildiko Şerban,  
poetă, prozatoare,  

Curtici
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Când pleacă solange 

Nu pot privi cum pleci
și nu pot scrie 
cum îngheață culoarea
în privirea spălată de liniște.

ecoul se agață
de o nedreaptă iluzie
când îmi spui adevărul.

Nu pot și nu vreau să ies 
din pielea bărbatului meu negru,
negru ca mine, 
frumos și mândru
ca un armăsar liber 
prin nisipul nigerian.
Nu pot descrie amarul 
din lacrima neagră a copiilor 
în țara asta încoronată-n albastru.

Nu, nu pot. 
Nici să plec,
nici să stau, 
nici să scriu.

Când pleci sora mea
ia cu tine culoarea

Ildiko Șerban
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întinde-o pe pielea ta albă
și când te vede soarele
spune-i că și în Londra
lumina vine de la răsărit
că unele cărți nescrise au zgomot metropolitan
multicultural
și amar.

Nu pot să văd cum pleci.
Pleacă tu prima,
a spus
plângând
Solange.

Ildiko Șerban
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Apa

Atât am apucat să spun
„mi-e sete”
și spatele tău a tresăltat
cum zvâcnește crupa cailor
înainte de start.
Respirația turbată
frământa nisipul
când ți-ai sfârtecat sternul
și ți-ai aruncat inima în calea furtunii.
Ai sfâșiat-o, 
ai curățat-o de sânge
și din trandafiriul tânăr
mi-ai construit
cea mai luxuriantă oază.
Avea un izvor 
din care o altfel de apă
se așeza direct în căuș
setea devenea perlată
sărată și dulce
când tu spuneai
toată apa din lume
e doar pentru tine
și doar pentru tine, mami,
i m strong.
Atât de puternică
e doar
apa.

Ildiko Șerban
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La marea nevăzută

Nu plânge prietene
că nu vom asculta șuierul valurilor
și că nu vom bea cafeaua cu lapte
în curtea ta.

Poezia trăiește 
acolo unde lumina se ascunde
rușinată
când întunericul își caută ochii.

Ascultă absența
și vei vedea cum ceea ce nu se ascunde
e o imensă cupolă de cald
sub care marea
cea nevăzută
chiar este.

Ildiko Șerban
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Mihaela Oancea

ploaie în gerar

nu poți opri ploaia asta nebună 
cum nu poți cere lumii să nu mai tragă 

obloanele 
de câte ori cineva își strigă deznădejdea.

aruncat în tine însuți
aștepți ca lumina să-și despletească părul și 
să-și abandoneze moliciunea în mătasea 

așternuturilor – 
așa te-ai putea bucura 
de măreția plină și nervoasă a clipei de lut
ai închide ochii (precum în toate 

împrejurările profunde) 
ca și când ar fi ultima ta clipă. 

Mihaela Oancea,  
poetă,  

București
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îndoielnicul azi

în pub-ul de vizavi e mereu aglomerație. ziua se predă
zdrobită. câte un chefliu stă în crâșmă
până când toate pisicile devin cenușii apoi 
rătăcește pe străzi ca Odiseu în Dublin-ul irlandez.
doar răpăiala ploii îl mai trezește
ca un ecou spart al tuturor pierderilor.
în cabinetul terapeutului unul încearcă să deslușească
sensul întâmplărilor. se întinde pe canapea 
scindat cum Zeno Cosini 
între gustul primei și al ultimei țigări. alții așteaptă mereu 
în fața unei uși. oamenii se declară vindecați dar
plonjează în zori în apele Dâmboviței.
printre cafenele stridente câteva studente râd zgomotos.
cu trupul strâns o bătrână stă pe bordură. nu așteaptă îndurare. 
o pereche de îndrăgostiți se împușcă.
peste tavernele slab luminate zac rufe întinse la uscat.
un temerar rostește: ,,La noapte vom cina la Pluto!”

mihaela Oancea
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dacă întind mâna 

dacă întind mâna 
am senzația că pot atinge pe rând 
clipele copilăriei cu ochi migdalați 
și miros de struguri tămâioși. 

ca-ntr-o pictură flamandă 
năzdrăvăniile vârstei de aur se întrec 
aleargă într-o minusculă ureche albă 
stârnind un turbion de senzații.

pot inspira în plămâni 
viața ce-și flutură buclele 
deasupra cenușii devenite țărână.  

dincolo de plafonul de nori 
e liniște.

mihaela Oancea
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în bătaia gloanțelor

cu aripi de zăpadă iscodești
ce sălășluiește 
dincolo de ținuturile alpine.

aș vrea să te îmbrac 
în flori de vară și să te port ușoară 
cum puful de păpădie 
departe de răul înfipt în pereții lumii.

gândul mă narcotizează. 
numai privirea îmi tot înoată nevolnică
prin cuștile de sârmă în care suntem 
părăsiți în bătaia gloanțelor.

mihaela Oancea
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în derivă

prinși de o amorțeală dușmănoasă oamenii planează
printre stele desculțe. probează consistența aerului 
de dimineață. ascund în piept ierni înnegrite de lavă. 
dincolo de geamurile plesnite ale cerului vertical 
cei vii sunt pregătiți pentru orbire.

pirpirii amintiri umblă 
cu marginile strivite – glasul cintezelor/
crângul luminat/copilăria căreia încă i se aud 
bătăile inimii.

plouă putred. aerul începe să ni se întunece.

mihaela Oancea
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înnoptare

umezeală rece. stai gheboșat, cu chelia gălbejită
și o tristețe nelămurită pe chip. îți ștergi ochelarii 
cu o batistă.

noaptea se uită peste umărul stâng.
ți se măsoară umbra și ți se îngroapă 
la temelia lumii.

așteptări înmugurite

topite zăpezi. o eșarfă se pierde pe drum.
în ceainăria cu draperii verde-mentă se adună 
voci gălăgioase. clopoțelul anunță 
intrările și ieșirile.
număr în gând până se face 
liniște deplină.

mihaela Oancea
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cadre de celuloid

alergi pe coridoarele scufundate în beznă 
ale unui muzeu de științe naturale. un clinchet metalic 
de oțel nichelat îți pietrifică articulațiile.
câțiva urși de peșteră în poziție de atac 
desenează umbre ce urcă de-a lungul unui perete 
scăldat de lumină anemică, lăptoasă.
mistreții pufăie cald în bârlog. te strecori în vârful tălpilor
dincolo de ziduri. vântul suflă tăios. privești în nemișcare 
cum se usucă trotuarul după o ploaie zdravănă. 

mihaela Oancea
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Violeta Pintea

1.

pentru că se aruncau des în foc
ei trebuiau să bea multă apă.
sunt zile în care tot ce doare 
se desprinde de tine.
sunt zile în care tot ce doare 
trebuie durut.
îți pui un coif de hârtie,
te-ncalți și pleci.
nimeni nu te mai poate atinge
nimeni nu te mai poate opri.
semeni cu un cuțit
care traversează orașul
pe diagonală.

Violeta Pintea,  
poetă,   
Arad
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2.

frigul.
tălpile, plite reci. frigul.
focul este la doi pași distanță
dar nu mai știu drumul spre el.
dacă vreau să-mi cumpăr un munte
îmi cumpăr un munte.
dar eu nu vreau să-mi cumpăr un munte,
eu vreau un copac dintr-o vale
și-acela nu este de vânzare.
ceilalți sunt fericiți.
lasă-i așa.
nu le spune că-n spatele lor
mascotele le cheltuie viața.
mirese cu jupe multicolore
se desprind din cortegii.
ceva dureros le va face s-adoarmă
dar nu în trupul lor
ci pe-alături.

Violeta Pintea
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3.

minte-te!
pune-ți cercei lungi, atât de lungi
încât trei bărbați de-o parte și de alta
să ți-i poarte ca pe o trenă.
atât de grei încât trei femei de-o parte și de alta
să-i poarte pe ei în brațe.
femeile de porțelan se încălzesc la bec.
praful le excită umerii,
în ochii lor grămezi de polen proaspăt
transformă frigul într-un mare om de zăpadă
care le cumpără pentru frații lui 
care n-au iubit niciodată.
pe-aici au trecut două sănii.
cai albi, cai roșii în zăpada proaspătă.
trăgeau o pădure prin orașul plin de topoare.
cai albi, cai roșii
cu becuri în frunte.

Violeta Pintea
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4.

numește-o tristețe
sau numește-o cum vrei.
viața mea este la dispoziția majordomului
care astăzi și-a pus mănuși roșii.
ți-ai tăiat părul
semn că războiul s-a terminat.
salonul de înfrumusețare 
de unde nu te mai revendică nimeni,
unde ți se fac fotografii
până când mâna fotografului
declanșează ultimul țipăt.
îți dau vocea mea.
cu ea poți cumpăra  un abonament
la concursurile ilegale de jucării.
între timp a nins.
din locul în care stau
se văd doar urmele celor ce pleacă.

Violeta Pintea
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5.

femeile nășteau cozonaci.
de-atâta dragoste
icoanele au devenit hiperglicemice.
apoi gheenele s-au umplut de sentimente terminate.
icoanele au redevenit rigide
ca himenul fetelor bătrâne.
mai târziu am aflat c-am murit.
îi auzeam cum îmi șopteau
să am grijă de mine.
îi auzeau cum îmi strigau
să am grijă de mine.
îmi scoseseră din minte toate secretele
și le vindeau prin bazaruri.
când i-am rugat să mă uite
nu m-au ascultat.
acum eu le cer înapoi
pâinea și vinul.

Violeta Pintea
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6.

nu, nu eu am chemat
limuzina la scară.
la volan este-un barman 
care știe s-aștepte.
cineva mă spală și cântă.
plouă și mi-e teamă să nu-mi putrezească sufletul.
totul este curat ca un zâmbet
când ultima fotografie este scoasă din ramă.
limuzina aceea are două etaje
va trebui să-mi duc singură scările
spre episodul următor din turela
capitonată cu postere religioase.
duc două canistre cu șampanie,
două canistre prinse în centurile de siguranță
în portbagajul plin cu pliante
de vacanțe extrasenzoriale.
și omul acela, 
omul acela care nu se mai oprește din cântat
când totul se-nclină,
se rostogolește,
se sfarmă.

Violeta Pintea
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7.

orașul pe care l-am inventat cândva
nu mai există.
se umpluse de panouri lunare,
poate de-aceea...
am un motor în gât
care nu pornește de la prima cheie.
totul este clar ca o înjurătură
care atinge și dizolvă stările latente
ale unui corp care chiar așa tăiat în două
este totuși al meu.
și nu mă îndur, nu mă îndur
să-mi șterg rujul de buzele tale.
stau la rând să primesc o boală.
cu ochi-n pămât stau la rând
pentru boala aceea.

Violeta Pintea
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Sanda Maria Deme

Iertarea mea

Iertarea mea e o mare plecăciune,
nu are cuvinte,
nu are nicio substanţă,
e doar o rază trimisă dinspre soarele central 
ca să primească altă rază
de bucurie.

Semnul Capricornului

muntele înălţa semnul Capricornului,
ca pe un zeu adorat,
sub piedestalul înalt întărit sub crăpături,
exişti să rezişti la toate încercările,
şi să mulţumeşti pentru înfrângeri.

Sanda Maria Deme,  
poetă,  
Arad
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Colţurile sufletului

Să descoperi colţurile unui suflet 
multe sau puţine, e o graţie,
suferim sau ne bucurăm,
apoi căutam un colţ să ne ascundem, 
să păstrăm trăirile sau să le uităm.

Nu avem un google pentru suflet
şi memoria lui e mare,
personală 
cu extensii în ţara nimănui.
Brusc apar amintiri fierbinţi sau îngheţate,
filtrându-se printr-o inimă,
sub presiuni în general,
cu pericol de oprire,
ca un ceas stricat 
blocat de Destin.

Zilnic experimentăm,
zilnic ne poticnim,
zilnic ne înălţăm,
primim darul iubirii supreme,
ca o miere efervescentă fără stup,
îngrădind-o în borcanul fericirii personale,
opac de la nervurile inventate de iele nebune.

Sanda maria Deme
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Interesante colţurile sufletului
terminate în anevrisme de memorie,
sensibile la ploi de existenţă. 
Se rup fără predicţie
inundându-ne cu nelinişti.
Nu poţi să le găseşti,
să retrăieşti fericire explozivă,
însă poţi să creezi una nouă,
care îşi va face un colţ ascuns,
mai mare sau mai mic
după lumina fiecărui suflet.

Sanda maria Deme



126 1, 2023
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Iar iarna

Ninge, frig, spirala nebănuită de decembrie,
cu sufletul pasiv şi pus la congelator,
simt că mă apasă pe spate toate durerile,
caut o adiere de căldură,
un manșon imaginar pufos de blană albă
să-mi dezgheţe mâinile învineţite 
sub un frig boem.

Pe ferestre aburite văd fulgii de nea,
jocul lor în vântul tăios spune ceva,
spune că decembrie aici e doar iarna, 
un val de aer polar o să îngheţe multe mizerii,
o să rătăcească nişte minţi învolburate,
o să distrugă nelinişti
şi o să îmbrace în indiferenţa înşelătoare 
toate speranţele legate de un anume bine,
tot imaginar.

Frigul va naşte copii saturnieni,
fără vlagă, fără bucuria de a trăi,
băgaţi pe furiş în sufletele oamenilor
să toarcă poveşti din ţara îngheţată cu reni.
unduiri mentale cenuşii albicioase
se preling într-un suflet colectiv demolat de noime virale
cu capete de speranţă în slănina porcului.

Sanda maria Deme



1271, 2023

 Poezie

Vecinii mei stau în case de piatră încălzite,
un lux denigrat de şobolanii căţărători,
gospodine amăgite de moleşeală 
căuta leacuri de dragoste pentru bărbaţi obosiţi,
amăgindu-se cu gândul la
petreceri câmpeneşti .

mai demult am aflat că ne trebuie 
o doză de nebunie, tărcată ca blana unei pisici,
ca să ne simţim în siguranţă,
pe fiecare drum greţos de gri
care ne aşteaptă.

Sanda maria Deme



128 1, 2023

Poezie

Inerţie

Dimineaţa asta începe o nouă zi,
caut un burete de memorie 
să şteargă zgura cotidiană.
să pătrundă printre faldurile minciunii 
enunţate cotidian.

O nouă zi
începe cu frica zilei de mâine,
pentru că dragostea s-a ascuns,
lumina ei albă e subţiată în fire ciudate
încolăcite ca într-un tricotaj febril, malign,
ca să vezi doar urmele ei,
mai ales să le cauţi cu neconştientă disperare.

Oraşul se trezeşte
prăfuit şi agitat, 
sub o superlună prevestitoare
cu umbre clar delimitate,
cine ghiceşte în lună le vede
ca într-o cană de cafea
în care zaţul se amestecă
cu picătura de apă prelinsă inerţial.

mai avem de tras încă o povară
încă un virus greoi, troian

Sanda maria Deme



1291, 2023

 Poezie

aplecat peste conştiinţele noastre,
mai un război murdar,
vindecarea miraculoasa e la distanţă,
fiindcă nu avem destulă lumină în suflete
în vehicolul condus de şoarecele inerţial.

Începe o nouă zi,
la indigo cu griji mărunte,
cu aceeaşi speranţă 
legată de apocalipsa florilor violete.

Sanda maria Deme



130 1, 2023

Poezie

Despre starea de iubire

mă gândeam că iubirea e doar un sentiment
cald, verde sau purpuriu cu aripi de înger,
egoist şi ţintit cu ace aurite
doar într-o singură inimă.

Am simţit-o prin focul pielii cu febra
care se înfoia ca iarba înaltă în vânt de furtună.
Sufletul strâns în pumni
l-am desfăcut atunci în evantai de păun,
numărând toate ochiurile coadei, 
să nu fiu în pericol de uitare.

O femeie-nălucă cu picioare de argint 
prelungite în apa unei mări cu ambra
şi-a legănat şoldurile 
arhetipal după mirosuri.

m-am gândit la egoismul iubirii
petrecut în filmele vieţii pentru toate vârstele,
la grava confuzie de corpuri tinere
perfecte în tinereţea lor,
fără să-mi amintesc de gena stricată de zei,
ca să nu trăim cu frumuseţea pielii-piersică
în calea unei vieţi neterminabile.

Sanda maria Deme



1311, 2023

 Poezie

Iubirea nu este un sentiment,
nu este o stare de veghe permanentă,
cu sufletul la gură după un alt suflet,
iubirea este un dar de la naştere,
de la prima întrupare în pântece,
de aceea nimeni nu poate s-o distrugă,
fiindcă ascunzişul ei e nebănuit.

Sanda maria Deme



132 1, 2023

Poezie

Alegeri tăinuite

Doar eu ştiam că mă iubeşti.
mă învârteam în acvariul prietenos
fără să văd că mi-am pierdut o culoare.
Am simţit apa călduţă, moleşitoare 
de la peştii mici împroşcaţi cu aur.

multă vreme am aşteptat
să-mi vină culorile înapoi,
să fiu sigură că e dragoste,
să-mi despletesc mintea în şuviţe de curcubeu 
asortate la culoarea mea de pește de acvariu,
până când am văzut o urmă de noroi
sub forma mâinii tale
înfiptă în pietrele subacvatice.

Am ascultat glasul pietrelor
suflând nişte rune gri
apăsătoare,
să-mi tulbure armura de mărgean.
Atunci am înţeles 
că nu exişti,
eşti doar o proiecţie din inima mea,
acvariul mi l-am construit singură,
să mă apere de temeri,
zidindu-mă din exterior.

Sanda maria Deme



1331, 2023

 Poezie

m-am îngrijorat de starea mea,
afară bătea un vânt cu vorbele şarpelui,
distrugând oameni şi păsări,
un vânt înşelător de prietenos,
sub mângâierea lui plezneau inimi,
una câte una,
aveam de ales între un acvariu prietenos
sau balonul
pentru plutire în vânt.

Am ales un înger păzitor,
el ştie tot,
deşi în somnul meu subacvatic
m-a ales el pe mine.

Sanda maria Deme



134 1, 2023

Poezie

O zi de duminică

Duminica cu esenţele ei de tămâie,
îmi plec sufletul cu grijă,
căutând sfinte taine în albul zorilor
ascunse de creştinii smeriţi.
merg în biserici cu pas măsurat
gândindu-mă mereu la nimicuri existenţiale,
o stare ca o îmbrăţişare fără iubit.

Icoanele nu plâng niciodată,
doar lemnul scorojit de vreme
îşi schimbă culorile în zile de duminică
de la dureri şi rugăciuni fără glas.
Să salvăm Rugăciunea Salvatoare
rugăciunea tuturor,
pentru copiii copiilor noştri,
să fim ca un cor disperat de frumos,
zugrăvind sunete pe bolta vieţii,
să renunţăm la frici nocturne,
alungând moartea din casele noastre.
Paradoxul pedepselor noastre
e self-pedeapsa,
fiindcă nu există bine, nu există rău,
doar un cordon ombilical comun
legat cu un capăt de cer.

Sanda maria Deme



1351, 2023

 Poezie

Liber arbitru

un singur gând lipicios de la iedera
cu rezonanţă de broscoi încoronat,
se lipeşte ca timbrul 
scuipat pe cheliile bătrânilor 
îmbuibaţi de zilele îndrăznelilor apuse.
Vremuri sticloase se scurg
prin apa îngheţată de istorii false.
Ca un vapor-spărgător nepriceput,
noi alunecăm ca umbre cenuşii
pe sănii neesenţiale,
sub o astrologie calculată de nodul nord,
fără să ne vedem destinul din capătul începerii.

Suntem în jocul vieţii noastre
sub un control înşelător al viselor,
ca să atingem butoane false 
să cădem în prăpastii bine întemeiate
să cucerim vârfuri delimitate de nori aroganţi. 
Doar tropotul paşilor noştri grăbiţi
alungă ceaţa de pe crăpăturile unui drum prestabilit,
ca să nu alunecăm pe frunzele galbene 
care acoperă gropi, pahare de cucută,
fără nicio semnalizare.

Sanda maria Deme



136 1, 2023
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Doamne, serpentinele vieţii date
mă obosesc în luptă,
doar clarobscurul creat în mintea sub pauze
mă odihneşte,
un pas,
o pauză,
un tricotaj de ierburi-drumuri,
caut mereu şi atent drumul
pe trepte învingătoare de uranus.

Nu există iarnă în ţara Capricornului
fiindcă stabilitatea lui menţine
doar un sigur anotimp preferat.

Sanda maria Deme



1371, 2023

 Poezie

Remus‑Valeriu Giorgioni (’70)

Un Brâncuşi văzut ca matelot 
sideral contemplând Marea, val 
după val

Legănat toată viaţa pe mări, marinarul
– un matelot oarecare –
a înţeles într-o bună zi ce înseamnă
a-L aştepta pe GOD (– însă nu
un godot oarecare) pe un ţărm frământat de 

mare

La fel şi românul Brâncuşi: el umpluse
cu aşteptări temerare atelierul
său din montmartre – prin care
Dumnezeu se plimba dimineaţa 
printre blocuri de marmoră (ca printre 

pomi în eden,
dinioară, în briză)
Iar în aceste marmore se zbăteau
mese tăcute coloane nemaisfârşite şi porţi 

Cum Fiul tâmplarului din Galilea
făurise

Remus Giorgioni,  
poet,  prozator 

Lugoj



138 1, 2023

Poezie

păsări de lut peste care din Duhul propriu sulfa,
tot aşa
din încăperea ticsită de pietre pe geam
câte o pasăre măiastră spre stele
mereu decola

Cu privirile ţintă spre orizont
marea din minte scrutând
în faţa maestrului – iată
un râu de piatră-n picioare se ridica:
valuri rostogolite împietrite în romboizi
(coloană fără sfârşit)… la fel
cum stolul de păsări măiestre 
priveghează morţii pe mare
într-o arhitectură de arhitrave
şi romburi clipocitoare

… Nu-mi rămâne decât o mână să-ntind
(îşi şoptea în barbă maestrul
de la Hobiţa) – ca Adam al lui michelangelo
de pe cupola Capelei Sixtine
şi Dumnezeul meu Cel de-aproape
mă şi apucase de ea!

Remus-Valeriu Giorgioni



1391, 2023

 Poezie

În inima mării, două petale

În inima mării – o groapă
crevasă prin care lumina de dincolo năvăleşte
ca hoarde barbare… Iar în stâncile care îşi ridică
pe lângă mal capetele pleşuve
găseşti mai mereu dormitând
statui zăvorâte de mateloţi (cum descoperă doar
marii sculptori, cioplind
în marile lor blocuri de piatră)

Iar viaţa întreagă a marinarului
e doar o plecare-sosire din larg: o mişcare
de valuri între un ţărm şi alt ţărm – scurt răgaz
între două-mbarcări înaintare pe două cărări

… Până în clipa
când fiinţa sa lăuntrică iese
la loc larg
din cutia toracică (sau din cea craniană
printr-un punct anume din creştet: chiar cheia 
de boltă a fiinţei)… Iar punctual terminus al cărării/
Căutării: două petale uitate
în inima mării

Remus-Valeriu Giorgioni



140 1, 2023
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Vocea lui Iahve

stau la fereastra de la mansardă… ascult
vocea lui Iahve şi simt
din plin respiraţia Lui parfumată
stând la mansardă privesc
defilând pe meterezele norilor
o cohortă de îngeri 
care
 cară
  o Carte
în care înaripate… sub streşinile povârnite
ale cerului suburbiile sale,
constat: sub culoarele cerului în mahalalele
‘nalte
se petrece ceva!

din lucarna mea agăţată
la urechile bolţii
stând cu coatele pe pervaz, urmăresc
disputa aprinsă pe care norii 
o au de o vreme cu vântul
pe teme apocaliptice

… am prins
un capăt de sunet ca un capăt de aţă –
din muzica sferelor-nalte, care
încă se mai propagă
zi de zi
în limpede dimineaţă

Remus-Valeriu Giorgioni



1411, 2023

 Poezie

Cititorul – marele ctitor

Iar Cititorul şi autorele au
un mod aparte de a lua în considerare
malinconia…, ei cată
tandru în depărtare
prin perdele de ceaţă în cosmica
dimineaţă

un lucru povestit/pre-vestit
e numai umbra scheletul
celor viitoare – poeţii
vin să ne spună câte în lună
şi stele – ba chiar şi în soare…

Într-un vers ei adună
lună stele luceferi, quasari şi pulsari –
toată oştirea cerurilor dimpreună
O inimă jefuită de gânduri: 
vorbirea care destramă (deodată
sufletul are o căutătură ciudată!)

Remus-Valeriu Giorgioni



142 1, 2023

Poezie

POEMUL POSTLITERAR
sau efectul de fluture
(Lyric Airlines)

Între Galileo Galilei: e pur si muove
şi Proorocul din Galileea
Între Arhimede („Daţi-mi un punct de sprijin în univers
şi vă mut pământul”) şi Cel de mai sus (el va mai clătina o dată
cerurile şi pământul, marea şi uscatul)

Între teorema lui Pitagora şi postulatul lui euclid,
formulele lui Viėte şi ecuaţia lui Bernoulli
Banda lui moebius şi pendulul lui Foucault
Şirul lui Fibonacci şi tabelul lui mendeleev...

(Poetul nostru post-postmodern
aplică principiul lui Bernoulli ca să ridice în aer
avionul marca „poema” – Lyric Airlines
mărindu-i astfel (im)portanţa
în faţa criticii şi istoriei literare... Şi presiunea ascendentă
de sub aripile debutantului, executând pe aerodromul poesis
exerciţii de zbor)

un fluture cărtărescian bate din aripi la Bucureşti
iar în Suedia se produce tornada

Remus-Valeriu Giorgioni
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... Şi toate acestea compun poemul postliterar,
plus un gram
de sare artistică şi piper literar, fără de care 
totul, dar absolut totul
ar fi în zadar!

Remus-Valeriu Giorgioni



144 1, 2023

Proză

Lia Alb

La șaptezeci de ani

— Alo! mă auzi? A murit Iovi. S-a dus 
prietenul nostru... S-a dus... printre lacrimi şi 
sughiţuri îngâna, se îngâna cu voce tânguitoare, 
enervantă, Loli.

— Când? Cum? Am vorbit la telefon 
în urmă cu trei zile. Se plângea de una, de 
alta, de picioare... Tu de unde ştii? curioasă, 
emi apropie lama telefonului, să audă, să 
priceapă...

— Tu eşti surdă?... A murit, s-a dus 
dintre noi azi- noapte... ţipă Loli de s-a înecat 
în vorbe.

— Am întrebat de unde ştii? Cine ţi-a 
spus ţie? emi, cu lacrimile şiroind pe obraz, a 
scuipat sputa într-un şerveţel de lângă fotoliul 
verde din faţa televizorului.

— Băiatu-su... Fiul lui... Că plecase cu 
prietena, cu nevasta, ce i-o fi, la o cabană 

Lia Alb,  
prozatoare,  

Arad



1451, 2023

în munţi şi când s-a întors seara, l-a găsit slăbit. A întrebat de 
doctor, dar el, Iovi al nostru, i-a zis că nu-i nevoie – înţelege, sila-
bisea Loli, el i-a zis să nu cheme medicul... el a zis...

— Şi?... şopti emi.
— Şi gata, dimineaţă, când a deschis uşa apartamentului... 

uşa nu era închisă, emi dragă...
— L-au găsit mort? Vrei să spui c-a murit singur-singurel, ca 

un câine de pripas? Fără o lumânare?
— Întreabă şi tu pe alţii, că m-ai obosit...
Loli a apăsat clapa roşie şi s-a întins pe marginea patului. 

Brusc, au apucat-o frigurile, tremurând, apucă plapuma de puf 
împăturită sub cuvertura albastră şi se cuibări ca o mâţă beteagă 
sub aşternuturile apretate, că le adusese de la spălătorie doar de 
două zile. e singură... N-are cui să-şi strige nici durerea, nici 
spaima, că fiică-sa e la 2500 de kilometri, în elveţia şi bărbatul i 
s-a prăpădit de trei ani...

— A murit Iovi... îmi pare rău să-ţi dau o asemenea veste... 
Ştiu că ţi-era prieten, coleg de bancă... la liceu... bolborosea 
emi.

— Am aflat... glacial, apăsat, Romi şi-a strâmbat ridurile 
adânci din jurul gurii...

— De unde? Cum? emi, care-i fusese prietenă şi colegă de 
clasă acu’ cincizeci de ani, curioasă, că-i stă în fire să le afle pe 
toate, să-şi brodeze spaima, durerea, amestecată cu o ţigară pe 
care o aprinsese între timp...

— mi-a telefonat fiul... băiatul lui şi mi-a zis că l-a găsit mort 
dimineaţă, când s-a dus să vadă cum se simte... m-am oferit să 
mergem împreună la Pompele funebre...

— Tu? Păi n-are alte rude?
— Ştii doar că i-a murit nevasta de vreo doi ani... emi, dragă, 

nu te ambala... Tensiunea ta îţi face figura orişicând... Chiar 
dacă...

 ProzăLia Alb



146 1, 2023

Proză

Dacă ce? Că al meu ştie să dea sfaturi doar foştilor pacienţi. 
Zice că am medicul meu de familie, că el nu se bagă, că oricum 
nu-l ascult.

Odihneşte-te... Dă telefon cui vrei... eu am altele de aranjat.
Tacticos, Romi şi-a pus celularul în faţă şi a continuat să scrie 

lista celor trebuincioase pentru înmormântare.
1. pompele funebre,
2. costumul – cămaşa, cravata, dintre hainele aruncate în 

dulapul din dormitorul de nuc,
3. popă... ortodox ori catolic?
4. anunţul mortuar,
5. locul de veci.
Spre seară, telefonul pus pe silenţios, că-l obosise peste măsură 

în ultima vreme, adică de vreo patru ani şi mai bine, tremurând 
ca apucatul, mai abitir ca mâinile şi trupul îmbătrânit, a cerut 
să-l deschidă.

— Să-l odihnească Dumnezeu! Vocea puternică, hotărâtă, o 
cosmeticiană pricepută în a da faţă propriei biografii, propriei 
suferinţe, Ania, colega imobilizată în scaunul cu rotile.

— Ştiu că tu le vei rândui cu înmormântarea şi...
— A fost depus în capela de lângă cimitirul din cartier... Din 

spatele blocurilor. mâine seară va veni şi preotul...
— Să citească stâlpii? continuă Ania.
— Nu ştiu. Poate da, poate nu... Iovi a fost botezat la 

catolici...
— mamă-sa fusese ortodoxă. Am cunoscut-o din liceu... 

continuă Ania, netulburată.
— Botezul contează... Oricum, va fi înmormântat în cimitirul 

de vizavi.
Vizavi de capelă? Parcă?
— Tu vrei să vii la înmormântare? îşi muşcă limba Romi.

Lia Alb



1471, 2023

Lia Alb

— Desigur... mă aduce Ioan, îl ştii bine...
— Bineînţeles... Poimâine e slujba de înmormântare. La 3. 

După-amiază... bărbatul de 70 ani... A fost întotdeauna sau i-a 
plăcut să fie bărbatul raţional. Acum s-a simţit ca niciodată 
preţuitor al femeilor. Ania... Femeia puternică...

— Închid, Romi. Cred că mă sună Alex.
— Alex din America?
— el, Alex al nostru, e-n Arad de o săptămână. Şi-a cumpărat 

un apartament în blocul de lângă mine. Tot cu vedere spre mal.
— Aveţi ce-aveţi cu toţii. Să fie cu vedere spre mal. Şi Iovi 

vedea mureşul de la etajul 10.
— Alex şi-a luat casa pentru pensie... un adăpost... şopti 

Ania.
— O reîntoarcere... mulţi din transfugi se întorc acasă la bă-

trâneţe.
— Acasă e acasă... Aici ne aşteaptă pământul pe fiecare... Ania 

a apăsat pe clapa lui Alex.
— Da, Alex dragă...
— Ştii că şi eu am vorbit cu Iovi. De trei zile, parcă. Ajunsesem 

obosit de la aeroport...
— e lung drumul spre casă...
— Ania, eu am două case... una în America şi alta aici, la 

Arad.
— Bine-ai făcut... La pensie vom fi vecini. mergem împreună 

la marketul de vizavi.
Desigur, încuviinţă Alex... m-ai întrerupt. Iţi spuneam că Iovi 

mi-a zis să ne facem planuri.
— Ce fel de planuri? Că el cu picioarele, coloana defectă... 

scăpă Ania.
— Tocmai... Să mergem la Băi împreună. Nu ne strică la amân-

doi băile termale...

 Proză



148 1, 2023

Proză

— Acum doar ţie... Parcă ziceai că ai vorbit cu el înainte de... 
Se simţea rău?

— Se plângea de picioare, că nu-l mai ajută. Da’ nu mori de 
picioare, my dear...

— Să-l odihnească Dumnezeu... el alesese copilăria digitală. 
Alesese între viaţa reală – vieţuca lui reală de unu’ singur – şi cea 
digitală, pe cea din urmă.

— un Facebook-ist convins. Ce de poveşti postam amândoi... 
Din vremea liceului...

— Şi altele mai fără perdea... râse Ania.
— Ca între flăcăi...
— La 70 de ani, încheie Ania. Ne vedem la înmormântare.
— Sună greu. mă bucurasem să-mi văd colegii, cu toţii. Şi 

Iovi... S-a dus...
marţi, pe la două şi jumătate, s-au strâns vreo treizeci de 

persoane, femeile în fuste ori pantaloni negri, cam demodaţi, 
prea strâmţi ori prea largi şi mantouri tricotate; bărbaţii în blu-
zoane negre, doar Romi, demn, într-un costum de gală întunecat, 
cravată, tot neagră şi cămaşă albă, pendula între fiul mortului, un 
băiat frumos, înalt – semăna cu fostul Iovi de pe vremea liceului 
de acum cincizeci de ani – şi foştii colegi...

Petru se oferise, spre surprinderea nevestei, de care se se-
parase în fapt, s-o aducă dânsul cu maşina la înmormântare, că, 
deşi nu fusese coleg, nici prieten, cu decedatul, îl cunoscuse la 
tribunal, îi fusese client într-o cauză de toată jena. îl amendase 
un agent zelos, şi – colac peste pupăză! – a dispus şi suspendarea 
carnetului de conducere...

A fost nevoie de un teatru, de o punere în scenă, când l-a silit 
pe lovi să stea în picioare în spatele avocatului, sprijinit în baston, 
de s-a înduplecat judecătorul să nu lase un semiolog fără carnet, 
că doar maşina îi oferea singurul mijloc decent de deplasare.

Lia Alb
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S-a simţit oarecum stingher, temător, oarecum înspăimântat, 
când preotul oficia slujba de înmormântare.

I se părea un dascăl bătrân ce ţine o lecţie elevilor de 70 de 
ani.

— Rugaţi-vă pentru cel plecat dintre noi. Rugaţi-vă pentru 
voi, şi pentru vrăjmaşii voştri. Credinciosul se vede pe sine plin 
de păcate... predica de o jumătate de oră, pe măsura vârstei.

Şi Iovi, şi emi, şi Romi, şi Alex, şi Diana (ce-şi lăsase copilul 
cam debil în spital pentru un ceas) şi Ania... păpuşi de ceară, 
îmbătrânite, ridate, trase de sfori nevăzute... şi încă alţi cinci de 
peste 70, câte unul, câte doi, în urma sicriului, târându-şi spa-
tele, piciorul cu proteză la genunchi, respiraţia greoaie, ritmul 
neregulat al inimii ce ticăia ca un ceasornic neîntors, ascunzând 
demn durerea ce lovea ca o ţepuşă înfiptă în carnea absolvenţilor 
la citirea catalogului, cea din urmă.

Lia Alb
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Alice Valeria Micu

Metonimiile prieteniei la 
George Banu

Festivalul Internaţional de Teatru de la 
Sibiu este motorul incontestabil al vieţii 

culturale sibiene şi chiar dacă tot ceea ce se 
întâmplă acolo este indisolubil legat de artele 
spectacolului, festivalul prilejuieşte întâlniri, 
conferinţe şi lansări de carte memorabile. 
Protagonistul absolut al multor zile a fost, 
de-a lungul anilor George Banu, care a purtat 
un dialoguri memorabile cu invitaţi de marcă 
ai festivalului. 

În 2014 am asistat la lansarea Monologurilor 
neîmplinirii ale lui George Banu, în prezenţa 
regretatului Valentin Nicolau. Aceeaşi editură 
Nemira a continuat în 2015 cu alte două 
episoade – Parisul personal. Autobiografie 
urbană şi Parisul personal. Casa cu daruri. 
Acestora li s-a adăugat un dublu CD, 

Restituiri

Alice Valeria Micu,  
poetă,  

Cluj
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Teatrul – neîmpliniri solitare, împlinire 
comună, în regia lui Gavriil Pinte. Tema 
neîmplinirii de care George Banu este 
atât de profund legat a fost punctul de 
plecare al în  tâlnirii, ocazie cu care a 
recapitulat cele trei întrebări de la care 
au pornit Monologurile neîmplinirii 
– de ce nu a devenit actor, de ce nu a 
de  venit profesor şi de ce nu a devenit 
scriitor. mă consider o norocoasă pen-
tru faptul că am avut parte, ca jurnalist, 
de-a lungul câtorva ediţii ale FITS, 
de întâlniri fabuloase, precum cele cu 
George Banu. 

„Teatrul îţi oferă satisfacția împli nirii în clipă, 
dar neîmplinire ca fi inţă, o neîmplinire solitară, dar 
împlinire ca trupă, ca întreg [...] Orice actor va spune 
că e şi poet, dar toţi recunosc că există o anumită 
frustrare pe care nu ajung să o depăşească, dar care e 
reciclată de un pictor sau un scriitor.[...] Încercările 
şi eşecurile asumate fără frustrare sunt sursa unei 
noi înnoiri. eşecurile încărcate de frustrare produc 
nişte oameni cinici, dispuşi să distrugă. În schimb, 
eşecurile, ne îm plinirile asumate sunt martore ale 
frontierelor pe care suntem dispuşi să le acceptăm 
[...]. Neîmplinirea şi înfrângerea sunt împreună 
drumul marginal care te poate duce la împlinirea în 
tine însuţi”.

Despre cele două cărţi – Parisul personal. Auto
bio grafi e urbană şi Parisul personal. Casa cu daruri 
George Banu a mărturisit: „Parisul personal este con-

Metonimiile prieteniei la George Banu
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tinuarea proiectului cu locuri pe care le-am oferit prietenilor, 
conceput ca o plimbare într-un oraş, unde recunoşteam darurile 
făcute lor, locuri secrete, unde viaţa mea s-a depus. evocând 
plimbările de acolo restabilesc geniul locului şi momentele 
speciale asa cum le-am trăit. Nu sunt note de călătorie, sunt 
spaţiile pe care împreună cu prietenii le-am bătut cu piciorul 
şi care fac să reînvie amintirea momentului când eram cu ei, 
aproape de fiecare dată când revin acolo”. Cartea nu e născută 
din mari teorii, devenite gândire, ci din experienţa biografică 
transformată în concept, iar ideea realizării ei i-a venit de la o 
frază a lui Lucian Pintilie, cunoscut ca fiind un megacinic: „Am 
primit o carte poştală de la tine şi am înţeles: tu scrii de două ori, 
o dată cu imaginea şi o dată cu cuvintele”.

Pentru a doua carte a decis să nu privească exteriorul, nu 
domnia sa în Jardin des Tuileries, ci să rămână în interiorul lo-
cuinţei, doar călătoria să fie făcută cu gândul, prin intermediul 
darurilor primite de-a lungul anilor. Astfel în Casa cu daruri 
rămâne în apartamentul său, unde a fotografiat împreună cu 
mihaela marin, obiecte oferite de prieteni, şi alături de aceste 
fotografii vorbeşte de prieteni şi de amintirile oferite de aceştia. 
Obiectele au funcţia unei madlene proustiene şi sunt astfel un 
prilej de meditaţie. Prietenii constituie o a doua existenţă a 
autorului şi cartea vorbeşte despre aceasta din interiorul său, 
graţie obiectelor. 

George Banu povestea cu umor, că atunci când vine vorba 
de cadouri, francezii sunt total lipsiţi de inspiraţie şi de cele mai 
multe ori aduc o sticlă de vin. Însă a face cadouri înseamnă o 
recunoaştere a partenerului, că prietenul său este dublul său. 
Dacă el se înşeală şi senzaţia de dublură nu funcţionează, atunci 
nu e prieten, aşa că obiectele din carte sunt de la oameni cu totul 
speciali. „un prieten iranian mi-a arătat două obiecte și mi-a dat 

Restituiri Alice Valeria micu
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să aleg între ele. Simţeam că vrea să-mi ofere ceva și că eu vreau 
altceva şi eu am fost obraznic şi am ales ceea ce mi-am dorit. el 
a scos obiectul cel mai drag al familiei de pe perete, mi l-a dăruit 
şi eu l-am adus de la Teheran”. Cam despre asemenea obiecte, şi 
prietenii este vorba în cartea sa.

Când cartografia subiectivă a apartamentului personal era 
aproape realizată, soţia sa a exclamat: „Acum o să ştie toată lumea 
ce avem acasă”. „Nu numai că va şti ce avem , dar vor şti şi sursa” 
a replicat George Banu, iar noi nu putem să fim decât recunoscători, 
pentru că nu obiectele contează, ci legătura afectivă pe care o 
implică, felul în care aceste cadouri funcţionează în inevitabilul 
proces al uitării ca elemente ale memoriei. Admiţând că este un 
puzzle parţial compus din darurile pe care le-a primit, George 
Banu a recunoscut cu modestie că, în cea mai mare parte, este 

Alice Valeria Micu și George Banu
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făcut din materia spectacolelor pe care le-a văzut, dar că nu a 
reuşit să fie unul dintre ele.

Seneca spunea că atunci când îmbătrâneşti nu trebuie să 
abandonezi dorinţa, ci să schimbi dorinţele. George Banu renun-
ţase să mai scrie despre teatru, iar eseul a fost forma predilectă 
de exprimare a ultimilor ani. În 2015 a mărturisit că acesta e 
programul său actual şi şi-a amintit întâlnirea cu emil Cioran. 
Acesta zicea: „eu nu mai scriu, am abandonat!” Când George 
Banu i-a dat exemplul lui Tizian, care a pictat până în adâncurile 
senectuţii, replica nu a întârziat: „George, cuvintele şi culorile 
nu au acelaşi statut”.

Deşi a încheiat întâlnirea cu vorbele lui Cehov, potrivit 
cărora înţelepciunea e în punctele de suspensie, voi încheia cu 
câteva fraze din finalul Casei cu daruri: „Oamenii se salvează nu 
doar prin prezenţa lor, ci şi prin urma pe care o lasă, modestă, 
personală, fragmentară, moştenire sentimentală. Aceste meto-
nimii ale unor prietenii îmi sunt necesare pentru a mă regăsi 
în labirintul vieţii mele fără certitudini, nici traseu balizat. Oas-
peţi ai unui apartament pe care îl deschid ca pe o scenă unde 
cadourile servesc de impulsuri mnemonice şi totodată suscită 
petreceri nostalgice sau visuri fantomatice. În intimitatea lor mă 
bucur să nu mai trăiesc, ci să-mi amintesc. Cartografia sfârşeşte 
în elegie a cărei nostalgie consolează şi devine epilog consimţit. 
Acestea-i sunt ultimele acorduri. Aud voci, recunosc chipuri, 
mângâi cadouri. mă întunec”. Asta scria în 2015. După aproape 
opt ani, întunecarea l-a cuprins, iar nouă ne rămâne să-l recitim, 
păstrându-l astfel viu.

Restituiri Alice Valeria micu
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Iulian Negrilă

Neofit Scriban  
(1803‑1884)

S‑A născut la Burdujeni, judeţul Suceava. A 
fost arhiereu, pedagog, autor de versuri. 
Provine din familia unui preot; la botez a 

primit numele de Nicolae. A învăţat la mă-
năstirea Todireni din Burdujeni şi s-a călu-
gărit la mănăstirea Gorovei, în 1827. Ajunge 
preot ieromonah la mănăstirea Sfinţii Trei 
Ierarhi din Iaşi, în 1833. 

A studiat la Gimnaziul Vasilian şi la Aca-
demia mihăileană din Iaşi, absolvită în 1837, 
apoi la Colegiul Naţional Sf. Sava din Bucureşti, 
între 1838-1839.

La 1840 este închis, pentru că s-au găsit la 
el operele lui Voltaire. 

În 1838 urcă treapta de singhel, este ridicat 
apoi la gradul de protosinghel. A pledat me-
reu pentru o cultură în limba naţională.

În 1861 se pune în fruntea a 40.000 de oa-
meni şi cere împroprietărirea sătenilor. 

Iulian Negrilă,  
istoric literar,  

Arad
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În 1843 înfiinţează o şcoală publică la Fălticeni, unde a fost 
profesor, avându-l ca elev pe N. Gane. În acelaşi an este egumen 
la mănăstirea mogoşeşti. În acea vreme, preda elina şi ştiinţele 
religioase la şcoala pentru călugări de la mănăstirea Neamţ. 

Între 1846 şi 1862 este director al şcolii de la Trei Ierarhi şi 
reorganizează cursurile de la Seminarul Socola, unde va preda 
filosofia, retorica şi limba elină.

În toată această vreme a susţinut cauza unirii Principatelor. A 
fost ales reprezentant al clerului în Divanul ad-hoc din moldova 
şi a rostit cuvântări în sprijinul alegerilor pentru Adunarea elec-
tivă şi adresează o „Salutare României la 1859, ianuarie 24”, 
tipărită în Steaua Dunării din 3 februarie 1859.   

Neofit Scrisan a lăsat şi o modestă creaţie poetică, alături de 
câteva note de călătorie. Volumul său se intitulează Încercări poetice 
(1879), fiind îngrijit de Romulus Scriban. Volumul adună poezii 
ocazionale, evocând entuziasme colective sau intime ca: La sfinţirea 
temeliei Academiei Moldovei, Vocea patriei (inspirată de înfiinţarea 
şcolii din Fălticeni), Liberarea şcolilor în Moldova la 1856, La unirea 
românilor, La moartea fratelui meu, Gavriil Scriban.

La acestea se adaugă câteva compuneri din tinereţe cu caracter 
elegiac şi meditativ: Lumea, Cătră cel mâhnit, Norocul, Exilul 
meu în pustie la 1840 la mănăstirea Neamţ, Salutare Suceava, 
vechea capitală a moldovei.  

A fost autor de manuale şi traduceri. A scris Metoda pentru 
studiul limbii elene, Scurtă istorie şi cronologie despre mitropolia 
Moldovei, Foloasele Unirii Principatelor, Călătoria mea la pă
mântul Sfânt şi la Ierusalim. 

Numele de Scriban înseamnă oameni cu ştiinţă de carte. De 
altfel, fraţii Neofit şi Filaret Scriban, au fost doi autodidacţi care 
au ajuns cărturari şi reformatori ai învăţământului. „ei învăţau 
lecţiile, nu ziua căci erau slugi, ci noaptea şi nu la lumânare, căci 
nimeni nu le da, ci suindu-se în spatele caselor mănăstirii, pe 
nişte stânjeni de lemn, la lumina lunii”.   

Iulian Negrilă
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Anton Ilica 

Prozatorul Gheorghe Schwartz 
„trădează” 

GHeORGHe SCHWARTZ îşi întitulează 
romanul autobiografic Trădarea, ma-

nifestând aceeaşi pasiune în a concepe 
titluri, alcătuite din opt litere, cum sunt 
toate prozele sale. Contextul „trădării” îşi re-
găseşte motivaţia în Premiul pentru literatură 
Opera Omnia „Ion Creangă”, de la Piatra 
Neamţ, prin care se alătură altor prozatori 
omagiaţi: Dumitru Radu Popescu, Nicolae 
Breban, Eugen Uricaru, Dan Stanca, Gabriela 
Adameşteanu. Organizatorii le solicită lau-
reaţilor „o autobiografie”, care să onoreze 
„spiritul celebrelor Amintiri din copilărie ale 
Patronului Premiului”. Volumul Trădarea 
apare la editura Nona, din Piatra-Neamţ, 
cartea fiind dedicată „celor ce mi-au fost 
apropiaţi, dar care nu au încăput în aceste 
rânduri limitate”. 

Anton Ilica,  
eseist,  
Arad
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Trădarea este o autobiografi e cu 
„un personaj dintr-o piesă concepută 
de Dumnezeu”, un fel de „rescriere a 
scenariului vieţii mele”. Iată cum începe 
textul: Puţină lume, Doamne, este 
aptă a se bucura de adevărata creaţie, 
de efortul propriu-zis, de travaliul su-
fi cient sieşi! Puţină lume are puterea 
de a se opri să aştepte înfrigurat lucra-
rea fi nită, mulţumindu-se doar cu sa-
tisfacţia inspiraţiei şi a transpiraţiei, cu 
harul drumului! Şi, fi indcă nu se poate 

abţine de a se bucura doar de imaginea virtuală a 
operei terminate, puţină lume, Doamne, mai are 
răbdare cu creaţia însăşi!. Cele câteva rânduri sunt 
preluate din romanul Cei O Sută, Culoarul Templier, 
editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008, p. 350. 

Creaţia supravieţuieşte, susţine cu melancolie 
pro zatorul, iar autorului îi lipseşte clipa de bucurie 
a împlinirii operei fi nalizate. Adeseori, aventura na-
rativă înghite detaliile biografi ce, dacă scriitorul 
ignoră să-şi scrie o autobiografi e, nişte memorii ori 
amintiri. După Gheorghe Schwartz, creaţia substituie 
biografi a, întrucât „diferenţa dintre trecut, prezent şi 
viitor este doar o pu ternică şi încăpăţânată iluzie”, 
justifi când cu un argument tot literar: „vremurile 
defi nite nu sunt decât o singură vreme, iar toate 
cele o sută de personaje încap într-unul şi acelaşi 
personaj”. Acest Personaj este chiar Scribul. Atunci 
de ce există opţiunea pentru mărturisire, pentru 
apariţia publică a scriitorului în haine de lucru? 

„un personaj dintr-o piesă concepută 
de Dumnezeu”, un fel de „rescriere a 
scenariului vieţii mele”. Iată cum începe 
textul: Puţină lume, Doamne, este 
aptă a se bucura de adevărata creaţie, 
de efortul propriu-zis, de travaliul su-
fi cient sieşi! Puţină lume are puterea 
de a se opri să aştepte înfrigurat lucra-
rea fi nită, mulţumindu-se doar cu sa-
tisfacţia inspiraţiei şi a transpiraţiei, cu 
harul drumului! Şi, fi indcă nu se poate 

abţine de a se bucura doar de imaginea virtuală a 

Anton Ilica



1591, 2023

 Lecturi paralele

Preiau răspunsul din chiar afirmaţia Scribului: „mi s-a solicitat 
o autobiografie conform cutumei juriului”. Dar el şi-a pus viaţa în 
cărţi, iar personajele sale sunt înfăţişări/ măşti ale Sinelui. Romanul 
Cei O Sută e construit pe iluzia succesiunii şi simultaneităţii, 
întrucât şirul de o sută de personaje, „bunic, tată şi fiu s-au 
născut, au trăit şi au murit împreună în acest unic timp”, alcătuit 
din trecut, prezent şi viitor. Cărţile îi sunt adevărata sa biografie, 
justifică Romancierul. Scriind despre „trădare” ca relaţia dintre 
realitate (în situaţia de faţă, viaţa unui scriitor) şi mărturia 
despre această realitate, ne reamintim sintagma lui Nicolae 
manolescu despre „lecturile infidele” (1966). Dubla infidelitate 
(a scrierii şi a lecturii) dă operelor literare vulnerabilitatea 
oricărei ambiguităţi, iar ambiguitatea polisemantică luminează 
virtuţile „operei deschise” (umberto eco, 1962). Fiecare cititor 
recuperează înţelesurile care se văluresc în funcţie de lecturile 
anterioare, experienţei şi culturii sale stilistice.

Lectura autobiografiei narative a lui Gheorghe Schwartz în-
treţine (doar) iluzia că recuperăm informaţii inedite despre 
viaţa unui mare scriitor. Speranţa se risipeşte în ideea de trădare 
pe care o comite însuşi autorul. Dacă ceea ce scriu eu acum este 
o autobiografie, un jurnal, „un itinerar idealist”, atunci cumva 
trădez opera mea, această fiind „biografia” vieţii şi experienţei 
mele? Scriind „o naraţiune autobiografică”, „trădez” fericirea de 
a-mi încifra viaţa în personaje literare?”, se întreabă în Cuvânt 
înainte. Nu cumva, scriind „o naraţiune autobiografică” „trădez” 
fericirea de a-mi încifra viaţa în personaje literare ? 

O altă chestiune derivă din relaţia dintre ceea ce este şi ceea 
ce relatează despre sine autobiograful. Destule secvenţe din 
curriculum vitae sunt evitate pentru că „nimeni nu este dispus 
să-şi divulge aspectele dizgraţioase”, multe rămânând dosite pen-
tru totdeauna în intimitatea secretelor. Aşa că nici o scriere auto-

Prozatorul Gheorghe Schwartz „trădează”
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biografică nu va fi completă, existând suficiente justificări ca să 
asigure abaterea de la sinceritate şi autenticitate. Prin omisiune, 
exagerări, selecţie subiectivă, uitări ori insuficienţe, Trădarea, 
susţine autorul, este o carte de ficţiune, adică subiectivă, înca-
drabilă în specia naraţiunilor autobiografice, fiind „o proză mai 
obiectivă sau mai subiectivă, un text scris la persoana întâi”. 

unde se regăseşte graniţa dintre fantezie şi biografie? Roman-
cierul Julien Green a ţinut un jurnal aproape patruzeci de ani 
(1928-1967), afirmând că ”niciodată n-am fost exact omul 
jurnalului pe care-l scriu”. Autobiografia e o privire selectivă în 
trecut, intrând în categoria literaturii subiective (Ioan Holban, 
1989), prin distincţia dintre „individul concret (cel din acte) şi 
insul construit (cel din text)”. Iată de ce Trădarea lui Gheorghe 
Schwartz este o autobiografie literară, prin care îşi accentuează 
identitatea şi punctează cronologic o continuitate, care sprijină 
(unele) înţelesuri ale gesticii personajelor ori justifică intrarea 
acestora în interiorul anumitor evenimente. Ca autobiografie li-
terară, Trădarea dă autorului posibilitatea explicită de a fi personaj, 
deşi, în cazul lui Schwartz, scribul din romanele sale satisface 
faţetele (vezi şi Psihologia transversală, 2003) comportamentale 
şi structurale ale autorului (Schwartz von Schwartz, de ex., dar 
şi Ţipor ori Julius Zimberlan).

Copilăria din localitatea natală, Lugoj – oraşul culturii bă-
năţene –, în grija protectoare a bunicilor şi părinţilor, studiile 
liceale devin sursă de nostalgie şi de mărturisiri. Specificitatea 
zonei Banatului constă în multilingvism: „Lugojul era un oraş 
unde alături de români trăiau, unguri, nemţi, evrei, sârbi şi 
ţigani. Aşa că era un fapt obişnuit ca lumea să vorbească mai 
multe limbi. În casa noastră, părinţii discutau între ei în limba 
maghiară, bunicile mi se adresau în limba germană, iar părinţii 
vorbeau cu mine româneşte”. Giuri – Filosoful de pe strada 

Anton Ilica
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Dobra – provenea dintr-o onorabilă şi înstărită familie evreiască 
(„Bunica Salinsky, născută în Biserica Albă, căsătorită cu un 
moşier, s-a ţinut mereu boiereasă”), era cuminte ca şi copil, con-
ştiincios ca elev, cu apetenţă spre huzurul lecturii şi a pierderii 
timpului cu şahul, dar dedat cu comentarii şi filosofări inocente: 
„eu am ajuns pe strada Someşului, care mai devreme s-a numit 
strada Dobra. Ochelarist de mic şi cu părul foarte cârlionţat, 
dacă m-am evidenţiat prin ceva, acel lucru a fost că nu puteam 
să tac şi că aveam întotdeauna ceva de comentat. În faţa oricui. 
Tatăl unui prieten m-a numit filozoful din strada Dobra” (p. 14). 
Amintirile rămase în memorie sunt restituite cronologic, de la 
primii paşi „pe umerii cuiva” până la nedreptăţile şcolare, de la 
evocarea figurii învăţătorului său până la conturarea unei che-
mări profesionale pentru o carieră universitară: „Plecarea din 
Lugoj a însemnat şi plecarea mea în viaţă”. 

A urmat Viaţa la Cluj şi importanţa mustăţii în destinul meu, 
cu evocarea profesorilor universitari, a colegilor, a vremurilor 
tot mai tulburate, care determină schimbarea sensului vieţii, 
a condiţiei sale de evreu român şi de român evreu. Pe lângă ri-
giditatea mentală şi atitudinală a poporului cultural din jurul 
arcului carpatic faţă de nume străine – evreieşti, maghiare, 
nemţeşti ori ruseşti, lamentărilor sale li se adaugă condiţia de 
„scriitor provincial”. este convins că stabilirea sa în Capitală i-ar fi 
adus numeroase avantaje, iar valoarea sa artistică ar fi căpătat o 
altfel de aură calitativă. Soarta l-a trimis în Arad: „când am ajuns 
să debutez, gândurile acestea s-au motivat că, doar în capitală 
fiind, ţi se poate aprecia la justa valoare scrisul şi iarăşi am dorit 
să mă mut la Bucureşti”. Lucru ce nu i-a reuşit: „Ţesând scenarii 
nostalgice, mai ales până ce am izbutit cât de cât să pătrund în 
viaţa literară, mi-am imaginat că aş fi intrat într-un grup, că aş 
fi cunoscut mai mulţi scriitori şi critici, dar probabil aş fi scris 

Prozatorul Gheorghe Schwartz „trădează”



162 1, 2023

Lecturi paralele

mai puţin. eram convins, aşa cum mai sunt convins şi astăzi, că 
relaţiile personale sunt esenţiale în soarta manuscriselor, că este 
foarte important cu cine obişnuieşti să stai la masă la restaurant, 
unde grupul poate deveni hotărâtor în promovarea lucrărilor 
tale”. Cu harul său de povestitor remarcabil, îşi reconstituie 
momentul publicării unei pagini în revista România literară, 
stabilirea ca profesor în Arad, căsătoria, copilul, premii pentru 
romane, ciclul lugojean, romanele din seria Cei O Sută, apoi 
Vocalize, implicarea în activitatea politică, cariera universitară, 
precum şi alte „trădări” într-ale scrisului. 

Despre învăţământul superior, unde am fost colegi, îşi îm-
părtăşeşte opinia privind relaţia dintre instituţie şi schema 
statului de funcţii ale universităţii: „unii demnitari chiar la mai 
multe universităţi, unde luau salarii mari, deşi nu se prezentau 
la cursuri mai niciodată. Prost înţelese, descentralizarea şi 
autonomia universităţilor au făcut ca în jurul rectorilor să se 
formeze o camarilă imposibil de spart. Deşi nu mai sunt activ 
de mai mulţi ani, aflu că procesul acesta se adânceşte mereu 
mai mult, în vreme ce competenţa joacă un rol tot mai mic, 
importantă fiind obedienţa faţă de conducere, o obedienţă bine 
răsplătită.” (p. 77)

Dar, vorba cântecului Sunt vagabondul vieţii mele: multe bune 
şi rele face omul în viaţă, dar el a rămas dedicat total scrisului, şi-a 
iubit cititorii, a îndrăgit limba română, fiind exigent cu propria 
exprimare şi foarte atent la semnificarea limbajului folosit pen-
tru scriere. După cum se întâmplă în Amintiri, mărturisirile sale 
despre scrierea şi publicarea cărţilor, întâlnirile admirabile cu 
scriitori (şi critici literari) consacraţi (Al. Piru, marin Preda, 
eugen uricaru, Doina uricariu, Nicolae manolescu, Adrian 
Papahagi, Irina Petraş, Petre Poantă, Grete Tartler, Adrian 
Popescu, Vasile Andru, Octavian Paler), îşi fixează sinceritate în 
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multe pagini despre programul de lucru al romanului Cei O Sută 
(4848 pagini, 11 volume, elaborate în 25 de ani). 

„Aventura diplomatică” şi o scurtă excursie politică pe cu-
loarele administraţiei eşuează, motivându-i reaşezarea la taste şi 
dedicaţia totală scrisului. urmează o prolifică activitate editorială: 
romane, proză scurtă, cursuri universitare, articole de opinie 
etc. Participarea sa publicistică cu opinii de însănătoşire a vieţii 
literare (culturale) a Aradului sunt evidenţe, prin tenacitatea 
de a „salva” de la dărâmare Teatrul Vechi din Arad (întâiul 
stabiliment teatral construit din ziditură, în 1817, de către co-
merciantul Iacob Hirschl), apoi despre cele trei „tare genetice” 
ale României (Lipsa valorii cuvântului, Ierarhii aberante, Totul 
începe şi nimic nu se termină) şi alte implicări ponderând mânia 
cu o înaltă doză de ironie cărturărească. 

Afirmă scriitorul arădean: „Viaţa mea a fost un adevărat ro-
man”; trădarea de a-mi publica „romanul vieţii”, o ficţiune cu un 
singur personaj, luând chipul autorului însuşi e totuşi trădare. 
Textul se încheie, ca într-o compunere didactică, cu „Cărţile pe 
care le-am scris reprezintă totodată şi cele mai fidele amintiri ale 
mele”. Deviza, susţinută hotărât cu afirmaţii aproape aforistice, 
se încarcă de melancolie şi deziluzie: „misiunea socială a unui 
scriitor este de a se lupta cu morile de vânt şi de a-şi tăia craca 
de sub picioare”. 

Interviul amplu şi complex al lui Cristian Livescu, scriitor, critic 
literar, mare admirator şi interpret al lui eminescu şi Creangă, 
deci interviul cu prozatorul Gheorghe Schwartz extrage din ac-
tivitatea acestuia elementele esenţiale ale elaborării celor 50 de 
cărţi, insistând asupra impactului avut de acestea în literatura 
română şi europeană. extrase relevante din proza sa reuşesc să 
creioneze o imagine complexă a Biografiei sale, iar mărturisirile 
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sunt susţinute de un CV funcţional, exact şi esenţializat. Structura 
cărţii urmează cu sinceritate secvenţele biografice.

Fiecare dispune de amintirile pe care le binemerită. ele re-
compun imaginea unei vieţi depline, a unui individ „om, liber, 
sănătos”, al cărui limbaj, afectat de „o sâsâială copilărească”, ex-
celează în corectitudine, fără scamatorii stilistice, armonizat pe 
structuri narative originale şi profunde. Amintirea şcolarului 
Schwartz în formula „filozofului de pe strada Dobra” lasă o 
subtilă umbră de speculaţie în toate cele ce scrie, ideile fiind 
sursă de analize subtile şi de mirări metafizice. 

Ne luăm îngăduinţa să încadrăm cartea a cincizecea, adică 
Trădarea, în categoria romanului autobiografic. Numeroşi scri-
itori şi-au asumat în mod voluntar intenţia a-şi redacta amintirile, 
cu gândul subtil de a-şi explica opera, a-şi justifica gesturile, de 
a-şi alcătui o imagine publică în conformitate cu stima de sine. 
În cazul lui Gheorghe Schwartz, acest text derivă dintr-o cutumă 
a organizatorilor de a solicita premiaţilor „o autobiografie”, oare-
cum, justificativă. După cum îl ştim pe autor, el şi-a luat rolul 
în serios, convertind o mărturisire administrativă/ funcţională 
într-o proză admirabilă sub forma unei „trădări” a propriei opere, 
dacă aceasta cuprinde, după cum susţine, „fidelele sale amintiri”. 
el n-a degustat vreodată din plăcerile superficialităţii, tratând 
scrisul ca o profesiune de credinţă, ca o singulară caracteristică a 
personalităţii sale. Nici pe departe nu e vorba de încheierea unui 
vis dintr-un somn fără trezire, ci de un rechizitoriu de viaţă, de 
la şcoala primară până la universitate, de la lecturile intense ale 
scribului până la publicarea a cinci duzini de cărţi, de la condiţia 
scriitorului provincial până la ofertele culturale ale timpului 
politicianist, de la viaţa profesională între întârziaţii mintali şi 
studenţii conştiincioşi până la intimitatea vieţii de familie, trăită 
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într-un frumos apartament din Arad, înţesat de cărţi şi vechituri 
moştenite, poleite de amintirea unei veşnice tinereţi. 

Trădarea e romanul explicit al celorlalte romane, aşa cum sunt 
percepute de bietul scrib, spre a incita curiozitatea bunului cititor. 
Gheorghe Schwartz este un prozator viguros şi profund retoric, 
al cărui pact autobiografic între scrib, narator şi personaj, se 
exprimă pe sine, iar frământările sufletului generează personaje 
complexe, hrănite deopotrivă cu raţiune şi sensibilitate. 
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Ramona Băluţescu 

Mozaic de fapte colorate din 
istoria Aradului, semnat de 
Andrei Ando*

Te uIŢI la un loc din jurul tău, loc pe care-l 
ştii bine, care ţi-e drag, şi te gândeşti la 

ce-a fost el, la ce-a mai văzut pământul acela, 
la ce a crescut şi apoi a căzut, acolo fiind. e 
ca şi cum istoria devine un caleidoscop cu 
straturi diverse de locuire, interesante nu 
doar pentru bătălii şi tratate de pace care 
le-au urmat ci, atunci când e vorba de un 
loc ce ţi-e foarte cunoscut, şi de mozaicul ce 
compune cronica faptului divers. Asta este 
ceea ce face complexa lucrare a publicistului 
şi scriitorului Andrei Ando, Istorie socială 
din perspectivă mediatică – Arad, ne oferă o 
cronică a lucrurilor întâmplate atât în oraşul 
Arad cât şi în judeţul Arad, dar... privită cel 
mai degrabă din perspectivă gazetărească.

* Andrei Ando, Istorie socială din perspectivă mediatică 
– Arad, editura mega, Cluj-Napoca, 2022

Ramona Băluţescu,  
poetă,  
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De ce este important ca, pe lângă 
istoria mare, să existe şi un fel de „is‑
torie mică”, iar aceasta să fie hotărâtă, 
aleasă, triată prin ochii unor gazetari? 
Pentru că faptele mari sunt mereu un 
colos ridicat pe piedestalul faptelor 
mici, pentru că eroii ce decid sorţi ajung 
la hotărârile lor, uneori, în ca fenele sau 
hanuri celebre, şi pentru că oamenii 
ale căror sorţi se decid, aşa, în marile 
răsuciri ale sorţii, sunt afectaţi şi de 
faptele mici, şi mai ales sunt in teresaţi 
de cotidianul înşirat, cronologic, pe 
firul vieţilor lor, pe criteriul proximităţii. Este o triere 
făcută deja de un ochi antrenat să recunoască faptul 
divers interesant, ceea ce dă o hartă chiromantică a 
arădeanului de demult. 

Dar, îmi permit să adaug, dacă aceste petice co‑
lorate, puse laolaltă de Andrei Ando, vor părea inte‑
resante cititorului de aiurea, ele vor fi cu atât mai 
mult gustate, savurate şi aşezate în propriul strat al 
istoriilor locale de către cititorul de aici, din judeţ, 
din oraş. Şi mă bucur că sunt unul dintre aceştia, iar 
lectura volumului am făcut‑o, desigur, înglobând 
informaţiile noi printre şipcile amintirilor mele per‑
sonale, şi ale familiei mele, legat de Arad.

M‑a ajutat, în parcurgerea volumului, de o remar‑
cabilă întindere, faptul că e structurat în capitole lo‑
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gice, cu informaţie aranjată cronologic, dar unde o temă iniţială, 
ce are o anume continuare în ani, decenii sau secole este dusă de 
Andrei Ando până la epuizarea ei ca interes, dovedind o minte 
organizată pe fişe de urmărire, a autorului, unde materialul 
strâns în ani a putut fi coroborat, dând cititorului o lectură lipsită 
de frustrarea unui episod ce s‑ar fi sfârşit brusc. (Deşi, desigur, 
întrebări şi invitaţie spre o lectură ce să caute mai multe detalii, 
în alte lucrări, rămân pentru cei interesaţi de exhaustiv, pe anumite 
subiecte). De asemenea, am apreciat folosirea de ilustraţie care a 
ajutat cele prezentate. Şi, nu în ultimul rând, cum sursele pentru 
acest tom au fost cel mai degrabă materiale existente în limba 
maghiară, am apreciat nu doar textul curgător şi corect în care 
ne‑au fost traduse, parafrazate şi oferite de autor, cu legăturile 
de rigoare între momentele aceleiaşi povestiri, dar şi folosirea, 
cu intuiţie şi har, a unor regionalisme şi arhaisme care aduc în 
limba română parfumul epocii în care au fost scrise. Textul este 
rezultatul unui efort care vădeşte o foarte bună cunoaştere a 
ambelor limbi, dar şi talent gazetăresc şi scriitoricesc (am spus 
mereu că sunt dintre cei care văd ca necesară legătura dintre 
jurnalistică şi literatură), fără pretenţiile sau răsucirea de frază 
a unui tom de istorie sau roman de epocă – dimpotrivă, frazele 
sunt scurte, accesibile, iar condimentul vine din intertitlul ales, 
din acţiunea în sine şi din descrierea clară, în care interpretarea au‑
torului completează armonios interpretarea jurnalistului vremii. 

Capitolele mari ale lucrării sunt Din timpuri străvechi (pp. 
9‑11), Aradul medieval (pg 12‑61), zaftul, după mine, începe 
de la pagina 62 cu Societate şi cultură în Aradul modern (pp. 
62‑326), urmând Primul Război Mondial şi anul 1918 (pp. 327–
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437), Aradul interbelic (pg 438‑494), Aradul în anii celui de‑al 
doilea Război Mondial (pp. 495–505) şi Epoca comunistă (pp. 
506–552). 

Autorul ne trece, pentru început, prin istoria locului, trecând, 
pentru timpurile vechi, prin vestigii arheologice, apoi urmează 
zona medievală, cu întâmplările păstrate de istorie, cu masacrul 
de la Glogovăţ din 1131, Mănăstirea Bizere, atestată în 1183, 
cu descrierea mozaicurilor de aici, sau lucruri precum judecata 
şi stabilirea nevinovăţiei, în anii 1200, cu proba fierului încins, 
scufundarea în apă şi opărirea cu apă clocotită – lucruri ce ar 
fi fost, în mod cert, parte din arsenalul de articole al unui even‑
tual jurnalist al vremii. Sau cronicar, cum realizez că, luând la 
preţăluit prerogativele meseriei noastre, aceştia pot fi văzuţi 
oarecum drept „bunicii noştri”. 

Avem, în această parte de volum, pricini, furturi, rugăciuni, 
cruciade, bătălii, movile de pământ ce ridică întrebări, legende 
ale timpurilor, revolte, intrigi. Sigur că m‑am întrebat şi eu, în 
copilărie, legat de diverse movile văzute, de mână cu bunicul, 
în drumurile noastre prin judeţ. Apoi am uitat de ele. Până 
acum.

Mi‑au atras atenţia cele opt legende ce ţin de Radna, pre‑
zentate aici, prima prezentată în volum fiind consemnată în 
1565, implicând flăcări, icoane, lumini. Apoi, toţi cei care avem 
legătură cu judeţul ştim legenda 4, cu piatra şi copita calului 
unui turc, prinsă în ea, şi probabil toţi am atins piatra aceea în 
partea dreaptă a navei Bazilicii Minore. Legendele prezentate 
merg până în anii de după 1700. Nu apar şi cele noi, cele care 
circulă în ultimele decenii. 
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Mai aflăm despre trecerea Sfintei Coroane Maghiare prin 
Arad – în 1541 şi 1849, şi, cu ocazia asta, citesc că la Complexul 
Muzeal al Judeţului Arad există o copie a Sfintei Coroane şi a 
sceptrului Ungariei – nu ştiam de ele, oare cine le‑a făcut, şi când 
şi cum a lucrat? Este dată doar o sursă probabilă – festivităţile 
din 1896. 

Aşadar, avem, pentru această perioadă, fapte ce ar fi putut face 
deliciul ziarelor – de la ştiri la tabloide: numiri de regi, atacuri, 
lupte, strategii, dar şi scheletul unui copil găsit într‑un cuptor, 
la Vărădia de Mureş. Aflăm despre desfiinţarea comitatului 
Arad pentru mai bine de un secol şi, deloc de neglijat, venirea 
călugărilor franciscani la Radna, sau despre bătălia antiotomană 
de la Păuliş, din sec XVII, dar şi de un copil născut cu două 
capete, la Lipova, la început de secol XVII, precum şi de alte 
naşteri ciudate – pe atunci, ele erau legate de relele ce se abăteau 
asupra locurilor. Neaşezările naturii sunt urmărite pe fir lung, o 
baronesă din sec XIX, ce ajunsese „femeia cu barbă” este dusă, 
cu povestea, prin urmaşii ei, până în 1976. 

Aradul modern, prezentat de prin 1700, îmi pare zona cea mai 
interesantă a cărţii, având aici un mozaic remarcabil, migălit de 
autor din mărturiile epocii ‑ dezveliri de statui, pedepse detaliate, 
ca a unui ofiţer din Pecica tras pe roată, şi... iată că începem să 
avem fragmente de ziar, adică citate din presa vremii. Ne trec 
pe sub ochi boli, hoţi, vinuri – cu expoziţii, exporturi, peripeţii. 
Materialele devin mai ample – să spunem că evoluează dinspre 
ştire spre reportaj.

Avem titlul Viaţa printre camere de han de poştalion, al unui 
material ce pomeneşte de Hanul Crucea Albă, descris ca „cea 
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mai veche unitate de cazare din municipiul Arad”. Să cităm:
„În anii 1700 aici funcţiona deja staţia de poştalioane a ora‑

şului. Era locul de adunare a tuturor celor care doreau să afle, 
din prima mână, veşti de la Pesta sau de la Viena, direct de la 
călătorii poştalioanelor care străbăteau oraşele imperiului. Ne 
putem imagina o mulţime de gură‑cască sorbind noutăţile şi 
răspândindu‑le, apoi, prin cafenele... Tot aici se adunau şi ga‑
zetarii arădeni interesaţi să afle şi să speculeze ştirile zilei, într‑o 
perioadă în care nu exista alt mijloc de comunicare la distanţă 
decât poştalionul... Iar oamenii curioşi au dezvoltat, probabil 
o industrie în jurul lor, cu vânzători ambulanţi, precupeţe, 
copii gălăgioşi, cerşetori, o lume pestriţă pe Strada Domnească 
(aşa cum se numea strada Eminescu, de astăzi) a unui oraş în 
dezvoltare.

În septembrie 1832, cei doi moştenitori ai lui Ioan Cernovici, 
moşier la Macea, nu se înţeleg asupra împărţirii averii şi scot la 
vânzare, printre multe alte proprietăţi, şi Crucea Albă. Din pu‑
blicarea anunţului de vânzare, obţinem date importante despre 
aspectul şi configuraţia hotelului. (...) Iată descrierea Crucii 
Albe, în anul 1832: „Aşa‑zisul mare han Crucea Albă este situat 
în oraşul regesc Aradul Vechi, cu deschidere pe două străzi 
principale, construit din materiale solide. Pe faţada principală 
este o cafenea mare, o bucătărie, o cameră largă de oaspeţi, un 
magazin. Cealaltă faţadă dă pe Strada Domnească. Aici se află 
o cameră aferentă magazinului amintit şi o bucătărie, respectiv 
cinci camere de oaspeţi, la parter. Etajul este construit în cel mai 
frumos mod posibil. În prelungirea hanului sunt patru magazine, 
patru camere şi o măcelărie. La etajul superior sunt şase camere 
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de oaspeţi care dau la stradă. Accesul la ele se face pe scări duble. 
Hanul dispune de grajduri şi alte anexe. Curtea interioară este 
mare, pietruită, are o fântână şi un grajd dublu. Pentru vizitii are 
o locuinţă separată. Hanul dispune de o cramă cu capacitatea de 
stocare de 58.000 de litri. Câştigul anual realizat la han este de 
3590 forinţi anual”.

Te întrebi, citind, şi, desigur, cunoscând clădirea, care era lo‑
cuinţa vizitiilor, sau cum se făcea stocarea vinului, sau ce s‑a 
schimbat în amenajarea camerelor de oaspeţi, de atunci.

Volumul oferă informaţii, în continuare – că hotelul „Crucea 
Albă” este singurul, din Arad, despre care s‑a scris în literatura 
universală, şi îl citează pe Jókai Mór. Ni se mai spune şi despre 
grija pentru amenajări cât mai în ton cu epoca: „A fost primul 
hotel din Arad care a pus băi la dispoziţia oaspeţilor, cu apă 
caldă curentă, şi tot el a fost primul hotel local iluminat cu ener‑
gie electrică şi dotat cu încălzire centralizată”.

Sunt fascinante alegerile, atât ale presei vremii, cât şi ale au‑
torului volumului, faţă de ce ar fi de interes pentru cititorul de 
atunci şi de acum. Citim, luate din presa vremii, materiale despre 
oaspeţi celebri ai Aradului şi despre păţaniile lor, despre medici 
savanţi, despre efervescenţa zonei culturale, şi chiar despre un 
OZN observat în 11 aug. 1824 – care a fost văzut şi la Pesta:

„Având în vedere că forma obiectului diferă, este discutabil 
dacă distanţa dintre oraşele unde a fost observat sau relatările 
asistenţei au determinat schimbarea acestuia. Dar este cert, pe 
baza relatărilor identice, că obiectul avea o curbură rotunjoară 
şi trebuie să se fi aflat foarte sus pe bolta cerească, dacă a fost 
observat concomitent din mai multe locuri” – scria Magyar 
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Kurir, citat de Andrei Ando.
Găsim în volum texte despre aducerea cafelei la Arad, men‑

ţionată din 1550, şi ridicarea folosirii ei la rang de obicei – cu 
prima referire în ziar în 1804. Pentru 1881 avem menţionate, în 
urma unui recensământ, 14 cafenele, în Arad, iar în 1914 avem 
29, laolaltă cu 14 hoteluri, 24 de berării şi 13 cofetării.

Continuăm firul caleidoscopului şi citim despre un fulger ce 
omoară oameni şi animale, în 1806, apoi, la începutul anilor 
1800, avem oranjerie la Zerind, cu 150 de portocali şi lămâi, 
ţinând de hanul locului, unde trăgeau poştalioanele – cu sere 
de sticlă. Citim despre destinele unor personaje aparte, despre 
fabrici de bere, cu etichetele şi specialităţile lor, şi, interesant 
pentru mine, ca laborant biolog, despre murele care erau la mare 
căutare, cu grădină publică de mure ce exista în Arad în 1843, 
mure din care se făceau vin, lichior, dulceaţă şi compot, precum 
şi creme de uz medicinal.

Descoperirea izvorului de „apă acră” de la Lipova, din 1818, 
devine ştire de primă pagină, vorbindu‑se despre „o sursă de 
sănătate”, care a fost şi sfinţită. În 1854 apărea al doilea izvor şi 
creşte industria hotelieră, în zonă, şi pentru apele minerale dar şi 
pentru cetatea Şoimoş. În 1911 a fost dat în funcţiune tramvaiul 
din Lipova, spre băi, tras de cai, cu linia de 3.7 km, tramvai ce 
a funcţionat până în 1936. 

Găsim texte despre premiere sportive, cluburi, activitatea 
lor, despre cerşetori şi sprijinirea celor săraci, aflăm de insulele 
Mureşului, de lângă Arad, şi petrecerile de acolo, de pe... 
Francisc, Johannis şi Carolina. Sunt menţionate spectacole 
aparte, între altele unele ţinute de o trupă de actori pitici, cu 

Mozaic de fapte colorate din istoria Aradului, semnat de Andrei Ando
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păreri în presă pro şi contra calităţii actului cultural, apoi o 
femeie ce a trăit 112 ani, de la Conop, un coniac franţuzesc 
copiat la Şiria.

Dau şi de povestea doinei lui Lucaciu, poezia lirică scrisă 
de învăţătorul George Bocu din Şiştarovăţ în 1893, o adaptare 
după un text de Iosif Vulcan, şi de problemele celor ce au 
interpretat, în epocă, acest cântec. „Pentru sfânta libertate/ De 
care noi n‑avem parte” – şi realizez că ştiu versurile, şi chiar 
melodia, probabil prin strădania profesoarei mele de muzică din 
Micălaca. 

Ni se mai spune despre fondarea muzeului, inaugurarea 
Palatului Cultural Arad şi scandalul legat de costuri, din 1913. 
Apoi despre statuile oraşului – de exemplu cea a lui Kossuth 
Lajos sau „Aradul îndurerat”, despre incendii, plutaşi, despre un 
accident naval pe Mureş, din 1855, care e descris. Interesantă e şi 
amenajarea marilor parcuri – Parcul Bătrânilor, cum îl ştiu eu pe 
cel din spatele Primăriei, unde jucam şah, la mesele amenajate, 
în liceu, purtase, iniţial, numele lui Salacz Gyula, primarul care 
l‑a înfiinţat. Găsim şi că în Parcul Pădurice fiinţa sediul Gestapo 
în al Doilea Război Mondial, într‑un pavilion pe malul lacului, 
dar a fost distrus de bombardamente.

Cum am locuit 10 ani în Gara Arad, mă bucură să găsesc 
materiale şi despre primul tren ce intră în Arad, în 1858, despre 
podul acum roşu, şi trecerea liniei ferate prin Micălaca, despre 
promisiunile neonorate ale lui Băsescu, şi alte cele, din zona 
feroviară. 

Trecem şi prin incendiul teatrului din 1883, prin primele 
proiecţii de film, un duel între ziarişti, în 1890, aflăm despre 

Ramona Băluţescu
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primul medic homeopat pentru animale, prin 1860, inclusiv 
pentru boala vacii nebune (şarlatania era în floare şi atunci). 

Volumul acesta este o sinteză pentru care autorul a apelat 
la 30‑40 de ziare (cu o gramatică şi o pedanterie aparte a 
jurnaliştilor de atunci ‑ îmi spune Andrei Ando, discutând despre 
materialul folosit), luând ce a găsit mai interesant, un mozaic al 
faptului divers al Aradului, şi are, în mod cert, savoare pentru 
a fi citit azi, fiind greu de lăsat din mână. El poate fi găsit în 
bibliotecile locale, şi va apărea şi în librării, după lansarea din 
această primăvară. 

Mozaic de fapte colorate din istoria Aradului, semnat de Andrei Ando
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Felix Nicolau

Cum s‑au pierdut elitele în 
ceea ce ne priveşte, nu în ceea 
ce le priveşte*

ÎNTR‑O Lume invadată de ficţiune, de 
pofta oamenilor de a consuma pararealitate 

– care adesea este mai săracă decât realitatea 
însăşi –, cărţile de comemorare şi de analiză 
mi se par delicatese.

O astfel de carte a publicat Daniela Şontică, 
scriitoare şi jurnalistă culturală deja specializată 
în astfel de fapte. Noua ei cercetare se intitulează 
30 de scriitori români din exil (19451989).

În Prefaţa semnată de teoreticianul Iulian 
Boldea se menţionează că volumul are „un 
rost recuperator şi o finalitate documentară”. 
De asemenea, se aminteşte de monica 
Lovinescu şi ale ei Unde scurte în care se 
devoalează demisii morale ale intelighenţiei 

Felix Nicolau,  
critic literar, poet, prozator, 

Bucureşti

* Daniela Şontică, 30 de scriitori români din exil (1945 
1989), editura Basilica, 2022



1771, 2023

 Lecturi paralele

române, „aberantă în mişcări, indecisă 
în opţiuni, servilă şi aservită dogmelor”. 
Profesorul aminteşte şi de Trilogia exi
lului a lui Vintilă Horia: Dumnezeu 
sa născut în exil (1966), Cavalerul 
re   semnării (1961) şi Persecutaţil pe 
Boethius (1983) în care este evocată şi 
„o parabolă a Creatorului exclus din 
cetate”.

Cum spaţiul nu permite detalierea 
informaţiei despre cei 30 de scriitori 
aparţinând „literaturii exi lului românesc 
anticomunist”, mă voi mulţumi să scot 
în evidenţă aspecte interesante din carte, astfel încât 
cei care cunosc mai puţin acest fenomen să prindă 
apetit pentru aceste „portrete pentru o istorie a ne-
uitării”.

mircea eliade, spre deosebire de alţi membri ai 
emigraţiei cauzate de instalarea frauduloasă a bol-
şevicilor la cârma României, afl ă destul de repede 
despre teroarea declanşată în ţară. În 1946 deja se 
vorbeşte despre 17000 de arestări. mulţi fugari au 
sperat o vreme că se vor putea întoarce, iar eliade 
l-a propus ca model de suportare a exilului pe 
Dante, nu pe Ovidiu, căci romanul s-a lamentat în 
Tristia de pierderea vieţii sclipitoare din Roma, pe 
când fl orentinul a îndurat cu dârzenie depărtarea. 
În volumul Întoarcerea proscrişilor (Jurnalul literar, 
1998), Nicolae Florescu a arătat pauperitatea în care a 
trăit savantul într-o Franţă stângistă. Deja începuse 
să fi e etichetat ca fascist de S. Stoilov, ambasadorul 

Cum sau pierdut elitele în ceea ce ne priveşte, nu în ceea ce le priveşte
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guvernului Petru Groza în Hexagon. În aprilie 1948, eliade a 
organizat Asociaţia culturală „mihai eminescu” care avea ca scop 
şi sprijinirea activităţii intelectualilor şi studenţilor români din 
străinătate. A susţinut ideea înfiinţării Grupării româneşti pentru 
Europa Unită, survenită la 1 iunie 1948, precum şi organizarea Biblio
tecii româneşti la Paris. A obţinut susţinerea financiară a primei reviste 
culturale româneşti din exilul parizian, Luceafărul. un alt proiect 
la care a luat parte a fost fondarea la 4 august 1949 a Centrului 
Român de Cercetări, instituţie recunoscută de Academia de la 
Paris. Acest Centru trebuia să asigure dialogul culturii române 
cu Occidentul prin prisma specificităţii spirituale răsăritene, în 
vederea conturării unui creştinism cosmic. În anul universitar 
1949-1950, a susţinut cursul Structura sufletului românesc la 
universitatea Liberă organizată de Petre Sergescu la Institutul 
Catolic din Paris.

eugen lonescu a avut tupeul să trimită în 1945 curajoasei 
redacţii a „Vieţii româneşti” articolul „Scrisori din Franţa” în 
care spunea de ce a plecat din ţară şi cât de toxic era noul regim. 
Comuniştii l-au judecat în lipsă şi Curtea marţială l-a condamnat 
la 5 ani de închisoare corecţională pentru ofensa armatei, la 
6 ani de închisoare corecţională pentru ofensa naţiunii şi la 5 
ani de interdicţie corecţională. S-au făcut demersuri pentru a 
fi extrădat din Franţa. Ne putem imagina ce soartă ar fi avut 
în România bolşevică. Culmea este că din 1964 i se joacă în 
România câteva piese dar dramaturgul iar critică regimul şi din 
1970 este interzis din nou.

eugen lonescu a organizat emisiuni la Radio marsilia despre 
situaţia politică din România şi a contribuit la înfiinţarea catedrei 
„mihai eminescu” la Nisa şi a primului lectorat de limba română 
la montpellier. Participa la slujbele bisericii ortodoxe române 
„Sfinţii Arhangheli mihail, Gavriil şi Rafail”. 

Felix Nicolau
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enciclopedistul Alexandru Ciorănescu, format ca istoric pe 
lângă Nicolae Iorga, cu un doctorat în literatură comparată la 
universitatea din Sorbona, a scris în mai multe limbi şi despre 
mai multe domenii şi a ajuns un crucial cercetător al istoriei şi 
geografiei Insulelor Canare, locul său de refugiu şi unde o stradă 
îi poartă numele încă de pe când trăia. Autorităţile comuniste 
i-au luat zălog pe cei doi copii timp de 17 ani.

un alt savant şi scriitor stabilit în Spania a fost Alexandru 
Busuioceanu, cel care a scris poezie de mare rafinament în 
trei limbi. Şi-a întrerupt studiile pentru a pleca voluntar în 
Războiul de Întregire Naţională. A avut o intensă activitate ca 
jurnalist cultural iar ca istoric a fost elevul lui Vasile Pârvan. A 
înfiinţat Institutul Român de Cultură din madrid şi Catedra de 
Limba şi Literatura Română de la universitatea Complutense. 
este autorul studiului „Zamolxis sau mitul dacic în istoria şi le-
gendele spaniole”, precum şi al teoriei metaforei ca instrument 
de cunoaştere. 

Vintilă Horia, împreună cu soţia sa, au fost închişi în lagăre 
din Silezia, Austria şi Italia după ce România a întors armele 
împotriva Germaniei. În 1946, „tribunalul poporului” din 
România îl condamnă la muncă silnică pe viaţă pentru că fusese 
ataşat de presă în vremea guvernului legionar, deci „crimă de 
război”. A fost doctor în drept al universităţii Valladolid şi 
profesor universitar de literatură contemporană la universitatea 
Complutense din madrid şi la universitatea Alcala de Henares. 
este singurul român căruia i s-a decernat premiul Goncourt, în 
1960, pentru romanul Dieu este ne en exil. Va renunţa la premiu 
în urma calomniilor puse la cale de Securitate şi de publicaţiile 
franceze de stânga. editura Vremea a lansat seria de autor Vintilă 
Horia, dar multe din operele lui rămân netraduse.

Cum sau pierdut elitele în ceea ce ne priveşte, nu în ceea ce le priveşte



180 1, 2023

Lecturi paralele

Ştefan Baciu, fostul elev al lui emil Cioran şi Octav Şuluţiu 
la Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov, pe lângă poet a fost 
şi un remarcabil teoretician literar recunoscut în spaţiul his-
pano-american. S-a stabilit în America de Sud, după ce între 
1935 şi 1947 a publicat şapte volume de versuri în România. 

emil Cioran va reveni cu bucurie la limba română după ce 
o abandonase timp de 30 de ani. „Filosoful privat”, membru al 
generaţiei ´27, informată de un existenţialism localizat, trăirismul, 
nu a solicitat vreodată cetăţenie franceză, rămânând apatrid, deşi 
în România era considerat „trădător”. În 1949, primeşte Premiul 
Rivarol, unicul pe care l-a acceptat vreodată, pentru prima sa 
carte scrisă în franceză, Precis de decomposition. Întoarcerea la 
limba română se va petrece după ce îl va entuziasma o lectură 
a Luceafărului. era sedus de Filocalia tradusă de Dumitru 
Stăniloae, cu care era prieten de familia, şi a declarat că a asculta 
evanghelia în franceză i se pare ceva ridicol şi că numai în limba 
română aceasta sună cu adevărat profund.

Virgil Ierunca şi monica Lovinescu au ţinut casă deschisă în 
Paris (Casa „monicilor”) pentru mulţi intelectuali români (pe 
unii aşa i-au legitimat). Ierunca a editat revistele diasporene Lu
ceafărul, Caete de Dor, Limite, Ethos şi a colaborat la multe altele. 
A avut o rubrică, „Antología ruşinii”, în care îi demasca pe inte-
lectualii colaboraţionişti ai regimului comunist. 

L. m. Arcade, scriitor şi animator cultural stabilit în Franţa, a 
cooptat mulţi intelectuali în cenaclul său „Caietele Inorogului” 
de la Neuilly-sur-Seine timp de 30 de ani. A debutat în 1965 
cu romanul Poveste cu ţigani şi a mai publicat apoi un roman, 
Revoluţie culturală (1983). A scris şi teatru în franceză.

Constantin Virgil Gheorghiu a fost şi diplomat şi preot. A 
debutat cu volumul de poezie Viaţa de toate zilele a poetului 
(1937), iar în 1940 a publicat alt volum de poezie, Caligrafie pe 
zăpadă. Acuzat de comunişti de anti-sovietism, a petrecut câ-

Felix Nicolau
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ţiva ani în diverse lagăre de prizonieri când a refuzat să se mai 
întoarcă în ţară. În 1963 a fost hirotonit preot la Paris. În 1949 a 
publicat la editura Plon romanul Ora 25, tradus în franceză de 
monica Lovinescu sub pseudonimul Monique SaintCome, fiind 
prefaţat de Gabriel marcel. După el s-a făcut un film în 1967 
cu Anthony Queen şi Virna Lisi. Romanul a profeţit „sclavia 
tehnicii”. După succes, a fost acuzat de antisemitism pentru vo-
lumul de reportaje de pe frontul estic, Ard malurile Nistrului. 
Culmea e că a fost atacat şi de monica Lovinescu deşi se ştia că 
era căsătorit cu o evreică de care refuzase să divorţeze în anii 
legionari şi ai lui Carol al II-lea (vezi marius miheţ). Reportajele 
sale de război au constituit o sursă de documentare.

Constantin Amariuţei a publicat studiul „eminescu sau lu-
mea ca substanţă poetică” iar sub pseudonimul Constantin Amariu a 
publicat trei romane. Primul, Le paresseux (1955), girat de Albert 
Camus, a primit premiul Rivarol, şi trata despre stahanovismul 
sovietic. Al doilea, La fiancée (1957), cu plecare din mitul mio-
ritic, a fost premiat cu Prix de la Fondation del Duca. În 1958 îi 
apare Le pauvre d’esprit, o alegorie a personajului Păcală. A fost 
în contact direct cu Heidegger. 

G. uscătescu a obţinut la Roma trei doctorate în filosofie, litere 
şi drept. A fost profesor la universităţile din madrid, Barcelona, 
Valencia şi Santander. A fondat revista de cultura română Destin 
(1951).

Nicolae Herescu a cooptat savanţi importanţi pentru reali-
zarea monumentalei lucrări Ovidiana (Recherches sur Ovide) 
publicată la Paris în 1958. eminent latinist, nu a putut obţine 
o catedră universitară pentru că nu a dorit să renunţe la cetăţenia 
română. În sute de conferinţe susţinute la Radio Paris şi la BBC 
i-a elogiat pe românii care au rezistat regimului comunist. În 
1960, semnează cu pseudonimul Ch. Séverin romanul L’Agonie 
sans mort, Paris, devoalând viaţa dură a unui exilat, chiar şi în 
relaţie cu ceilalţi exilaţi. 

Cum sau pierdut elitele în ceea ce ne priveşte, nu în ceea ce le priveşte
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mira Simion, poetă, pictoriţă, traducător şi profesor uni-
versitar, a fost soţia lui Ştefan Baciu. A obţinut un doctorat în 
franceză la universitatea din Strasbourg despre opera lui eugen 
Ionescu. A publicat literatură şi studii în franceză şi spaniolă. 
Tatăl ei, rămas în ţară, fost politician important, a murit închis 
la Sighet. La moartea ei timpurie, a solicitat ca din vânzarea bu-
nurilor personale să se înfiinţeze o bursă la universitatea din 
Honolulu pentru studenţii doritori să studieze înrudirile dintre 
literatura română şi cea franceză.

Yvonne Rossignon a fost diplomat la Roma pe durata răz-
boiului. A lucrat ca voluntar în spitale, mănăstiri şi aziluri pentru 
a îngriji răniţii de război. era miloasă şi cu săracii din Roma. A 
fost o poetă interesantă „cultivând o spiritualitate originală, un 
vitalism asemănat uneori cu cel al magdei Isanos” (80).

Volumul mai include şi nouă „interviuri de evocare” spec-
taculoase cu marilena Rotaru, mihaela Albu (printre multe 
contribuţii este şi editoarea revistei Antilethe dedicată marilor 
exilaţi), Dan Anghelescu, Grigore Ilisei, Crisul Ştefănescu, 
Tudor Nedelcea, Adrian Lesenciuc, Flori Bălănescu şi Liliana 
Corobca.

Lista marilor exilaţi nu se opreşte aici. Ce este de remarcat 
mai întâi este demnitatea, patriotismul şi umanitatea multora. 
Dacă profesional unii au recuperat ce pierduseră prin exilare, 
România a pierdut enorm prin îndepărtarea unor elite care întâi 
de toate erau modele cetăţeneşti, caractere. De unde acum vedem 
ce carenţă de caractere persistă la 30 de ani de la Revoluţie. este 
ceea ce au înţeles dintotdeauna comuniştii prin făurirea omului 
nou: fiara lipsită de identitate, de caracter, de patriotism, de 
valori, de umanitate. 

Aşadar, o carte-tezaur. 

Felix Nicolau
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Ionel Bota

Poemul‑regenerare. Lirica 
lui Ion Oprişor sau despre 
o metafizică a desfătărilor 
spirituale*

ÎN POeZIA bună, adevărată, eul ,,citeşte” 
simbolici, descifrează întâmpinarea lumii 

şi jubilează în compensaţie executând pe-
deapsa scrisului, cumva în reflex. Iar poetul, 
cu francheţea teribilă a unui om cultivat, la 
propriu, este inflexibil la ,,zgomotele” celeilalte 
lumi, a banalului, în schimb imaginaţia e ri-
dicată la puterea unei ,,transgresiuni” iden-
titare cu tenacitatea simplităţii de a propune 
mai cu seamă teme deschise.

un poet autentic este Ion Oprişor, per-
sonaj complex în ansamblul culturii bănă-
ţene de astăzi, un autor de mult derobat de 

* Ion Oprişor, firul cu plumb, Timişoara, Editura Eubeea, 
2022, 84 p.

Ionel Bota,  
eseist,  

Oraviţa
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stângăciile începuturilor. examinarea 
contextuală a operei sale de până 
acum spre a-i forja gesticulaţiile echi-
valează cu operaţiunea explorării unui 
univers, compact axiologic, de spire 
ale meditaţiei sofi aniste şi frivolităţi 
elegante în stoparea ris curilor fan-
te ziei strivitoare şi ni-l arată pe 
acest interesant autor ca pe un bun 
mâ nuitor fără rival al metaforei tra-
gice şi al genuinului în poezie, afo-
ristic-sentenţios dublat de conotaţii 
ale fi inţei fi cţionale. În fi rul cu plumb 
(pre faţată de Daniel marian şi salutată 

eutuziast pe copertă, de Cornel ungureanu, o co-
pertă inspirată şi realizată de Daniela Cădărean, 
grafi ca interioară fi ind asigurată de Radu Cleţiu), 
esplanada poeziei are numai de câştigat mai ales 
că intuim mitul fas cinant al regenerării şi tema ne-
pătrunsului voalat, care sunt exprimări ale unui 
spirit ambiţionând să-şi ,,vizioneze” propriul univers 
liric cu un fel de de terminare covârşitor-fastuoasă. 
Sensurile, senzi tivitatea dar şi senzorialitatea sunt 
controlate de un veritabil penel al plasticianului (Ion 
Oprişor se afi rmă constant şi în pictură), un fel de 
maître à penseur calibrând un spaţiu eterat („mă tem 
că zeii nu vor înţelege/ ce lungi fâşii de ceaţă alunecă 
din peşti/ şi nici epitalamusul nesomnului ce drege/
ca o lumină moartea lipită de fereşti/ vor înţelege 
poate hipnoticele umbre/ ce scot de sub paft ale doar 
toamnele caduce/ şi dilatează sternul retinelor cu 

stângăciile începuturilor. examinarea 
contextuală a operei sale de până 
acum spre a-i forja gesticulaţiile echi-
valează cu operaţiunea explorării unui 
univers, compact axiologic, de spire 
ale meditaţiei sofi aniste şi frivolităţi 
elegante în stoparea ris curilor fan-
te ziei strivitoare şi ni-l arată pe 
acest interesant autor ca pe un bun 
mâ nuitor fără rival al metaforei tra-
gice şi al genuinului în poezie, afo-
ristic-sentenţios dublat de conotaţii 
ale fi inţei fi cţionale. În 
(pre faţată de Daniel marian şi salutată 

eutuziast pe copertă, de Cornel ungureanu, o co-

Ionel Bota
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ambre/ curgând încet din ceruri/ prin mine ca pe-o cruce”) ori 
cvasi-edulcorat, mai degrabă mimând acolade ale concretului 
vital. Iubirea este, aici, anotimpul întrebărilor grave, o distopie, 
altminteri ,,însoţind” structurarea labirintului, consacrând zbo-
rul ,,manipulărilor” pure: „în locul în care cândva/ zilele luaseră 
cuminţi forma ta/a rămas doar mărul/ după care mi se însetează 
ochiul/ai lăsat să zboare tot ce erai/ îmi zici/ pune-ţi mâna la ochi şi 
nu-ţi îngâdui/ să renunţi//desferecă-mă doamne şi/ învaţă-mă 
nepăsarea respiraţiei/ la asfinţit să pot păcăli luna/ până la primul 
dezastru” (p. 53).

Lumi rezolute imprimă captivantului spectacol liric statutul 
de comunicare cordială, mobilarea cu metafore a fiecărui po-
em este ireproşabilă. Spre lumea obstaculară, singura cale a 
învingătorului este eliberarea prin cuvânt („uneori te visez/
deschizi ferestrele şi în loc de aer/ intră păsări cu gheare mari/
scurmându-mi ochii/alteori se apropie de tine/cu firimiturile 
mâinilor mele în gheare/ vor să te atingă/şi tresari/ţinând în 
palme clipa/din care mă nasc şi mor/ în acelaşi timp”), totul este 
regenerare, strigăt, sacrificiu al strămutărilor din real în ima-
gologia unei torturante desfătări spirituale. un puzzle ce pare, 
de departe, un veşmânt policrom, ţine ca efect de orchestrarea 
poemului, dincolo de ceea ce numeam conotaţiile idealizării. 
Reperând, altfel, eul artistului plastic, am putea vorbi de pig-
mentări cromato-lirice, un imagism frontal iscat dintr-un joc al 
căutărilor, învăluitor şi edificând la urma-urmei osmoze literale, 
amplifică gradul de sugestivitate. Ion Oprişor manifestă o 
râvnă dementă pentru ceea ce hermeneutul ar numi orizonturi 
imaginative. Dar universul afectiv îşi fixează legitimităţi în 
verosimilitatea minimei introspecţii; e ca şi cum eul liric ar 
contempla cosmosul la vremuri de disoluţie. existenţa e ,,reală” 
dar lumea e plată câtă vreme ostatecul poeziei ştie să evite îm-
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potmolirea în trenul caligrafierii ,,stărilor de agregare”. Aici, me-
moria este poezia, raţiune a lumii: „nimic din ceea ce nu este/
lucruri vechi şi noi/ sărbători îngropate în oglinzi iar lumina/ a 
rămas desfăşurată pe ispita de bronz/ cu inscripţii sanscrite//eu 
sunt niciunde dar totdeauna acolo/ înnobilat cu toate păcatele 
lumii/nevăzute de nimeni după miezul nopţii zăpezile/ poartă 
hainele mele largi străbat spaţii/ şi nu le întreb de unde vin/
alteori de parcă nu m-aş fi născut/ trec împreună cu îngerii/
peste prăpastia clipei abia începute” (p. 79).

Poezia-triadă, poezia simbiozei trainice, antologhează, aici, 
fiinţa-destin. eul auctorial e, aşadar, agentul iradiant, iradia-
ză, altminteri, stări de poezie, stări de pietate a sufletului, poe-
me-rugăciune. Valorile expresive sunt uneori livrate aforistic, 
adesea cu o pasiune barochizantă, pojghiţa realului e mereu 
superficiu, pojghiţa poemului e, însă, cicatricea de pe rana su-
fletului ca urmă dureroasă într-o materie sonoră: „deodată mâi-
nile tale/ asemeni chemării umbrelor/ deschid toate fântânile 
lumii şi/ sunetul greu loveşte tăcerea ca pe o cortină/ păsări de 
fum traversează vedenii/ pe care nu le pot cuprinde/ e prima 
tresărire în care vreau să cobor” (p. 18). 

Vastitatea lumii nu înseamnă deloc o ipostază conjuncturală 
pentru a da bine în edificarea acestui lirism, emisie reverberantă, 
la modul voluptuos-estetic, a unei metafizici febrile, sangvinare, 
emoţionând cum în tainele unui alcov al vârstei edenice. 
Altminteri, Ion Oprişor pare să fie un bun diagnostician al 
propriului imagism şi al tăcerii obstinate („zvoneşte toamna 
frunzele se scutur/ prin sânge mi se scurg arţarii goi/ inimi 
negre exilate la marginea cerului/ devenind corăbii albastre 
apoi/ îmi amintesc cum bravam stând de şase/ cum ploi buletine 
de ştiri scuipau printre dinţi/ când vârstele mele se mutaseră-n 
oase/şi au crescut acolo cuminţi”), gongul spectacolului indică 

Ionel Bota
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realitatea augmentată numai că se întâmplă, pentru reuşita 
perfecţionistului care este acest autor inteligent, transfigurarea 
subtilă a imaginilor, cu o febrilitate neo-expresionistă. e sfidată 
alienarea, sunt sfidate ermetismul, rapelul solitudinii, fireşte, 
anihilează un ,,prevestitor” simili-manierist, combinatoriul 
ţine deopotrivă de ludisme şi de stilistică, sunt mişcările ani-
hilând tentaţiile spontaneităţii. Într-o lume a globalizării, 
Dumnezeu ,,oferă” soluţia cadrului lămurit, până şi tandreţea 
misterios-desmărginită e acea ,,foşnire” metafizică având sem-
nificaţii posibile, ,,proferând” mutaţii şi riposte incitante, evocând 
voinţa unor plonjeuri ale fiinţei în deambulările marelui final, 
un fel de exonerare egotică: „aproape, destul de aproape/ îngerul 
lumii desprinde din toamnă/ cercuri concentrice// ar putea fi un 
semn/ nu-l las să se amestece/ Dumnezeu ştie ce poţi atinge cu 
ochii/ nu am crezut niciodată/ că am să pot vedea ieşindu-ţi din 
palme/ pâlcuri de păsări foşnind a păduri de mesteceni/ în care/ 
netulburat de fantasmele unui miracol/ chipul tău/ ca o lumină 
răsare” (p. 50).

eul liric vrea să-şi petreacă viaţa într-o bibliotecă a imagi-
narului, steaua depărtărilor abjură proximitatea, veghea infati-
gabilă ţine aici de austerul dihotomiei expresionism-abstracţion
ism, iubirea (naştere, viaţă, moarte, renaştere) se află surprinsă 
mereu în ediţie de lux („nu prea departe/ mintea mea închipuie/ 
pasărea descinsă dintr-o viaţă anterioară// pe rochia ta albă 
colilie/ dansează umbra unui fluture/ ce frumoasă eşti femeie”), 
marele Text e liber. O eliberare cum iniţierea travaliului transcenderii 
are drept ţintă fiinţa omului legitimat să se în-cânte în lăuntrul 
său. Or, purificarea forţei, e de acord şi autorul nostru, seamănă cu 
o duminică luminoasă şi poate începe de oriunde, fie şi dintr-o 
realitate îndoielnică. Celălalt anotimp, al plumbului greu, stabili-
zator, uniformizator, inspiră meridianul geografiei sufleteşti a 

Poemul regenerare. Lirica lui Ion Oprişor...



188 1, 2023

Lecturi paralele

fiinţei, sub pecetea puterii fertilizatoare a marelui Poem: „prea 
devreme s-a făcut târziu/ ne aşezăm împărţindu-ne între/ bucata 
de cer şi câteva lucruri neterminate/ în timpul zilei/ uneori ne 
aşezăm la marginea lumii/ mâinile ne sunt reci/ tu dai glas unui 
cântec desenând în aer/ inimi roţii şi negre/ un fel de păsări ros-
togolindu-se deasupra/ altor păsări/uneori stăm lângă o mare în 
care trebuie/ să fii nebun să te încumeţi să înoţi/ şi rămânem pe 
acelaşi nisip al clepsidrei/ aşteptând mereu un alt anotimp” (p. 65).

O carte solidă, în care nu depistezi nici măcar supărătoare
le-obositoarele automatisme din poezia colegilor de promoţie, 
firul cu plumb completează acolada valorică pe care au schiţat-o 
în aceşti ani de evoluţie a literaturii române volumele lui Ion 
Oprişor.

Ionel Bota
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Viorel Mureşan

„Se făcea că scriseserăm 
amândoi cu aceeaşi mână”*

DACĂ am vorbi despre timpul poetic, 
aşa cum o facem, la modul cel mai 

firesc, despre un timp al naraţiunii, atunci de 
bună seamă că o formă a lui ar fi aşteptarea. 
Aşteptarea e un interval de timp paradoxal, 
concomitent, şi plin, şi gol, cuprinzând când 
speranţă, când ezitare, însă generând mai 
întotdeauna un sentiment al zădărniciei. În 
aşteptare, în om poate miji atât calitatea de 
martor, cât şi cea de interlocutor. Iar toate 
aceste ipostaze sunt înfăşurate în mai multe 
văluri de stare sufletească, numai bună să 
devină material literar. Lăsând în spate oceanul 
de aşteptare bătut în culori întunecat-tragice 
din întreaga operă kafkiană, trei mari texte 
literare ale secolului al XX-lea au consacrat 

* Doina Adriana Nicolăiţă, Aşteptările, Editura Mirador, 
Arad, 2023, cu o copertă de Iosif Stroia.

Viorel Mureşan  
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defi nitiv această temă: Aşteptândui pe 
barbari (1904), un poem de Konstantinos 
P. Kavafi s, Deşertul tătarilor (1940), 
ro manul lui Dino Buzzati şi Aştep
tân dul pe Godot (1952), o dramă 
absurdă de Samuel Beckett. mai mult 
ca sigur că fără nicio legătură cu aceste 
repere, care prin simpla enunţare pot 
fi  strivitoare, Doina Adriana Nicolăiţă 
îşi intitulează Aşteptările, un volum 
de poezii ce vede lumina tiparului la 
editura mirador din Arad, în 2023. 
Trebuie să ne apropiem de această carte 

cu sentimentul că aşteptarea este general-omenească 
şi fi ecare o trăieşte şi exprimă în felul său. Volumul e 
compact, cele 60 de poeme nefi ind compartimentate 
după vreun criteriu recognoscibil, aşa încât se citeşte 
dintr-o răsufl are. 

Aşa cum se mai obişnuieşte, volumul se deschide 
cu un text programatic, intitulat Țesătura. Din capul 
locului, lucrarea po etică e văzută ca artefact, ca un 
obiect meticulos meşteşugit şi plin de capcane, de 
ascunzişuri seducătoare. un univers cu au tonomie 
estetică şi funcţie de catharsis: „Țesătura asta cu toate 
înşiruirile ei încă n-am isprăvit-o/ deşi o refac mereu 
şi pe faţă şi pe dos, o deşir şi o înşir,/ căutând cântecul 
ascuns în urzeala ei, în fi bra tăinuită,/ în care e toată 
puzderia de înţelesuri şi suişuri/ cu irezistibilele lor 
aşteptări, ademeniri într-acolo unde/ nici cu gândul 
nu gândeşti, nici visul n-a hălăduit,/ nici picior n-a 
călcat, nici mâna nu a deschis vreo uşă”. Al doilea 

defi nitiv această temă: 
barbari
P. Kavafi s, 
ro manul lui Dino Buzzati şi 
tân dul pe Godot
absurdă de Samuel Beckett. mai mult 
ca sigur că fără nicio legătură cu aceste 
repere, care prin simpla enunţare pot 
fi  strivitoare, Doina Adriana Nicolăiţă 
îşi intitulează 
de poezii ce vede lumina tiparului la 
editura mirador din Arad, în 2023. 
Trebuie să ne apropiem de această carte 
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poem, cel care şi împrumută titlul întregului, Aşteptările, întăreşte 
ideea de poezie predominant confesivă, de unde poate că derivă 
şi o vagă notă de monotonie. ea însă este imanentă stării de 
aşteptare şi un indiciu că poezia seamănă cu viaţa: „Aşteptările/ 
se aştern tot mai buimace,/ respir pe muchie de cuţit/ neştiind ce 
aduce clipa de după somn/ sau cât să mă întind să nu mă deşir,/ 
nici cât mai cântăreşte ceva,/ ce mirodenii să mai adaug în supa 
vieţii/ s-o ademenesc/ să fie a mea”.

un alt poem, Iată, anunţă intrigile şi jocurile dragostei, chiar 
dacă, deocamdată, într-un şovăilenic stadiu de încolţire: „Iată/ am 
venit să-ţi spun că mă ascundeam pe undeva…” Odată imaginea 
cuplului închegată pe parcursul câtorva poeme, împlinirea sti-
hial-dionisiacă se întâmplă într-un semnificativ Acum, din care 
nu lipsesc nici unele accente patetice: „Cum să mă destăinui ţie, 
îmi ştii toţi porii şi devenirea,/ numai eu încă mă mai caut prin 
păpuriş,/ măcar de aş şti începutul, nici miezul nu-l cunosc,/ cu 
toate că rămăsese ceva ca un spin în jurul căruia mă rotesc,/ 
ceva din sinele meu, care e al tău, toate sunt ale tale,/ eu nu-mi 
ajung mie, dar mă continui în tine, mă lăţesc,/ devin cât marea 
tăcere, marele nimic./ Acum nu e acum, se tot continuă şi eu mă 
tot adaug/ şi mă întâlnesc cu nesfârşite avataruri,/ undeva într-o 
permanentă reactualizare şi/ armonizare, devenind tu”. Încă şi mai 
intens sentimentul erotic în Fămă, Niciodată sau Uite, modelul, 
îndepărtat, dar nu greu de ghicit, al acestor poeme e Cântarea 
Cântărilor. motivul viţei-de-vie ca simbol al feminităţii aprinse, 
în aceeaşi descendenţă, fusese prezent şi la Pillat sau Blaga.

urmează o suită de poeme în care poeta se arată interesată de 
misterul creaţiei. Pentru a da un relief mai pregnant unor taine, 
urmând paradigma blagiană, ea apelează, şi sub raport tehnic, la 
metafora revelatorie (La început). Procedeul e prezent şi în poeme 
precum Spune, dar mai ales în Cineva umblă. miracolul vieţii, 
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învolburări de ordin existenţial, întrebări fără niciun răspuns 
se intersectează în Doar priveam. Apoi, mitul androginului plu-
teşte, în serii de simboluri, pe deasupra unui text metapoetic, 
propunându-ni-se o geneză a creaţiei într-o viziune „sui-generis”: 
„Te citeam şi se făcea că scriseserăm amândoi cu aceeaşi mână,/ 
cu acelaşi styx, cu aceleaşi fluide, cu aceleaşi stele/ epopeea facerii, 
refacerii, desfacerii în nuanţele dintâi ale/ vedelor./ mai apoi au 
apărut sâmburii migdalelor şi păsările strunjite şi/ înţelesurile 
cu toate neînţelesurile lor”. (Scriind cu aceeaşi mână). Figuri de 
mult legendare, de la hotarele istoriei cu mitul, precum: Diogene, 
Pitagora, Francisc de Assisi, Ptolemeu, Samson, Dalila lărgesc, 
la un moment dat, aria imaginarului poetic, câteodată chiar 
nejustificat, alteori însă devenind ancore în susţinerea temei 
sau a ideii poetice. un adevărat triumf al mitologiei greceşti 
îl reprezintă poemul Aripile: „Aripile astea noi mă prind tare 
bine,/ celelalte îmi erau cam strâmte,/ sunt o reflexie a celor 
dintâi cu care înotam nestingherit/ fără să le tem că se topesc 
din neascultare de tată, şi/ uite cum aripile dedalice au crescut/ 
chiar dacă nu mai rămăsese nimic din carul lui Helios,/ acum 
mă poartă dincolo şi dincoace,/ cum le vine lor.” De altfel, poeta 
are amintiri de dincolo de timp, venite dintr-un subconştient al 
speciei, în care s-a putut plămădi imaginarul ei poetic: „Tot aşa 
era şi pe Tabor” (Densităţi).

Paleta stilistică a autoarei e ceva mai largă şi trebuie să admitem 
că Veda ilustrează poezia ca exerciţiu ludic. Iar Mâna e o artă 
poetică ce lucrează cu cele mai subtile mijloace care ar putea 
reda, metonimic, ideea de poezie: „mâna/ prinde nevăzutul să-l 
facă prizonier,/ ţinându-l în captivităţi şi în ţancuri/ ca pe un biet 
Prometeu înlănţuit,/ poate se face văzut şi se desluşeşte singur/ 
şi iese din bibliotecile ascunse cu făclia aprinsă/ luminând calea 
uriaşelor posibilităţi şi a speranţelor/ neîmplinite încă./ mâna 
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nevăzută îl prinde în laţ strângându-l câte puţin,/ apoi îl lasă să 
se zbată între fiinţă şi nefiinţă/ între materie şi antimaterie./ Iar 
nevăzutul scapă mereu prinsorii, pitindu-se în goluri”. Trecând 
peste câteva mici scăpări sau neglijenţe de limbă, ca de pildă 
vocabule forţate să intre în contexte nepotrivite, considerăm 
volumul Aşteptările de Doina Adriana Nicolăiţă drept unul 
notabil.    

„Se făcea că scriseserăm amândoi cu aceeaşi mână”
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Romulus Bucur

ken lee

N-AȘ PuTeA pretinde că există vreo mare 
simpatie reciprocă între mine și Viorel Padina, 

dimpotrivă. Tocmai de aceea mi-am propus să scriu 
despre cartea de față, ca să-mi pun la încercare capa-
citatea de obiectivare.

Credem că știm lucruri despre poezie. O mulțime 
de lucruri chiar. unii nu cred – sînt convinși că știu. În 
ceea ce mă privește, unul din lucrurile pe care știu că 
nu le știu (cu pariul că o mulțime de persoane oneste 
gîndesc cam tot așa) e următorul: cît din poezia unui 
autor e rezultatul a ceea ce vrea să facă și cît e, de fapt, 
împotriva a ceea ce voia să facă.

La o primă lectură, și cu precădere a primei părți, 
Muzică populară, autorului probabil că i s-ar potrivi 
încadrarea poezie naivă, pe care i-am aplicat-o lui 
Daniel Pișcu, un alt poet optzecist format în același 
mediu literar și interval temporal, și debutat cam în 
aceeași vreme.

* Viorel Padina, Poemul de oțel, ediția a II-a, cu Addenda, 
București, Cartea Românească, 2020.
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Începînd cu interesele de istoric literar (nu sînt) și cu cele 
de șoarece de bibliotecă (să zicem că aș fi ), la capitolul infl uențe 
(sau poate doar similarități) i-am putea înșirui de-a valma pe 
Iancu Văcărescu, Anton Pann (citat), Ion Gheorghe, Cezar Baltag 
(Madona din dud, fără rafi namentul acesteia), Liviu Ioan Stoiciu, și 
de ce nu?, Nichita Stănescu:

„Tu mă tratezi eu nu. Tu mă admiri eu nu. La cahfea mă săruți eu 
nu și nu și nu. Vagabont pe subt ei înde iele (dracii mei dragele 
mele) iată-mi dragostele lele. Singur pe lumea aceea unde te culci 
cu ideea. Bați angelii cu festuca da’ angelii sunt ca nuca. Mai 
încet! (râde cucoana) te-aude mama. Fato mă-ta nu mă schimbă 
moartea-i la mine pre limbă.” (Anton Pann)

A fost invocat ca potențial concurent al 
lui Cărtărescu, dezavantajat de star tul în-
tîrziat, ca posibil precursor al lui Nedelciu 
(Tînguire de mior…), al lui Cristian 
Popescu (Cosmin Ciotloș). S-o luăm 
pe rînd: deosebirea față de Cărtărescu e 
de cultură literară – acesta știe să creeze 
contexte inte gratoare care fac să sune fi -
resc distorsiunile lingvistice. La Padina 
se mizează ex clusiv pe șoc, ceea ce e un 
pariu riscant. Și, în cazul de față, aș spune că 
și pier dut. De Cristian Popescu îl deo-
sebește lipsa de umor. Sau de fi nețe, de 
suplețe in telectuală, despre care aș în-
drăzni să spun că, pînă la urmă, învinge forța brută.

e o poezie bîntuită de complexele unei marginalități neasumate 
„La oră trăznită am venit la messa poeților nepoft it: iată că în fum 
era «limba deslegată», iată că în vin era «vorba». […] Chiar dacă 
eu vă rabd, ca ucenic, totuși mă mut din cinu’ acesta. Cătând cu 

ken lee
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milă în urma mea, mă holbez la ce este înainte.” (Lui Eminescu 
bătrân)

De aici deosebirea voită (și inutilă, pentru că oricum nu sîntem 
identici, iar asemănarea nu strică nimănui), gestul de ieșire din 
pluton, urmată de reîntoarcere, prin jocuri căznite de cuvinte: 
Cimpan (Zeul), cu secera sau cu toptanul. Prin mecanica rimei, 
fără cine știe ce preocupare de accent, sau de acuratețe, ducînd 
în final la un manierism sui generis: febril/ paloșul copil, opt în 
auz/ Racheta Cruz (oare o fi cruise?), fete integre/ oile negre, 
somn/ om, ogoare/ greu sub soare, opt/ moft, răscruci/ descurci. 
un manierism care pare să-l fi luat în stăpînire, pentru că așa se 
exprimă și în luările de poziție, în postările de pe internet.

Romulus Bucur
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Doina Adriana Nicolăiţă

Nichita Danilov şi 
substraturile poeziei*

NICHITA DANILOV, citit şi decantat, 
se dezvăluie a fi un poet al conştiinţei, 

rezonând la foşnetul devenirii. Integrat în 
ea. metafizic îmbăiat în ape spirituale, cu 
profunzimi revelate: „Da, mă scald de două 
ori/ în apele aceluiaşi râu. Acum eu sunt râul,/ 
şi undele ce curg/ susurând peste ele. Sunt şi 
trupurile care intră/ tremurând în matca lui/ 
şi se transformă/ mereu în alte trupuri şi-n 
valuri”. (Râul, p. 28). Poetul reinterpretează 
principiul heraclitian „panta rhei” potrivit 
căruia totul devine, curge prin mine: eu, râul, 
trupurile, toate se supun transformării per-
petue. Creaţia se creează pe sine însăşi.

Admirabil este efortul liric al exprimării, 
sub forme surprinzătoare, cu subînţelesuri, al 

* Nichita Danilov, Şi Dumnezeu a fost ţărână, poeme, 
editura Cartier, Chişinău, 2022, 80 p.

Doina Adriana Nicolăiţă,  
poetă,  
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libertăţii in te rioare, al autenticităţii, al 
cunoaşterii de sine. Nichita Danilov se 
arată a fi  un interpret al dispo nibilităţilor 
multiple, explorându-se pe sine şi pre-
zentându-se prin interfeţe: „atunci 
când sunt,/ voi nu mă vedeţi existând 
alături de voi” sau „şi atunci când nu 
sunt,/ când existenţa mea a devenit ab-
senţă,/ voi mă simţiţi pretutindeni”. 
(Eu, pp. 7-8). Din poem se resimte 
o puternică nevoie de incluziune, de 
inter conectare cu alter ego, chiar dacă 
are conştiinţa acută, aceea de „sin gur 
printre poeţi”.

Poemele sunt seducătoare, rezonează pe frec ven-
ţele locului de ancorare şi cu timpul/dru mul exis-
tenţial proprii, parcurse până în prezent. Totul pare 
o rescriere, o trecere prin interfeţe, o de co  difi care de 
sensuri şi semnifi caţii din uriaşa sursă de înţe lepciune 
virtuală şi o reinterpretare a sub stra turilor sufl etului, 
afl at între şi dincolo de.

Dumnezeu şi graniţa, libertatea şi constrângerea 
sunt limanurile între care se perindă eul poetic. 
Chiar titlul cărţii Şi Dumnezeu a fost ţărână trimite la 
un fi lon puternic creştin în care este ancorat poetul. 
Convieţuieşte şi experimentează cu un Dumnezeu 
uman, în fond fraterni. Cuvântul ţărână (lat. terra, 
–ae, cu semnifi caţia pământ, lume) a dez voltat în 
limba română o bogăţie de sensuri şi expresii pe 
care le joacă stilistic Nichita Danilov. Astfel, un în-
ţeles poate să trimită la „pământul din care, după 

libertăţii in te rioare, al autenticităţii, al 
cunoaşterii de sine. Nichita Danilov se 
arată a fi  un interpret al dispo nibilităţilor 
multiple, explorându-se pe sine şi pre-
zentându-se prin interfeţe: „atunci 
când sunt,/ voi nu mă vedeţi existând 
alături de voi” sau „şi atunci când nu 
sunt,/ când existenţa mea a devenit ab-
senţă,/ voi mă simţiţi pretutindeni”
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are conştiinţa acută, aceea de „sin gur 
printre poeţi”.
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concepţia biblică, a fost făcut omul şi în care se preface omul 
după moarte”, conform DeX; ţărâna din care a fost făcut Adam 
cel vechi, ţărână înnobilată apoi de Adam cel nou, venit să-l ridice 
din nimic, din praf şi pulbere, din moarte şi uitare, pe primul. În 
sprijinul acestei idei vin bine-cunoscutele versuri eminesciene: 
„Poţi zidi o lume-ntreagă, poţi s-o sfarămi... orice-ai spune,/ 
Peste toate o lopată de ţărînă se depune.” (Scrisoarea I) sau „Şi 
totuşi, ţărînă frumoasă şi moartă,/ De racla ta razim eu harfa 
mea spartă.”(Mortua est!). 

Poemul Metamorfoze se construieşte în jurul unor teme fun-
damentale: sinele conştient de el însuşi, marea trecere, „mă 
schimb în fiecare clipă”, noua naştere transfigurată într-un periplu 
universal continuu, chiar dacă teluricul îşi cere limanul: „Încerc 
să mă nasc din nou;/ încerc să mă lepăd de mine însumi...” şi 
„priveşte-mă cum încerc să ies din mine însumi/ şi să mă nasc 
din nou...”, concluzionând cu „această clipă efemeră/ ne-a fost 
sortită pentru a fi partea, şi întregul”.(pp. 15-16). un adevărat 
act ritualic de transfigurare în parte-întreg, lăuntru şi în afară, 
luând forma unei sfere de foc.

Poemul Da se zămisleşte pe tema împăcării, fuziunii contra-
riilor, pe reaşezarea într-o nouă matcă, după nevoile eului liric, 
devenit eul universal: „între existenţă şi nonexistenţă,/ am ales 
existenţa,/ apoi mi-am vârât adânc mâinile/ înlăuntru lucrurilor/ 
şi am scos de acolo tot ce am putut scoate”. (p. 11). Creaţia, scri-
itura, jocul cu literele devin o frământare cu „broboane mari de 
sudoare”– laitmotivul prezent în Tăcere, p. 18. Între da şi nu, 
bine şi rău, lumină şi întuneric, poetul se mărturiseşte: „încerc 
vâslind din răsputeri să ajung la margine/ să ies din mine, dar nu 
e nimic dincolo de mine/ şi nici înlăuntru meu/ decât acest da şi 
acest nu/ ce aleargă unul după altul...” (p. 12).

Căutarea sinelui, poemul care încheie volumul lui Nichita 
Danilov, meditează asupra extragerii sinelui din concreteţe, 
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din spaţiul protectiv – „locul în care se ghemuia trupul” – aflat, 
mereu, în căutarea clipei de fericire transcendentală: „nu mai 
recunoşteam însă nici locul,/ nici casa, recunoşteam doar întu-
nericul...” (p. 78).

Pentru o primă impresie, descoperim un spirit viu pe care îl 
acompaniezi. Observi cum poetul străluceşte în propria creaţie 
(Odă frumuseţii): „eu, sunt, acel, da, picioarele, cântec de ducă, 
metamorfoze, copil, tăcere, crucea de lumină, cina, drum, râul, de 
aici, de dincolo...” până la „magie... curcubeul, căutarea sinelui”. 
În miezul literelor găsim mult scrâşnet, multă febrilitate. Însă 
şi o încântătoare curgere lirică a conceptelor şi sentimentelor 
amintind, întru câtva, de „nisipurile mişcătoare” ale lui Blaga 
şi de foşnetul mării – laitmotivul ecranizării după Eneida lui 
Vergilius, în care meditaţia lui eneas e vocea mării. meditaţiile 
lui Danilov sunt marea sa internă.

Doina Adriana Nicolăiţă
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Alexandru Moraru

Nădejde şi palpit în factura 
dăinuirii*

eXISTĂ diferite metode pentru a atesta 
calitatea unui soi de vin. una dintre 

cele mai uzitate procedee rezidă în prezenţa 
pe etichetă a unor marcaje constând din 
abrevieri gen C.m.D. (Cules la maturitate 
Deplină). Sau C.m.T. (Cules la maturitate 
Târzie). Deseori apare şi inscripţia D.O.C. 
(Domeniu de Origine Controlată). Când vi-
zualizezi aceşti indicatori, poţi fi sigur că ai 
în faţă un produs cu însuşiri organoleptice 
superioare, pe care să-l cumperi şi să-l folo-
seşti cu încredere.

extrapolând exemplul în plan literar, 
am avut o senzaţie analogă cu cea conferită 
de destuparea unei sticle cu vin autentic. 
Tocmai de aceea – recurgând la termenul 

* Olimpia Sârb, Vulpile destinului, editura Solness, 
Timişoara, 2018

Alexandru Moraru, 
eseist, prozator, 

Timişoara 
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din viticultură şi parafrazând – sunt 
convins că romanul Vulpile destinului 
a fost Scris la maturitate Deplină 
(S.m.D.). Zămislit de Olimpia Sârb 
şi ivit la editura Solness, Timişoara, 
2018, el ilustrează o saga (poveste) de 
familie centrată pe o virtute cardinală 
a speciei umane: iubirea. Dragostea 
cu tot ce înseamnă ea – de la culmile 
extazului şi până-n mlaştina agoniei. 
Iubirea ca o binefacere, dar şi ca bles-
tem, vindecare şi suferinţă, înălţare şi 
cădere, arsură şi gheţuş.

Lucrare cu evidente inserţii autobiografi ce, Vul
pile destinului condensează o traiectorie de viaţă de-
rulată sub amprenta permanentului fl ux şi refl ux al 
afectivităţii ultragiate. Iulia Sereda, eroina cărţii, este 
alter-ego-ul autoarei. ea domină autoritar arhitectura 
textului, ca un reper inconfundabil. Pe tot parcursul 
volumului, Iulia invocă amorul cu patos, cu disperare 
chiar. el reprezintă cheia, esenţa tuturor lucrurilor. 
De la el porneşte totul – visul, realitatea, prezentul şi 
perspectiva. Nimic nu se poate compara cu iubirea, 
ca scop şi fi nalitate. Aidoma unui veritabil vărsător, 
eroina dăruieşte mult şi primeşte puţin. eşecurile, 
însă, n-o dezarmează. Îşi acceptă soarta cu un tip de 
resemnare şi de înţelepciune maturată gradual şi care, 
fi nalmente, valorifi că (relativ) convenabil lucrurile.

Pe întreg spaţiul prozastic tronează în chip de 
leit  motiv substantivul neutru „sufl et”. el apare cons-
tant şi, prin repetare monomană, se accentuează 

Alexandru moraru
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însemnătatea lui în economia redactării. O reuşită a autoarei 
ţine de dozajul adecvat al naraţiunii. ea nu eşuează în văicăreli 
lacrimogene sau dantelării verbale siropoase. Scriitura e fermă, 
cu fraze scurte, penetrante, fără accesorii epatante ori mimetisme 
în vogă. Prozatoarea este ea însăşi, cu zestrea ei conceptuală de-
partajată între real şi ficţiune, reverie şi luciditate. Asistăm, de 
fapt, la un gen de confesiune lipsită de accente vindicative sau 
de exagerări intimiste. Tonul este moderat, în ciuda unor frustrări 
majore, a neîmplinirii în vad afectiv. multiforme şi recurente, tribu-
laţiile sufleteşti ale eroinei expandează în contul unei iubiri ideale şi 
absolute, dar insuficient returnată la dimensiunea scontată.

Ca femeie, Iulia e realmente covârşită de dragoste. manifestă 
o sete de apropiere, înţelegere şi afecţiune. Sensibilitatea ei exa-
cerbată nu poate fi oblojită decât prin tandreţe şi veghe. Prin dă-
ruire maximă şi necondiţionată, ca într-un pact al reciprocităţii 
integre şi definitive. Sens în care protagonista idealizează relaţiile 
interumane, privindu-le (şi cântărindu-le) cu un fel de naivitate 
tardivă, dar, totodată, şi cu un pragmatism în coagulare.

Resemnare şi nădejde – două coordonate ale cărţii. O privire 
nostalgică, un surâs trist sugerând chibzuinţă şi o cunoaştere su-
perioară a fenomenelor. Pe scurt – o experienţă de viaţă. Natura, 
extincţia, existenţa, în general, sunt contemplate cu uimire şi 
împăcare. Resentimentele – câte sunt – nu întunecă raţiunea, 
potenţând atitudini de reproş gratuit ori de rezmeriţă. ele sunt 
măcinate în malaxorul inimii şi redate pic cu pic, ca o curgere 
necurmată între bine şi rău, aparenţă şi esenţă.

„mi-am făcut mereu griji pentru tine, iar tu nu ai ridicat un 
deget să mă linişteşti” – spune Iulia la un moment dat. Angoase, 
incertitudini, viitor opac… Şi iarăşi ne întoarcem la acea nevoie 
imperioasă, organică, de ocrotire. De seninătate şi pace. De 
coabitare în concordie şi deferenţă clădite pe suportul onestităţii 
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şi al încrederi neîngrădite. (…) „Asta îşi dorise şi Iulia, braţul 
protector al unui bărbat, îngăduitor cu slăbiciunile ei de femeie, 
statornic în faţa nevoilor ei, acolo, lângă ea, atunci când se pierdea 
cu firea, acolo, lângă sufletul ei în momentele măreţe în care era 
învingătoare. Braţul lui peste umerii ei simboliza tot ce dorise mai 
mult în viaţă Iulia, cuplul. ” (…) (pag. 58) Perechea înseamnă – 
în accepţiunea eroinei – arta medierii, a compromisului decent. 
A te oferi integral presupune a încasa o recompensă îndoită, a 
primi mai mult decât ai cotizat. Cu toţii au şi momente de difi-
cultate, de restrişte. Important e să asculţi inima şi să ţii seama 
de „sfaturile” ei. exact asta încearcă să facă şi Iulia. Să concilieze 
atâtea contrarii şi inadvertenţe cu rol perturbator în consolidarea 
îngemănării morale şi trupeşti. Căci cerinţele pot fi diferite şi 
legitime – ele ţinând de personalitatea şi originalitatea fiecăruia. 
Însă relaţia de cuplu – dincolo de securitatea firească – trebuie 
să fie mai întâi consensuală, nu „bifurcată”. Situaţie în care, ine-
vitabil, apar contradicţii şi animozităţi ce conduc, treptat, la ră-
cirea raporturilor şi, în final, la ruptură.

Dacă „pentru suflet şi zbor nu există hotare, nici măcar linii 
imaginare nu a putut nimeni să traseze peste ele. Sufletul şi 
mintea omului sunt cele mai libere spaţii ale fiinţei. Să se bucure 
de darurile lor era un semn de înţelepciune, nu de slăbiciune. 
Aşa simţea ea.” (pag. 227) Iată o mostră de expansiune jubilativă 
în contrapondere cu pilda retractilă ce succede îndeobşte 
exuberanţei vremelnice: „Pentru Iulia nu obiectele au fost reli-
gia ei, ci strălucirea şi puterea sufletelor din jur. Se apropia de 
oameni ca o căprioară, amuşinând domol şi dacă aerul era curat, 
neprimejdios în preajma lor, lăsa de-o parte orice teamă. Dar, 
dacă cel mai mic semn de nesiguranţă plutea în aer se retrăgea 
iute în desişurile sufletului.” (…) (pag. 237)

Alexandru moraru
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eroina jinduie după stabilitate. Vrea sprijin, apărare din par-
tea partenerului. Doleanţe fireşti la o femeie, ca elemente in-
dispensabile supravieţuirii cuviincioase în contexte diferite şi 
nu rareori riscante. Tocmai acest instinct puternic al conservării 
susţine (şi) voinţa de-a merge mai departe, de-a nu abandona 
competiţia vieţii în care se înscrisese cu timiditate şi speranţă 
deopotrivă. Atitudinea Iuliei include însă şi pusee de semeţie 
când afirmă că „…cerşetorii de iubire sunt la fel de puţini pre-
ţuiţi ca cel (sic!) din urmă cerşetor de mărunţiş.” (…) Aşadar, 
oferta ei afectivă nu este gratuită, neselectivă, ci presupune 
afinităţi, dacă nu complete, barem în măsură acceptabilă. În-
cât compatibilitatea, ca premisă a reuşitei, devine decisivă în 
alegerea ei, unde nu doar largheţea inimii „legiferează”, ci şi lu-
ciditatea derivând din sinapsele raţiunii calate şi pe elementul 
utilitarist. Cu toate astea, însă, Iulia dezvoltă o dependenţă exa-
gerată apropo de camarad/ consort. O mentalitate aparte, de 
esenţă (aproape) maladivă. Ceea ce semnifică o postură precară, 
întrucât absenţa/ retragerea celuilalt – fortuită sau nu – o poate 
arunca în „sevraj”, amplificându-i la paroxism suferinţa derivând 
din supradimensionarea ataşamentului. Aici, în perimetrul acesta, 
depistăm cea mai acută vulnerabilitate a ei şi din care, pare-se, 
nu poate evada, rămânând prizoniera unei ipostaze excesiv con-
formiste.

Regăsim în carte, de asemenea, remarcabile descrieri de na-
tură. Inserţii plastice, cromatică fină, rezonanţe ale mediului în 
sinele profund. Întâlnim şi un recurs la istorie (Revoluţia din 
decembrie `89) cu tensiunea ei paroxistică redată în stil alert, 
reportericesc.

Interesantă translatarea eroinei, din capitolul 10, în realitatea 
virtuală prin intermediul tehnicii electronice, anume calculatorul. 
Substituirea de persoană (Nora) pune la încercare prietenul, 
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sondându-i adevăratele sentimente şi, implicit, caracterul. Căci, 
afirmă autoarea, „Toate durerile, mai mici sau mai mari, pe care 
le adunăm cu sârguinţă undeva în noi, aşteaptă să fie trans-
figurate prin mărturisire, ca să fim în stare să ne eliberăm de 
ele, să putem merge mai departe, în căutarea fericirii. Drumul 
spre fericire este, în fapt, un lung şir de experienţe purtând man-
tia îndoielii şi a întristării, a eşecului şi a refuzului. Toate au 
nevoie de mărturisire. mărturisirea sufletului este o acceptare 
a lecţiilor pe care le primim de la viaţă, dar şi voinţa de a nu 
renunţa la speranţă.” (pag. 247) un artificiu prozastic subtil 
şi de impact, relevând perspicacitatea scriitoarei de a creiona 
secvenţe cu rol propulsor în arhitectura textului. (Totuşi, niţel 
forţată intercalarea capitolelor 5 şi 15 în urzeala romanescă. ele 
par mai degrabă schiţe de sine-stătătoare adăugate intempestiv 
pentru a colora fundalul intrigii).

Celelalte personaje ale romanului (Sara, elvira, Silviu, Harald, 
mătuşa matilda, Lidia, Dorin) sunt mânuite cu abilitate şi pre-
cizie, completând sugestiv galeria portretistică a compoziţiei. 
epicul e cursiv, nu trenează, ceea ce uşurează lectura prin tu-
raţia reglată cu dibăcie. Boarea nostalgiei pluteşte în carte, ca 
un abur cehovian estompând contururile şi anulând asperităţile. 
Volumul e străbătut de un lirism dospit îndelung şi revărsat apoi 
din preaplinul inimii copleşite de emoţii pasagere şi de şocuri 
recurente. Ca valoare general umană, zbaterea protagonistei re-
flectă situaţia multor femei cărora destinul le-a acordat, poate, 
suficient reazem material, dar nu şi comoara la care, desigur, 
au visat din răsputeri: iubirea. Ataşamentul, dragostea infinită 
a celui de lângă tine, care poate întruchipa, fie şi parţial, iluzia 
perenităţii. A salvgardării în timp şi spaţiu, căci, dincolo de con-
topire, nu mai există nimic.

Alexandru moraru
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Temperament pasional şi posesiv, Iulia „valsează” în siajul 
atenţiei ce i se cuvine, crede ea, indiscutabil. Revendică un dram 
de consideraţie în plus, o minimă consolare ca răsplată a investiţiei 
sale afective, pe care nu ezită s-o probeze la temperatura înaltă 
a trăirilor cotidiene. Decelăm aici chiar un gen de exaltare, de 
expunere vibrantă a eului fragil, dar acaparat plenar de ideea 
izbăvirii prin comuniune deplină în acest infinit ruliu şi tangaj 
al vieţii. Asimilând destinul cu şiretenia şi muşcătura unei vulpi 
– vezi titlul cărţii – autoarea, cu această alăturare simbolică, am-
plifică rolul hazardului ca factor decisiv în evoluţia noastră. Dar, 
prin analogie, relevă şi meandrele/ tarele psihologice ale per-
sonajelor – recte ipocrizia, duplicitatea, inconstanţa ş.a. Oricât 
te-ai strădui, orice ai planifica, ce ţi-e scris se va întâmpla. De-
geaba te opui, în zadar protestezi, căci ursita nu te iartă. În pofida 
tuturor tribulaţiilor sentimentale, cartea se încheie, totuşi, cu un 
happy-end. La urma urmei, e zbuciumul „torenţial”, înflăcărarea 
amoroasă, explozia emoţională a unei femei care n-a pretins 
decât un crâmpei de fericire. e mult, e puţin?

Cu Vulpile destinului, volum semiepistolar, cu uşoare adieri 
moderniste, Olimpia Sârb a trecut onorabil proba de foc a ro-
manului, după ce s-a exersat în poezie, literatură pentru copii 
şi proză scurtă. Pe ton molcomit, cu indelebilă tentă elegiacă, 
scriitoarea conchide că „lecţiile pe care le-a primit (de la viaţă – 
n.a.) au fost uneori aspre, alteori au trecut aproape neobservate, 
asta însemnând că a trebuit să le repete de câteva ori, dar privea 
în urmă cu iubire şi recunoştinţă. A învăţat, din toate, valoarea 
lucrurilor şi a oamenilor, a învăţat că fiecare, lucru sau fiinţă, îşi 
are locul lui bine conturat în univers.”

Nădejde şi palpit în factura dăinuirii
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Ion Cristofor 

Câteva rânduri la efigia  
unui traducător maghiar: 
Beke Sándor*

LITeRATuRA e o punte de dialog, de 
prietenie şi fraternitate. În această di-

recţie, traducătorii joacă un rol esenţial. Ne 
face mare plăcere să semnalăm cititorilor ac-
tivitatea unui harnic, devotat traducător din 
Odorheiu Secuiesc. este vorba de poetul 
Beke Sándor, scriitor maghiar ce conduce 
editura erdélyi Gondolat (Gând Transilvan) 
din anul 1991. Poetul din Secuime poate fi 
citit şi cunoscut de cei ce nu stăpânesc limba 
maghiară (cum e, regret, şi cazul meu) din 
cele două antologii traduse în româneşte de 
către distinsa Cornelia moldoveanu, o tradu-
cătoare din Bucureşti.

Ion Cristofor, 
poet, 
Cluj 

* Beke Sándor, Miam clădit în inimă o biserică şi 
Poezie de dragoste despre Cascada Niagara, editura 
Pegasus Transilvan, Odorheiu Secuiesc
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Apărute la editura Pegasus Transilvan 
din Odorheiu Secuiesc, cele două volume 
– Miam clădit în inimă o biserică şi 
Poezie de dragoste despre Cascada Niagara 
–  ne permit, să des co perim un poet au-
tentic, care, în aceste vremuri dominate 
de zgomot şi furie, de tragică alienare a 
semenilor, înţelege să fi e un poet al în-
crederii în puterea cuvântului, în frater-
nitatea umană. De altfel în una din po-
eziile lui, intitulată Dacă poeţii devin 
som  noroşi, Beke Sándor  vorbeşte tocmai 
de pericolul izolării po etului într-un ima-
ginar turn de fi ldeş, al lipsei de dialog, 
al solitudinii şi al pierderii lucidităţii: „Azi mâine 
poeţii/ vor scrie numai pen tru ei,/ vor crea/ acea mi-
nunată poezie/ despre ţara/ poeţilor eliberată/ fără 
forţă,/ ce o vor citi doar bunul prieten/ şi nevasta în-
ţelegătoare.// Când vor obosi/ în lumea lor,/ somnul 
îi va copleşi/ şi-şi vor aşeza capul/ pe pieptul poe-
mului,/ visul lor/ va da mâna cu poezia,/ şi astfel vor 
porni/ într-o călătorie gratuită/ cu un avion super-
sonic/ spre patria poeţilor”.

În altă parte denunţă sinistra experienţă a comu-
nismului: „De ziua victoriei/ asupra fascismului/ 
am vizitat grădina zoo logică,/ şi-n faţa cuştii cim-
panzeilor/ femela/ a furat din mâna educatoarei/ 
roşul steguleţ comunist/ de hârtie —/ Puii de cim-
panzei/ se scărpinau în creştetul capului:/ în niciun 
fel n-au reuşit să smulgă/ din mijlocul steguleţului/ 
secera şi ciocanul”. (Cimpanzeii îndrăzneţi). Din 
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bogata zonă de teme şi preocupări ale poetului transilvan nu 
lipseşte nici tema iubirii, ca în delicata poezie pe care o cităm:” 
Dacă chipul tău ar fi nisip,/ vântul l-ar sufla.// Dacă ceaţă ar 
fi cuvântul tău frumos,/ spre cer s-ar înălţa.// Glasul tău s-ar 
veşteji,/ dacă ar fi o floare.// Veşnică ar fi iubirea ta,/ dacă ar fi o 
stea strălucitoare”.(Dacă)

 Pentru a creiona cât mai exact efigia poetului Beke Sándor 
nu e lipsit de importanţă să amintim şi un detaliu din biografia 
sa. Pentru a descoperi sursa bogăţiei sale spirituale, cu înclinaţia 
poetului de a găsi sâmburele sacralităţii în cele mai banale 
aspecte ale realităţii, e nevoie să ne întoarcem la vârsta tinereţii 
studioase. Nu e deloc întâmplător că poetul are riguroase stu-
dii de teologie, tânărul Beke Sándor frecventând cursurile Ins-
titutului Teologic Protestant unic de Grad universitar (în cadrul 
confesiunii unitariene) de la Cluj-Napoca, o perioadă de benefice 
contacte cu poezía românească, mai ales cu cea publicată în 
revistele clujene Echinox, Steaua şi Tribuna. 

Ca rod al acestor întâlniri cu poezia românească sunt două 
recente antologii apărute la Odorheiu Secuiesc. Prima dintre ele 
se intitulează Mikor pihen a század (Când secolul se relaxează) 
şi cuprinde numele a 43 de poeţi: Horia Bădescu, maria Banuş, 
Ana Blandiana, mariana Bojan, Nina Cassian, Virgil Carianopol, 
mircea Cărtărescu, Gabriel Cojocaru, Ioana Crăciunescu, Ion 
Cristofor, Daniela Crăsnaru, Vasile Dan, Simion Dascălu, mircea 
Dinescu, Victor Felea, magdalena Ghica, Sorin Grecu, Petru m. 
Haş, Florin Iaru, Vasile Igna, Ştefan Ioanid, Dumitru m. Ion, 
Ion Iovan, eugen Jebeleanu, mariana marin, Angela marinescu, 
Virgil mihaiu, Ion mircea, Ion mureşan, Viorel mureşan, 
Alexandru muşina, Gabriela Negreanu, marta Petreu, Adrian 
Popescu, Alice Violeta Popescu, Dumitru Radu Popescu, Nicolae 
Prelipceanu, Aurel Rău, Nichita Stănescu, Nicolae Stoie, Lucian 
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Vasiliu, Dan Verona, George Vrânceanu. Cea de-a doua antologie 
poartă titlul Az øsz evangéliuma (Evanghelia toamnei), fiind 
realizată în colaborare cu Ráduly János. Din aceeaşi colaborare 
a rezultat şi volumul Álmodtam, hogy álmodom (Visam că visez 
— Traduceri din lirica românească), apărut în 2020, după ce cu 
un an înainte au realizat o superbă versiune din lirica lui mihai 
eminescu şi Nichita Stănescu. O splendidă antologie realizată 
de Beke Sándor, intitulată Hajnali lovaglás/(O călărire în zori 
— Traduceri din lirica românească contemporană), a apărut în 
2021. Aceasta cuprinde poezii selectate din opera următorilor 
autori: mariana Bojan, Aura Christi, Gabriel Cojocaru, Ion 
Cristofor, Vasile Dan, Nina Hoza, Virgil mihaiu, marta Petreu, 
Nicolae Prelipceanu, Petru Romoşan, Adrian Suciu.

Dar talentatul poet ardelean nu s-a limitat la publicarea acestor 
culegeri de poezie amintite mai sus, ci şi-a extins activitatea 
prin realizarea unor volume selective din opera unor prestigioşi 
poeţi contemporani. Au apărut cu volume individuale următorii 
autori: mariana Bojan, Vasile Dan, Virgil mihaiu, Ion Cristofor, 
Gabriel Cojocaru, Nina Hoza şi maria Pal. 

Deşi am realizat aici doar o descriere seacă, incompletă a 
prodigioasei activităţi de traducător a poetului Beke Sándor, 
nu putem să nu ne exprimăm uimirea că activitatea sa în slujba 
literaturii române e prea puţin cunoscută şi valorizată. modest, 
lipsit de cununile de laur ce încununează frunţile unor scriitori 
adeseori lipsiţi de talent, poetul şi traducătorul Beke Sándor 
ar merita mai multă atenţie din partea diriguitorilor culturali 
de la noi. Până atunci ţinem să-l asigurăm pe valorosul poet şi 
traducător Beke Sándor de toată dragostea, gratitudinea şi pre-
ţuirea noastră. 

Câteva rânduri la efigia unui traducător maghiar: Beke Sándor
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Lucian‑Vasile Szabo

Ficţiune speculativă  
la Mircea Eliade

Rigoare ştiinţifică şi speculaţie literară
mircea eliade este văzut ca un foarte bun 
autor de literatură fantastică, contribuţiile 
sale în aria ficţiunii speculative, mai ales 
science fiction fiind acceptată cu dificultate. 
Necesitatea acestui studiu se profilează prin 
faptul că deşi teoreticianul fenomenului re-
ligios m. eliade este foarte bine cunoscut, 
prin cercetările sale de istoria religiilor, mult 
mai puţine lucruri se ştiu, pe plan interna-
ţional, despre scrierile lui literare, rămase 
într-un plan secund faţă de opera ştiinţifică. 
Savantul de origine română şi-a scris proza 
scurtă şi romanele în limba română, ceea 
ce reprezintă o altă piedică în privinţa unei 
receptări adecvate. Totuşi, lucrările sale de 
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fi cţiune sunt valo roase, înscriindu-se în 
registrul amplu al fi c  ţiunii spe culative, 
de la fantastic şi science fi ction la istorii 
contrafactuale şi naraţiuni mitice sau 
populare. În acest context apar diverse 
ra portări la divinitate, dar şi la rostul 
omului în lume şi la încercările lui de 
a-şi depăşi limitele. Scriitorul se arată 
plin de imaginaţie, fi cţiunea sa putând 
răspunde exigenţelor unui public larg, 
dar şi unuia de specialitate, preocupat de 
ma   ni   festările sacrului şi profanului în 
existenţa cotidiană. Prin reuşitele lui li-
te rare, eliade se dove deşte un precursor 
al curentului postmodern în cultură şi al abor dărilor 
postumaniste în cercetarea socială, încărcătura me    di-
taţiei asupra condiţiei umane fi ind o temă permanentă 
în acti  vitatea sa. Omul, cel obişnuit, este în atenţia 
autorului, însă acesta este pus adesea în situaţii ex-
cepţionale, în continuare unei realităţi banale pentru 
cei mai mulţi.

mircea eliade este un cercetător cu o operă şti-
inţifi că bogată şi variată, oferind în fi ecare pagină de-
talii pentru a înţelege homo religious, relaţia acestuia 
cu divinitatea şi cu lumea/ lumile ca loc existenţial. 
este un balans permanent între sacru (ceea ce îi este 
dat) şi profan (ceea ce dobândeşte prin experienţa 
proprie). este o experienţă a reîntregirii fi inţei uma-
ne, care poate ignora uneori prezenţa divină, dar 
nu o poate eluda defi nitiv. În scrierile ştiinţifi ce au-
torul recurge permanent la interpretări, aşa cum 
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cere rigoarea academică, foarte rar riscând să facă speculaţii. În 
lucrările literare, scriitorul trece însă peste aceste limitări, ducând 
mai departe ideea din volumul Sacrul şi profanul, unde vorbea 
de „diferitele poziţii pe care omul le-a cucerit în Cosmos”. Astfel, 
proza lui m. eliade deschide o nouă perspectivă de analiză, nu 
doar ca homo religious, ci şi ca homo cosmicus, unul care în-
cearcă să se definească în raport cu divinitatea, dar şi cu sine ori 
cu alte elemente ce-i conturează un profil postuman, domeniu 
de cercetare care îl are ca precursor. 

Acest postumanism depăşeşte simpla dorinţă umană de a se 
desprinde de la pământ şi de a avansa în univers, instituind o 
nouă paradigmă (chiar în ciuda faptului că strategiile post, post-
moderne, desigur, refuză şi subminează ideea de paradigmă!). 
Visul romantic nu este subminat de raţionalitatea modernistă, 
ci completat în acest tip de postumanism ca evoluţie şi habitare 
cosmică. este un element mult mai prezent în artă şi filosofie 
decât ne-ar lăsa să credem prejudecăţile noastre la adresa lite-
raturii SF, gen interesat în mare măsură de aventura cosmică. 
un exeget al religiilor de talia lui mircea eliade va exprima 
această idee prin vocea personajului Ivan, din nuvela cu acelaşi 
nume: 

„Să însufleţim pământul şi apoi sistemul solar şi galaxiile, şi tot 
ce-o mai fi pe acolo şi pe care nu le ştim încă. Să le însufleţim, 
adică să le aducem la viaţă şi să trezim spiritul care zace alienat în 
orice viaţă. Să binecuvântăm întreaga creaţie, aşa cum vă place la 
unii dintre dumneavostră să spuneţi”. 

Sunt gânduri exprimate în vreme de război, în dezbateri de 
oameni epuizaţi, prinşi între focuri de armă, înspăimântaţi nu 
de moarte, ci de faptul că în universul infinit Cerul şi Dumnezeu 
au dispărut, iar ei nu-şi vor mai găsi odihna veşnică. Astfel apare 
acest postumanism ca ideal cosmic, în viaţă şi după moarte, ca-

Lucian Vasile Szabo
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pabil să opereze o „trezire a spiritului”, o regăsire de fapt a lui 
homo religious.

În acest context analizăm imaginea particulară a omului post-
istoric aşa cum o creionează m. eliade în literatura sa. Dezbaterea 
despre omul postistoric şi postistorie este amplă şi nu pare să se 
încheie curând, iar bibliografia subiectului este foarte amplă. Sunt 
multe aspecte luate în considerare, de la moartea lui Dumnezeu 
şi la retragerea Creatorului din lume, de la evoluţia umanităţii 
până la pierderea sensului vieţii şi a înţelesului originilor, de la 
transformările radicale induse de tehnologie şi societăţi roboti-
zate la distrugerea lumii prin maladii pandemice, cataclism cos-
mic sau nuclear. Aceste evoluţii pot fi la scară planetară sau la 
nivel individual, ambele ipostaze fiind ilustrate în scrierile lui 
m. eliade, care preferă dezbaterii teoretice instrumentele ficţiunii 
speculative, rezultatele fiind meritorii şi surprinzătoare.

Cât suntem de postumani?
este important ca în discuţia despre posthuman şi postuma-
nitate (posthuman and posthumanity) să ţinem cont că este vorba 
de un domeniu vast, cu multiple deschideri. unele dintre acestea 
sunt antitetice, cum este sfera antiumanului. Într-o mare măsură, 
postumanitatea ciborgilor, a roboţilor sau (printr-o proiecţie postan-
troponcentrică) a extratereştrilor este antiumană, chiar belicoasă, 
iar literatura science fiction a dezvotat numeroase scenarii de 
confruntare, dar şi scenarii ale distrugerii centrului, a civilizaţiei 
umane, context în care unii cercetători definesc antiumanismul 
prin acţiunile omeneşti care au drept consecinţă pierderea caracte-
risticilor umane. un alt termen (cu o sferă corelativă de sens şi 
activităţi) cu care putem opera este inumanul, înţeles ca un atac 
făţiş sau disimulat la adresa umanului ori ca o degradare a lui. 

 Zona F & SF
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este formulată astfel şi o posibilă contradicţie generată de ne-
putinţa desprinderii noastre de viziunea profund egocentrică, 
deoarece exemplul folosit de Jean-François Lyotard (o viziune 
science fiction completă) este formulat ca un deziderat, şi anu-
me capacitatea omenirii de a supravieţui stingerii Soarelui, 
prin dezvoltarea unor tehnologii care să-i asigure continuitatea 
în univers. Pentru Lyotard, acesta este o problemă pe agenda 
omenirii:

„The human race is already in the grip of the necessity of having to 
evacuate the solar system in 4,5 billions years. It will have been the 
transitory vehicle for an extremely improbable process of comple-
xification. The exodus is olready on the agenda.

afirmă el în The Inhuman: Reflections on Time. Interesant este 
faptul că Lyotard vorbeşte de o mutare din actualul sistem solar, 
părând să nu ia în calcul posibilitatea apariţiei unor noi surse de 
energie capabile să suplinească răcirea Soarelui. 

Despre reconstrucţia lumii şi a centrului vorbeşte şi mircea 
eliade, atunci când aduce în scenă „omul postistoric”, capabil 
să reorganizeze lumea pustiită de un cataclism atomic. În cadru 
postmodern, expresia „omul postistoric” este posibilă doar ca 
urmare a desfăşurării acestui scenariu SF: 

„Dar acesta este preţul care trebuie plătit ca să lichidăm radical 
trecutul şi să forţăm mutaţia, adică apariţia unei specii infinit 
superioare omului de azi. Numai o cantitate enormă de electri-
citate, descărcată în câteva ore sau câteva minute, va putea mo-
difica structura psihomentală a nefericitului homo sapiens, care 
a dominat până acum istoria. Ţinând seama de posibilităţile ilimitate 
ale omului postistoric, reconstrucţia unei civilizaţii planetare va 
putea fi realizată într-un timp record”, 

spune eliade în Tinereţe fără de tinereţe..., un miniroman SF, dar 
o operă complexă de ficţiune speculativă. 

Lucian Vasile Szabo
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Întrebări cu şi despre Dumnezeu
Transumanismul nostru devine covârşitor când vrem să înţelegem 
evoluţia universului în întregul său. Iar când în această ecuaţie 
intervine şi divinitatea orice demers raţional, de cuprindere şi 
înţelegere, se estompează. Transcendalul oferă posibilitatea de 
a alege: crezi sau nu crezi. este ceea ce i se întâmplă lui James 
Joyce în A Portrait of the Artist as a Young Man: 

„What was after the universe? N othing. But was there anything 
roud the universe to show were it stopped before the nothing 
place began? It could not be a wall; but there could be a thin thin 
line there all round everything and everywhere. Only God could 
that. He tried to think what a big thought that must be; but he 
could only think of God. God was God’s name just as his name 
was Stephen”. 

Joyce pune aceste gânduri pe seama şcolarului Stephen Dedalus, 
însă evident este modul său de a gândi. 

mircea eliade va imagina însă un personaj profund şi cu o 
imaginaţie bogată, numit Ieronim Thanase, care, răspunzând 
parcă aceleeaşi întrebări, în tulburătoarea nuvelă Uniforme de ge
neral, va face trimitere nu la un Dumnezeu atotputernic, dar în-
găduitor, ci la o forţă stranie, nenumită, cumva terifiantă, după 
cum rezultă din puţinele date puse la dispoziţie: 

„Dar spune, Maestro, n-ar fi fost frumos să fi crezut că auzim pe 
moş Vasile Chelaru şi pe Veronica? Să fi îngheţat de frică, să fi 
cunoscut atât de tânăr – iar Vladimir e încă un copil – să fi cunoscut 
amândoi teroarea fără nume, clipa aceea fără început şi fără sfârşit, 
când noi oamenii vom descoperi că n-am fost niciodată singuri?” 

Această „teroare fără nume” ce înlocuieşte divinitatea nu este 
o surpriză la istoricul religiilor mircea eliade, un sceptic în ceea 
ce priveşte credinţa, fapt care i-a permis o privire atât de cuprin-
zătoare în postura de savant. Însă „clipa aceea fără început şi fără 
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sfârşit” este relevantă pentru destinul uman în general şi al celor 
doi tineri din nuvelă, deoarece, dacă ar fi existat, ar fi marcat 
trecerea spre o dimensiune postumană greu de anticipat şi de 
conturat. Când invocă „teroarea fără nume”, eliade scriitorul se 
conexează cu eliade istoricul religiilor, reiterând ideea „puterii 
teribile” ca „mânie” divină cu care îl definea Rudolf Otto pe 
Dumnezeu, arată eliade în Sacrul şi profanul.

uneori, în lume se întâmplă lucruri care sunt imposibil de ex-
plicat, cel puţin nu la nivelul ştiinţei actuale. este miracol divin, 
deşi greu de dovedit şi acesta. În ficţiunea speculativă însă aceste 
întâmplări sunt puncte de pornire pentru texte literare valoroase. 
O astfel de premisă (pseudo)ştiinţifică specifică genului science 
fiction apare şi în nuvela Tinereţe fără de tinereţe... (deşi titlul 
corect ar fi fost, poate, Bătrâneţe fără bătrâneţe, deoarece eroul 
rămâne tânăr pentru mulţi, foarte mulţi, ani!). Personajul Dominic 
este lovit de trăsnet, undeva în centrul Bucureştiului, şi firesc ar 
fi fost ca el să moară destul de repede. Nu se întâmplă astfel, iar 
când este dus la spital medicii constată: „Pielea i-a fost arsă sută 
la sută, şi totuşi supravieţuieşte de douăspreszece ore, şi pe cât 
ne putem da seama nu suferă”. Întâmplarea are loc în noaptea de 
Înviere, după cum precizează autorul chiar în debutul nuvelei, 
deschizând calea către o hermeneutică magico-religioasă a ex-
plicaţiei pentru supravieţuirea îndelungată, cum vom vedea, 
a personajului. Învierea este un timp sacru reactualizat prin 
această sărbătoare, crede savantul eliade. este timpul învierii 
christice, personajul Dominic preluînd unele atribute, căci omul 
lovit de trăsnet este purificat şi consacrat, cu destinul schimbat, 
fără a fi... destinat neapărat unor fapte măreţe.

este însă şi o presupoziţie pseudoştiinţifică atât de necesară 
în ficţiunea speculativă, deoarece un motiv ştiinţific, verificabil 
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sau măcar posibil, al supravieţuirii în urma loviturii de trăsnet 
nu există, aşa cum nu există nicio explicaţie pentru faptul că 
Dominic rămâne tânăr pentru o perioadă îndelungată. Cumva, 
omul care ar trebui să fie carbonizat trăieşte, este puternic şi cu o 
capacitate de asimilare culturală crescută, iar faptul că legile me-
dicinei de la acea oră (perioada interbelică) şi ale celei de acum 
sunt încălcate, nu are nicio relevanţă literară (Robu 2008, 48). 
Cercetătorul clujean introduce premisa SF a mutaţiei pentru a 
explica aventura extraordinară a personajului Dominic matei. 
Acesta nu este doar un mutant, ci şi un „zeu ascuns”, după cum 
precizează acelaşi cercetător, unul care evoluează într-o lume a 
secretelor, cu încrengături complexe, ficţiunea politică, ocultul, 
iscodirile jurnaliştilor şi jocul agenţilor secreţi completând scena 
confruntărilor diverse şi adesea senzaţionale, după cum va aprecia 
Cornel Robu în volumul Scriitori români de sciencefiction.

Ficţiune speculativă la Mircea Eliade




