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radu Ciobanu

amintirile doctorului Vianu

DACă s-ar afla în fața acestui titlu, un 
cititor neavizat ar deduce că e vorba de 

textul unui medic care s-a apucat după pen-
sionare să-și aștearnă memoriile. Mai ales că 
„doctorul Vianu” e o sintagmă identitară 
reductivă și comodă, pasibilă de confuzii, 
folosită în mod curent în conversații grăbite. 
În realitate însă, dincolo de titlul profesional, 
domnul Ion Vianu este una dintre ultimele 
mari personalități active ale culturii româ-
nești din generația anilor ‘30 ai veacului 
trecut, singularizat prin particularitatea ega-
lei ponderi pe care o au în formația d-sale 
calitatea de eminent medic psihiatru și aceea 
de, tot eminent, scriitor. Cred că, în ansamblul 
operei d-sale, bogată în roman și eseistică, 
dominantă va rămâne totuși memorialistica. 
După o viață plină, interesantă, dramatic 

Radu Ciobanu,  
prozator, eseist,  

Deva

Cronica literară
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tensionată, în care a cunoscut medii 
sociale și o tipologie umană dintre cele 
mai diverse, scriitorul Ion Vianu a de-
venit un tezaur de amintiri imposibil 
de uitat, protejate, din fericire, grație 
unei memorii prodigioase. Tocmai 
pre   siunea exercitată de caracterul lor 
inu  bliabil a dus astfel la irezistibila ne-
voie a deținătorului de a le împărtăși, 
conferindu-le demnitatea de mărturii. 
Două trăsături personalizează măr tu-
riile doctorului Vianu: faptul că ele nu 
sunt convocate într-un cor pus de  dicat, 
compact, ci le găsim dise  minate de-a 

lungul anilor, cu diverse ocazii și titluri, chiar și disi-
mulate în textura romanelor, și, în al doilea rând, în 
permanenta lor interferență cu specializarea medicală 
a autorului, care îi permite acestuia să urmărească și 
să-și explice desfășurarea evenimentelor prin submer-
siunea profesională în cele mai adânci straturi ale 
psihologiei proprii sau a personajelor niciodată ba-
nale pe care le evocă. 

„Reconstitui” – mărturisește autorefl exiv d-sa – „ca 
un psihanalist, ca un arheolog, cu multă răbdare, 
mintea mea de atunci.” 

E o cale a întoarcerii ce sporește interesul evocă-
rilor cu un unghi de vedere care nu e tocmai la în-
demâna oricărui memorialist, oricât de expresiv ar fi  
sub aspect literar.

Deși cunoșteam de la apariția lor principalele texte 
memorialistice ale d-lui Ion Vianu – și, în primul 

tensionată, în 
sociale și o tipologie umană dintre cele 
mai diverse, scriitorul Ion Vianu a de-
venit un tezaur de amintiri imposibil 
de uitat, protejate, din fericire, grație 
unei memorii prodigioase. Tocmai 
pre   siunea exercitată de caracterul lor 
inu  bliabil a dus astfel la irezistibila ne-
voie a deținătorului de a le împărtăși, 
conferindu-le demnitatea de mărturii. 
Două trăsături personalizează măr tu-
riile doctorului Vianu: faptul că ele nu 
sunt convocate într-un cor pus de  dicat, 
compact, ci le găsim dise  minate de-a 

lungul anilor, cu diverse ocazii și titluri, chiar și disi-
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rând volumul Amintiri în dialog (1994), realizat împreună cu 
Matei Călinescu, cum și amintirile implicite din Scrisori din 
exil (2019), absolut fabulosul dialog epistolar cu același bun 
prieten,– ceea ce mi-a suscitat aceste însemnări a fost cel de al 
treilea volum din seria de autor, editat recent de Polirom, sub 
titlul Investigații mateine. Amintiri1. Două titluri, două scrieri 
diferite ca gen, sursă de disconfort pentru comentatorul care 
va depăși însă momentul încercând să găsească factorul comun 
care ar justifica alăturarea lor în același volum. Și factorul comun 
există. Termenul de investigație este cât se poate de propriu mo-
dului în care Ion Vianu se angajează în analiza capodoperei 
Craii de Curtea‑Veche, fără a se lăsa inhibat de nenumărații co-
mentatori care l-au precedat. Calea urmată de d-sa e realmente 
o investigație de tip detectivistic, realizată cu logistica modernă 
a profesionistului psihiatru, aflat în fața unui „caz complicat”, cum 
Mateiu Caragiale a fost realmente. Ceea ce îl duce pe investigator la 
aspirația de a stabili 

„unele conexiuni încă nu îndeajuns subliniate între viața și opera 
autorului Crailor.” 

Dar nu o face din perspectiva și cu rigorile specifice ale isto-
ricului literar, ci cu instrumentele uzuale în practica psihanalitică 
și psihiatrică, unul dintre aceste instrumente care s-a impus aici 
fiind, bunăoară, ipoteza: 

 „Nici un demers diagnostic sau terapeutic nu ar fi posibil fără 
ipoteze de lucru. Descriptivismul pur, analogia, referința nu sunt 
suficiente în psihoterapie. Privitor la Mateiu Caragiale, ni s-a părut 
că un astfel de demers este posibil și interesant.”

Nici în amintiri nu lipsesc ipotezele de lucru, mai ales când 
vine vorba despre fauna securistă, când memorialistul încearcă 

1 Ion Vianu, Opere 3. Investigații mateine. Amintiri. Iași. Polirom. 2022.

Amintirile doctorului Vianu
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să decripteze psihologia indivizilor, evocați în general cu numele 
lor real, care l-au hărțuit „cu mijloace specifice”. În același mod 
procedează cu sine însuși. „Descriptivismul pur” nu e de găsit 
în amintirile doctorului Vianu, totul, inclusiv când e vorba de 
sine, e trecut prin filtrul analitic profesional și apoi mărturisit 
cu onestitate:

„Fac aici o paranteză. Vreau să vorbesc despre o particularitate a 
vieții mele, un lucru de care nu mi-am dat seama decât cu timpul, 
însă care mă caracterizează. Dacă cineva comite ceea ce eu resimt 
ca un atentat la integritatea mea, dacă se apropie de mine prea 
mult, adopt o anumită tactică. Las impresia că am fost sedus 
că-i voi cădea pradă. În ultimul moment, eu, cel care eram cât 
pe ce să devin victimă, mă prind din zbor, revin asupra mea. Mă 
recuceresc, mă închid orgolios în mine. Nu știu de unde-mi vine 
această șiretenie. Cred că e un instinct. [Iată ipoteza! – nota RC] 
L-am obligat pe adversar să se dezvăluie, i-am surprins modul de 
funcționare, slăbiciunile.”

Acest instinct sau șiretenie – ce-o fi – l-au ajutat să-și păstreze  
și calmul sub presiunea stresului continuu și extrem de divers pe 
care l-a suportat, împreună cu familia, consecutiv succesivelor 
sale poziționări civice mai ales în cazul abuzurilor psihiatrice, 
în solidarizarea cu mișcarea Goma și după cererea de plecare 
definitivă. Este semnificativ că Ion Vianu a ales ca moto al 
acestor amintiri o reflecție a lui Ernst Jünger, scriitor subtil și 
de adâncime, din prima linie a valorilor veacului trecut, cu care 
sunt sigur că, la o analiză atentă care încă nu s-a făcut, și-ar 
revela nebănuite afinități: 

 „Nu există un secol fericit, dar există o clipă a fericirii, 
iar în clipa aceea există și libertatea.”

Amintirile doctorului Vianu din acest volum cuprind cea mai 
crâncenă perioadă a vieții sale și una dintre cele mai sinistre etape 
din istoria României. Dar d-sa a străbătut-o pe un itinerariu pe 

Radu Ciobanu
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care-l dezvăluie printr-un fel de subtitlu – Supunere, împotrivire, 
exil – și îl evocă acum printr-un Exercițiu de sinceritate, pornind 
dintr-o fază a „relativismului moral” și, odată ieșit din „lagărul 
socialist”, încheind cu o concluzie neașteptată: 

„Dar eu, spre deosebire de Goma, fusesem fericit în România. 
Am suferit și țara mi-a devenit la un moment dat nesuferită. 
Însă ea îmi dăduse enorm. Mă răsfățase. Nu regimul, nu 
comunismul, ci țara.”

Neașteptată concluzie după toate cele prin care a trecut, dar 
plauzibilă prin acea „clipă a fericirii”, percepută de Jünger, în 
care există și libertatea. Ion Vianu recunoaște că

 „...toată viața mea n-a avut decât o nefericire: propria mea încli-
nare către nefericire”,

dar cu toate astea, pe parcursul itinerariului pe care l-a străbătut, 
a cunoscut nu doar o dată acea „clipă a fericirii”, foarte intimă, 
în care și-a perceput indestructibila libertate interioară, devenită 
sursă a rezistenței. E un fenomen a cărui dinamică doctorul 
Vianu a sesizat-o și o dezvăluie acum, retrospectiv:

 „Când aud că sub ceaușism viața era monotonă, tristă, îmi spun că 
e o descriere prea simplă, prea univocă. Tinerețea convertește orice 
rău în bine. Lumina ei învăluie răul. Prospețimea sentimentelor, 
surpriza de a descoperi noutatea sub aparența banalității – de care 
nu oricine are parte – se adaugă trăirilor de fiecare zi. Și mai e 
ceva: puterea fizică, creierul care funcționează la un regim ridicat, 
ca un motor bine reglat, îți conferă o anume euforie.”

Toate acestea sunt întreținute prin factorul fiziologic, dar sunt 
și cele ce țin de domeniul psihicului, deopotrivă familiare me-
morialistului. Cu toată „înclinarea către nefericire”, Ion Vianu 
are capacitatea de a percepe în „trăirile de fiecare zi” și acele, 
oricât de dispersate, „clipe ale fericirii”, care țin de capacitatea 
psihicului de a se bucura și de a iubi:

Amintirile doctorului Vianu
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 „Generațiile care vin nu trebuie să creadă că bunicii lor, părinții 
lor au trăit ca niște larve. Nu, au trăit din plin, chiar dacă au fost 
ultragiați și umiliți. / Să fie clar: dacă iubeai, puteai să suporți chiar 
și ceaușismul.”

Și totuși, de la un anumit ceas, doctorul Vianu n-a mai supor-
tat ceaușismul și, asumându-și toate riscurile, a plecat. Ceea ce 
n-a mai suportat și a fost determinant în această decizie radicală 
a fost

 „...un sentiment de murdărie [sbl. aut.] ce mă stăpânea; mă 
simțeam cufundat în mâlul unei vieți sociale nesuferite. Și răsărea 
atunci imaginea unei vieți idilice, într-o Elveție încă imaginară.”

Amintirile din acest volum se opresc odată cu acest moment 
și, poate, paginile cu cel mai puternic, „impact emoțional” sunt 
cele în care își amintește cum stătea îndelung în fotoliul din fața 
bibliotecii și anticipa, încerca să-și imagineze cum va decurge 
despărțirea de cele ce-l înconjurau de o viață, de la biblioteca 
însăși, în primul rând, până la cel din urmă obiect familiar, 
uzual, nebăgat în seamă până atunci:

 „...e groaznic de greu să lași în urmă obiecte. În obiecte se adună 
simbolic timpul. Tot timpul pe care l-ai trăit.”

Tot acest flux memorialistic stă sub semnul unui principiu 
pe care dl Ion Vianu îl enunță inaugural din primul alineat al 
scrierii, ca pe un model de ținută atunci când răspunzi nevoii 
defulatorii de a-ți așterne amintirile, asumându-ți totodată 
implicit datoria civică de mărturisitor:

 „Dacă te încumeți să-i judeci pe contemporanii tăi, e necesar să faci 
simultan exercițiul de-a te judeca pe tine. Și dacă vei avea curajul 
să fii aspru cu propria ta  persoană, abia atunci să ai cutezanța să 
aplici aceeași măsură și altora. / Fii cel puțin așa de aspru cu tine 
cât ești cu ceilalți. În ceea ce mă privește, cred că e mai bine să fii 
un dram mai sever cu tine. Garanția morală se întărește.”

Radu Ciobanu
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Narațiunea curge astfel spectaculos, ca un fluviu aluvionar, 
cu vârtejurile sale generatoare de emoții care duc la implicarea 
afectivă a cititorului. Dar rostirea e calmă, demnă, fără mânie și 
părtinire, fără părtinire nici față de sine însuși. Seducția lecturii 
vine totodată și din arta portretizării. Apare în aceste pagini o 
foarte colorată galerie de personaje de o mare diversitate psi-
hologică și socială, de la generalul Pleșiță la mizerabili urechiști 
în „misiune”, de la colegi care l-au părăsit în momentele cele mai 
dificile, la ființe luminoase cu aport stenic. Portretele sunt, în 
general, realizate din tușe sumare, decise, mizând în bună parte 
pe sugestie, care se adună uneori pe parcurs. Iată-l, bunăoară, pe 
Paul Goma:

 „Goma a fost un rezistent, un om care a plătit cu suferințe. Dar, 
deși extrem de curajos, avea o latură de dom’ Mitică, ca mulți 
români [...] Au trebuit să treacă ani ca să pricep: cu Paul fusesem 
pe aceeași lungime de undă numai o clipă. El era un refugiat care 
nu depășise resentimente vechi, urile copilăriei. Văzuse și trăise 
lucruri oribile acolo, în Basarabia [...] Ura lui nu este numai 
împotriva comunismului, ci și contra țării, care l-a recepționat ca 
pe un refugiat de categoria a doua. Avea dreptate în ce privește 
fondul, dar ceva mic, meschin, lipsit de amploare a rămas cuibărit 
în sufletul lui și l-a otrăvit [...] Și totuși, cu cât i-a fost lui mai greu 
decât mie! Nu trebuie să încetez s-o spun.”

Aceeași expresivitate ca a portretelor o au și relatările unor 
episoade scurte dar cu prompte consecințe energizante. Așa e 
momentul când, evitat, dezavuat, redus la statutul de ciumat, 
doctorul Vianu e abordat pe Dorobanți, în plină circulație și 
lumină, de Geo Bogza, care nu se sfiește să-i strângă mâna, 
declarându-și solidaritatea și prevenindu-l că un singur lucru 
nu-i era îngăduit: disperarea. 

Domnul Ion Vianu precizează că amintirile acestea au fost 
scrise în 2006, înainte de a-și fi văzut dosarul de la Securitate 

Amintirile doctorului Vianu
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de la CNSAS. După ce, în 2008, a luat cunoștință de conținutul 
acestuia, s-a hotărât să publice ca Addenda câteva extrase din 
ceea ce a găsit acolo, documente extraordinare ca ilustrare a 
atmosferei și tipologiei umane a acelui timp:

 „...două note informative, una ridicolă, alta sinistră”, 

dar și darea de seamă integrală a excluderii sale din Universitate, 
document horror al jegului uman care s-a pronunțat cu acel 
prilej in corpore, pentru care, oricâte explicații s-ar găsi, nu va 
exista nicicând iertare decât, poate, din partea celui lapidat.

Radu Ciobanu
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Florin ardelean

arta picarescă a fugii*

LA UN MOMENT dat, vocea narativă, un 
alter-ego al personajului-pivot, face o re-

marcă, în prelungirea gândului că bărbaţii au 
o doză de prostie incurabilă, incapabili să 
accepte un lucru elementar, anume că „o fe-
meie nu joacă la victorie, ci la echilibru şi si-
guranţă”. Ca să ştii asta, s-ar putea crede că 
nu trebuie să ai chemare, neapărat, de scriitor, 
fiind suficient doar să ai acea experienţă de 
viaţă în baza căreia să te califici pe tabloul 
principal al prădătorilor. În cartea pe care 
ne-o propune, Run, omule, run!, Lajos Nótaros 
are alonja culturală calibrată la o cotă suficient 
de ridicată pentru a ţese o pânză credibilă for-
mată din întâmplări aparent rocamboleşti, 
într-un sos al aventurii destul de picant, pro-
punând, imediat mai apoi, personaje la limita 
verosimilităţii. Ceea ce salvează construcţia 

* Lajos Nótaros, Run, omule, run!, Editura Mirador, 
Arad, 2022.

Florin Ardelean,  
eseist, prozator,  

Oradea
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epică este tocmai fl erul unui intelectual 
rasat, dedulcit la speculaţii în trena 
unor gânditori precum György Lukács 
sau Kierkegaard, de care nu face nicio 
clipă paradă, preferând să joace pe car-
tea unor tineri abia ieşiţi din adoles-
cenţă, inteligenţi, tupeişti, dar nicidecum 
înţelepţi. Autorul nu se mai afl ă la vârs-
ta epatărilor şi nici măcar la aceea a 
dorinţei de-a-şi confi rma, public sau 
doar în faţa oglinzii, valoarea. Deloc 
pa  radoxal, dar tocmai acestea sunt pre-
mi sele unei cărţi reuşite, chiar dacă, în 
palimpsest, stăruie impresia unui joc 

orgolios cu sinele dedulcit la nostalgie sau chiar gân-
dul unor exerciţii de „digitaţie” ori centrare adecvată în 
vederea unui proiect mai ambiţios. Doar că aceste 
„vo calize” prozastice au portanţă, propunând citito-
rului delicii fără un antecalcul previzibil. Cine ar fi  
mizat mai ieri pe un fi losof şi eseist, acreditat cu texte 
analitice pline de sarcasm şi de viclenie ironică, sâcâ-
itor adesea prin încăpăţânarea de-a gândi în regie 
proprie, să vină cu un mini-roman aproape pica-
resc?

Motivul central din Run, omule, run! este cele bru 
şi antic, ipostaziat magistral, dar à rebours, de către 
Xenofon – anabasis-ul. Doar că autorul grec scrie nu 
despre anabasis, ci despre katabasis, respectiv nu 
despre incursiunea temerară până în inima Persiei a 
celor 10 mii de greci mercenari, cât despre întoarcerea 
lor dramatică, plină de suspans şi primejdii, în Elada. 

epică este tocmai fl erul unui intelectual 
rasat, dedulcit la speculaţii în trena 
unor gânditori precum György Lukács 
sau Kierkegaard, de care nu face nicio 
clipă paradă, preferând să joace pe car-
tea unor tineri abia ieşiţi din adoles-
cenţă, inteligenţi, tupeişti, dar nicidecum 
înţelepţi. Autorul nu se mai afl ă la vârs-
ta epatărilor şi nici măcar la aceea a 
dorinţei de-a-şi confi rma, public sau 
doar în faţa oglinzii, valoarea. Deloc 
pa  radoxal, dar tocmai acestea sunt pre-
mi sele unei cărţi reuşite, chiar dacă, în 
palimpsest, stăruie impresia unui joc 
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În ce-l priveşte, Lajos Nótaros propune un rebrand (că tot e plină 
cartea lui de anglicisme, titlurile fiecărui capitol fiind scrise în 
limba engleză, fără a fi câtuşi de puţin semnul unui exces sau 
snobism, atât de la modă astăzi) în privinţa conceptului însuşi, 
acela de anabasis. Nu o face ireverenţios, ci subtil, în numele unui 
modernism de care este ataşat intim, ancora fiind tocmai James 
Joyce, iar mitul fondator homericul Ulise, pe cât de politropic, 
pe atât de iscusit în farse şi strategii salvaţioniste cu încărcătură 
etică pauşală. Căci ce este altceva modernitatea, ca spirit, decât o 
punere în criză a tragicului, demantelarea lui până la a deveni 
hilar, pe măsura unor oameni ai zilelor noastre hrăniţi copios de 
Friedrich Nietzsche, cel din Ştiinţa voioasă, cu episodul cele-
brisim al morţii lui Dumnezeu. În spaţiul romanesc, stratagema 
a fost exersată, printre alţii, de Eyvind Johnson (Răcoarea 
ţărmurilor), ca să nu mai invocăm, ca argument suprem al epi-
gonismului, Ulise-le scriitorului irlandez, venerat de autorul de 
faţă. În trena prestigioşilor lui antecesori, prozatorul arădean 
livrează un anabasis ajustat la spiritul locului. Iar spiritus loci se află 
sub patronajul, până astăzi necontestat şi, pe cât se pare, ne-
contestabil forever, al lui Ion Luca Caragiale. Volumul propus nu 
este altceva sau, mai bine spus, este şi o tentativă reuşită de-a 
propune un concept improbabil până la un punct, acela de ana‑
basis caragialesc. Care este laboratorul de creaţie al acestei forme 
sui generis de anabasis? Se ia anabasis-ul princeps şi se tăvăleşte 
pe un pat suculent de cârcoteală, până la a fi de nerecunoscut în 
hainele sale de botez. Este vorba despre un proces pervers de 
autoanihilare. Personajele propuse de Lajos Nótaros (alter-eg-ul 
ce susţine vocea narativă, Gipsy, Johnny, Ágnes, Nea Gigi 
miliţeanul, Nuţi cârciumăreasa, tinerii de la Liceul Agricol din 
Nucet – Dâmboviţa, purtători ai unor nume de animale, parţial 
şi Mia sau Lia/ Bebe) sunt epifanii ratate sau reziduale ale unor 

Arta picarescă a fugii
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personaje care odinioară puteau susţine un mit. Acum, toate 
acestea pot încropi doar o caricatură, pentru a scânci la mor-
mântul unor iluzii scăpătate, dacă nu cu totul căzute în ridicol. 
Gândul te duce la D’ale carnavalului, dar numai pentru o clipă, 
iar mai apoi se opreşte definitiv în rigola primei jumătăţi a anilor 
1970, când ceauşismul ricana dinspre bravada Primăverii de la 
Praga, în nisipurile mişcătoare ale naţional-comunismului.

Cartea se citeşte cu plăcere. Acţiunea este aproape una de gen 
policier, cu tineri de 19 ani ce se încaieră, cu pletora şi boema 
barurilor şi crâşmelor Epocii de Aur, cu şnapani şi escroci de 
duzină, cu un erotism pulsatoriu, de miză scăzută şi de trăiri fru-
gale, cu o frică abia ghicită, bine disimulată sub armurile unor 
teribilisme de context. Un decor baroc, aşadar, o micro-lume ce-
şi duce existenţa aproape inconştient, inconsistent şi indiferent, 
implauzibilă dacă ar fi să-şi formuleze nu chiar un sens, ci 
măcar o semnificaţie. Un lumpen drăguţel, apretat de ideologia 
unui regim care exersa dresajul social, în numele unei fericiri 
prognozate de după cortina istoriei, dar de nimic dovedite. Ceea 
ce susţine întregul joc al aparenţelor, ceea ce ridică personajele şi 
acreditează acţiunea dincolo de imensa minciună sau cacialma 
oficială nu este nimic altceva decât dulcea pasăre a tinereţii. Ceva 
cu totul suspect, ba chiar compromis de un regim despotic, îşi 
recrea sediţionist premisele unei iluzii prin investirea destinului 
în paradigmă biologică. A fi fost tânăr, echivala cu a fi fost salvat! 
Mizeria din jur, decorul promiscuu, disperarea ca un nod în gât, 
speranţele îngropate înainte de-a schiţa măcar un zâmbet, dar şi 
multe altele, constituiau poveri asumate în numele instinctului 
vital, al obligaţiei de-a trăi şi de-a improviza o carieră, de-a fi un 
looser cu şarm, şmecher, dezinvolt.

O analiză critică poate scoate în prim-plan acuitatea autorului, 
spiritul lui de observaţie, bine drenat de un background cultural, 

Florin Ardelean
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sigur pe el în plan diegetic, fără a improviza inutil, refuzând orice 
kilogram de grohotiş, linia epică tăind secvenţele cu precizie şi 
desenând astfel un plan al realităţii verosimile. Eşti prins imediat 
în vraja textului, mai ales că ţinta este una spectaculoasă. Doi 
arădeni, aflaţi între liceu şi ordinul de chemare în armată, îşi 
iau lumea-n cap, plănuind să fugă din ţară. Dar nu clasic şi pre-
vizibil, forţând graniţa cu Ungaria sau Iugoslavia, ci mult mai 
elaborat, urmând un traseu spre Est, absurd şi înşelător, dar toc-
mai prin asta promiţând izbânda. Totul se petrece în trenuri, 
într-un apartament şi club din Bucureşti, într-un cămin de elevi, 
o crâşmă şi-un crâng din Nucet – Dâmboviţa şi două-trei baruri 
din Arad, pentru ca anabasis-ul să i-a sfârşit în vechea Cetate 
de scaun a Munteniei, Târgovişte. Nu le-a fost dat, din raţiuni 
pe care le veţi afla citind cartea, să ajungă la Constanţa, iar de 
aici, pe un vapor, via Turcia şi câteva lagăre de tranzit, în Statele 
Unite. 

Ceea ce impresionează este simplitatea. Doar că nu avem de-a 
face cu acea specie de simplitate, anume cea stearpă, captivă în-
tr-o tautologie a naraţiei, pur şi simplu, ci cu simplitatea protei-
că, minimalistă ca discurs proxim, dar alimentată de gânduri 
capabile să pună pe gânduri, să încânte şi să incite. Pokerist re-
dutabil, bătăuş temut şi prieten capabil să te care în spate până 
la capătul lumii, Johnny e un personaj croit din stofa lui Ga-
vroche, doar că e un rebel fără cauză, bine înşurubat în lumea 
ascunsă, recrutată din elitele roşii ale comunismului, ştiindu-i 
pe mulţi dintre cei ce populau vestiarele, atenţi să nu apară ni-
ciodată pe scenă. Unul dintre ei, un securist, cel ce organiza 
partide de poker cu participarea unor granguri, printre care şi 
Nicu Ceauşescu, este descris în tuşe ce trimit spre psihologia 
schizofreniei colective: 

Arta picarescă a fugii
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„Era deştept şi cult, având grijă să nu se dea de gol cu asta în faţa 
şefilor pe care îi servea. Eu (Johnny – n.n.) am avut câteva discuţii 
cu el, şi-a dat seama că nu reprezint niciun pericol din acest punct 
de vedere. Omul n-avea iluzii. Ştia exact cu ce şi cu cine are de-a 
face. Ştii, eu pe oameni de acest fel îi numesc câini ciobăneşti. Sunt 
acolo, îşi fac treaba, dar nu se amestecă cu oile” (p. 106). 

 Iată o formă soft a disidenţei, într-o ţară ce şi-a refuzat cu pro‑
bitate pragmatică demnitatea de-a riposta organizat la abuzurile 
dictaturii. A fi fost câine ciobănesc şi nu javră, iată o diferenţă de 
atitudine, ba chiar o chestiune ce-ţi modifica apartenenţa. Nu 
conta că asta alimenta doar o banală amăgire.

Mai degrabă tandreţea şi nu cinismul conotează registrul psi-
hologic al unei povestiri cu scene dure şi-un refuz net al sen-
timentalismului. Dragostea este abia îngăduită, deşi suntem în 
compania unor tineri cu potenţial de rut al pasionalităţii, iar 
scenele cu Ágnes, având miza unui laitmotiv, revenind obsesiv 
în memoria personajului ce încarnează vocea narativă, dar fără 
o identitate integrală, pot deconspira nevoia de iubire. Ea este 
însă reprimată, refuzând până la capăt o idilă cu o chelneriţă, 
din partea unui tânăr ce va termina mai apoi studii de filozofie 
la Cluj, la răspântia anilor ’70-’80 ai veacului trecut. Mia, celălalt 
personaj cu potenţial erotic, având sâni fabuloşi, rămâne o pro-
misiune, cartea terminându-se tocmai la timp, cam ca basmele 
cu Feţi-frumoşi şi Ilene Cosânzene.

Ar mai fi ceva de semnalat, pentru a întregi un tablou cu privire 
la o carte scrisă în româneşte de un filosof (termenul nu este 
hazardat!) de etnie maghiară. Este vorba despre o împrejurare ce 
ţine loc de har, asigurând un avantaj prin jocul destinului: dubla 
inserţie culturală. Având deschideri spre culturile (filozofie, arte, 
literatură) maghiară şi română, deopotrivă, Lajos Nótaros îşi 
glisează identităţile, dar nu pentru a eşua într-o disonanţă, ci 
pentru a se împlini într-un armoniu.

Florin Ardelean
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O constatare amară. Cu excepţii rarisime, editurile româneşti 
au renunţat la ceea ce constituia o instituţie fundamentală – re‑
dactorul de carte. Acesta era cu mult mai mult decât un co-
rector, având anvergura unui veghetor al cărţii de bună calitate şi 
asigurând, adesea, serviciul de prim critic al autorului, avizat şi 
prob. Astăzi, redactorul de carte a dispărut, pricinuind pagube 
mari însăşi producţiei de carte din România, diminuând sensibil 
standardul literaturii. Lucrul acesta este vizibil şi în cazul de faţă. 
Din păcate, Run, omule, run!, e o carte ce suferă de o carenţă 
endemică: greşeli numite în sport neforţate, dar care pot altera 
rezultatul final. Rămân, în compensaţie, deambulările celor doi 
eroi, plecaţi spre Constanţa, dar eşuaţi sub Turnu Chindiei, în 
tonul liric al versurilor lui Emil Brumaru (cine ar fi anticipat o 
astfel de secvenţă de ieşire din poveste, la unison cu Julien Ospi‑
talierul?). 

Şi, ca să dau ceva din casă –, un amănunt aflat chiar de la 
autor, pentru folosul cititorilor. În cele din urmă, Johnny (omul 
real din spatele personajului) a ajuns să-şi împlinească visul, 
fiind acum cetăţean american, rezident în Florida! Aşadar, n-a 
exersat fuga degeaba. Precum nici companionul său, cartea de 
faţă fiind proba.

Arta picarescă a fugii
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Vasile Dan

melancolie și livresc*

LUCIA CUCIUREANU este o fină co-
mentatoare de literatură. În primul rînd 

de poezie pe care o descoase cu eleganță, 
de-a fir a păr, dar și de proză cu condiția ca 
această să aducă și ceva în plus, mai mult 
decît epicul pur și simplu, povestea; adică 
să mizeze și pe subtilitatea expresiei ori pe 
tropii stilistici specifici genului de camuflare 
alegorică a poveștii. Doar puțini sînt cei care 
o știu de poetă, deși a publicat pînă acum 
șapte volume de poezie. Mai mult, ea, poezia, 
e prima în grația autoarei care o și plasează în 
fața foiletonisticii ei, eseisticii și criticii sale 
literare (ultima, foarte activă în Arca, unde 
autoarea este cu deosebire atentă la cei mai 
tineri poeți de astăzi, la cei care mizează mai 
ales pe noutatea stilistică, iar dintre aceștia, 
de autoare).

* Lucia Cuciureanu, Livada cu spaime, Editura Charmides, 
2022, 215 p.

Vasile Dan,  
poet, eseist, redactor-şef al  

revistei „Arca”,  
Arad
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În Livada cu spaime discursul liric al 
Luciei Cuciureanu pare complet dez-
legat de obsesiile ei sti listice trecute, 
pre   zente în cărțile precedente. Acum 
pri     vilegiază teme grave, existențiale, 
une le cre pusculare. Mai mult, poezia ei 
s-a deschis mult în comunicare, e lim-
pede și tranzitivă, adică fără exer  cițiile 
de noutate și virtuozitate stilistică din 
precedentele. E o poezie frustă, ceea ce 
îmi pare un mare cîștig : „Să iubești 
oamenii,/ chiar dacă numai unii me-
rită./ Să-i urci pe trei catarge,/ pe vele și să-i culci în 
sala motoarelor, e cald acolo./ Iubește-i pe toți.// 
Dacă ești iubită/ să nu răspunzi./ Privește mai bine 
coralii/ din palme. Să ai în minte un vis/ pentru a doua 
zi./ Repetă-l/ când somnul nu vrea să vină. (p. 35). 

Cîștigul valoric din acest volum e evident, ten-
siunea trăirii sentimentelor e pusă la vedere : „Oa-
me nii se sperie de moarte/ când se retrag în case/ 
cu obloanele trase,/ o închisoare din Alcatraz/ ca în 
fi lmul acela cu miză/ din care cineva a plecat./ Din 
viață nu poți evada/ decât într-o altă cușcă./ Noi îi 
spu nem așa/ ca în primul vers la capăt,/ deși într-o zi 
s-ar putea/ să o numim cu o promisiune/ seducătoare 
precum Parisul./ E ca atunci când spui/ iubitule,/ și 
dai ochii peste cap./ O mică întârziere ne ajută/ să 
mergem mai departe.” (Acronim, p. 18).

rită./ Să-i urci pe trei catarge,/ pe vele și să-i culci în 
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Ciclul al doilea al cărții este de fapt un adevărat decor liric 
floral în care prospețimea expresiei dă peste margini, candoarea 
trăirii, percepția senzorială a vieții sînt toate epatate fără reținere: 
„Intră în parcul umbrit/ ca o căprioară/ într-un rămuriș,/ de 
parcă Labiș o urmărește cu/ pușca de vânătoare./ I se aud gân-
durile/ sub fruntea înaltă,/ inima pulsând aprins/ sub tricoul 
alb,/ scurt,/ Nu-i place,/ ar semna cu pseudonim./ Iarba e caldă/ 
ca o invitație la sărut./ Vino desculță să vorbim/ Dragostea e 
complicată,/ se mută dintr-un oraș/ în altul./ Ce vom vorbi noi 
aici ?/ Despre ce ai visat,/ despre ce ai scris./ Pe desenul text-ură/ 
platanii nu-ți vor uita umbra/ nici peste o sută de ani,/ chiar dacă 
vei semna/ cu pseudonim.” (Tara – Rosa demascena, pp. 63-64).

Multe dintre poeziile Luciei Cuciureanu traduc o stare fluidă 
a trăirii filtrate întotdeauna livresc – sîntem în fața unei autoare 
ce-și mijlocește propria poezie prin lectura celei mai recente sau 
canonice, așadar o plasează cu grijă, într-o igienă a sedimentelor 
culturale exemplare (și nu doar din literatură, ci și din film, 
pictură, istorie, muzica cultă etc.): „În fiecare zi aud/ cum se 
sparg ferestre/ cu degete de sticlă,/ cioburi ascuțite se risipesc/ 
pe trotuare inutile și reci.//Trăim într-un film documentar/ 
montat în grabă,/ programat în Malta pe buton automat –/ în 
cadru e întuneric deplin,/ fantoșe răpuse/ de gloanțe cu efect 
letal,/ intriga se complică,/ nimeni nu are dreptul/ să schimbe 
ceva,/ regizorul are fumuri de Cannes/ secțiunea Un Certain 
Regard.// În sală oamenii nu pot să respire/ fără să-și controleze 
psihozele urbane/ și pulsul/ cea mai apropiată ieșire/ e un munte 
de moloz/ și totuși aud/ cum scoți cheile din buzunar – / dacă bați 
cu putere/ voi reuși/ să-ți deschid.” (Când vei veni, pp. 83-84).

În alt ciclu al volumului (sînt șase și par distincte tematic, 
cărți în carte, unite prin același fir roșu al transparenței ideilor 
și sinesteziei artelor) pare scris în trauma pandemiei de covid 

Vasile Dan



2�4, 2022

 Cronica literară

care i-a marcat nu pe puțin scriitori de astăzi. O atmosferă apă-
sătoare, de nu bacoviană filtrată de memoria protectoare cul-
turală a poetei: „De la o vreme am/ același vis – / în casele de 
pe colină/ se sting luminile/ una câte una,/ oamenii intră în 
gâduri,/ într-o carcasă de plumb.// E o noapte cu lună seceră./ 
La ferestrele sufletului/ se aprind singurătăți/ în vreme ce corbii/ 
deschid sicrie de zinc./ Zorii se prăbușesc/ cu viteză amețitoare.” 
(Buf!, p. 85).

Dar ce-mi pare vizibil cu ochiul liber la această poetă sînt 
plăcerea și ușurința cu care imaginează scenarii lirice – pentru 
că nu altceva sînt multe dintre poemele sale. Apoi toate au un 
miez epic viu. Simplitatea oricărui poem este marele premiu al 
autoarei în acest volum. El, poemul, pare scris dintr-un singur 
suflu, deși e dens și de o frustețe care te cîștigă: „Viața mea a 
început/ târziu și devreme/ în celule mamei./ La prima bătaie/ 
a ceasului din hol/ ea împletea un șal din fire subțiri/ colorate, 
calde, mătăsoase./ Eu mă-ntrebam dacă/ afară e primăvară.” 
(Miroir, p. 149). Mai adug că aproape toate poemele Luciei 
Cuciureanu ascund un impuls primar erotic: „Mă agăț de gâtul 
tău/ parcă aș fi o iederă tânără/ pe un zid construit/ cu mii de 
ani în urmă,/ buzele tale mi-ajung/ ca nisipul în clepsidra/ cu 
cheiță” (Cu‑prins, p. 175).

Lucia Cuciureanu cred că oferă prin această carte, în primul 
rând cititorului calificat în gusturi, suficiente argumente pentru 
a fi confirmată valoric cu o poezie a vibrației fine, a unei sen-
sibilități feminine în care trăirea este procesată subtil – adică 
prin sita deasă a memoriei ei culturale.

Melancolie și livresc
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romulus Bucur

opțiuni poetice

CARTEA ARăDEANULUI (de origine) 
Karácsonyi Zsolt*, pune, de la bun 

început o serie de întrebări. Prima dintre 
ele e aceea a opțiunilor: se consideră el poet 
premodern, să zicem, romantic (și în fa-
voarea acestei interpretări am putea invoca 
poemele dedicate unor mituri ale literaturii, 
cum ar fi Don Juan al lui Byron, Ulise al 
lui Tennyson și atîtea altele), poet modern, 
care navighează fără restricții printr-o mare 
intertextuală, alegîndu-și după plac modelele 
(Odiseea și Divina Comedie, între multe 
altele – Pound în Cantos, Laforgue, Tristan 
și Isolda, Hamlet și atîtea altele – T. S. Eliot, 
Hart Crane, For the Marriage of Faustus and 
Helen, sau, la noi Alexandru Philippide), 
sau, pur și simplu, poet, dincolo de școli, 

Romulus Bucur,  
poet, eseist, traducător,  

Braşov

* Karácsonyi Zsolt, Faust pe mări, traducere și pre
față de George Volceanov, București, Tracus Arte, 
2020.
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mode, liber să-și aleagă modelele și miș-
cîndu-se cu dezinvoltură între tra diție 
și reformularea acesteia?

Urmează apoi opțiunea între livresc 
și intertextualitate. Între, să zicem, o 
poetică de tip modernist, deja clasi-
cizată în secolul XX, și una de tip 
post   modernist, cam așa cum a fost 
ea înțeleasă și practicată de generația 
’80. Anticipînd puțin, modelul lui 
Faust al lui Christopher Marlowe, 
de unde își ia motoul („Te schimbă, 
sufl ete, în stropi de apă; Cazi în ocean, 
să nu fi i-n veci găsit”), adică semnalizarea unei 
intenții de interpretare a poemului; nu mai insist 
asupra motivației – a făcut-o traducătorul, George 
Volceanov, în prefață. Vorbind de construcție și de 
viziune, Rimbaud e un nume care vine imediat în 
minte, cu Corabia beată, ca viziune, și cu Scrisorile 
vizionarului ca susținere teoretică a acesteia: „E-o 
colivie? Noaptea temniței, zăvor unduitor pe-a’ apei 
unde? Sau un vehicul ce-mi transportă trupul? 
De-acum sunt o corabie, așa cred.”; „În urma mea 
e vechea Europă, însă aici m-așteaptă sute de mii de 
Europe,”

Indiferent unde l-am încadra, mi se pare limpede 
că e vorba de o poetică a explorării, în sensul în care 
caracterizează Alexandru Mușina poezia modernă: 
„Apa e molcomă, ca prieten pașnic ți-e stavilă, să fi i 
nestăvilit, s-ajungi în lume nouă, dincolo de Margini, 
să nu te temi de tine, să nu speri”. De asemenea, 

să nu fi i-n veci găsit”), adică semnalizarea unei 
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luîndu-ne din nou după Rimbaud („dacă ceea ce aduce de-acolo 
are o formă el îi va da formă; daca e inform, inform îl va transmite. 
A găsi un limbaj.” – din scrisoarea către Paul Demeny, 15 mai 
1871). De aici, probabil, opțiunea sa de versificație, analizată tot 
de traducător în prefața sa.

În mod semnificativ, poetul ezită între paradigma eleată, 
dominantă în literatura de pînă la romantism, și cea heraclitică, 
asociată îndeobște (cu foarte puține excepții, cum ar fi Paul 
Valéry) cu poezia modernă: „Dar dacă-not, atunci eu cine mi-s? 
efectul de pe ghiolul cauzei? Corabia clipei zămislește timpuri, 
sunt singurul care mai trag la vâsle./ Cealaltă variantă: e totul 
nemișcat și-orice mișcare e doar rodul minții.”

Călătoria, cu motivare în ea însăși, ca la Baudelaire, e probabil 
tema principală: „mai va să-înot până să-mi împlinesc dorința 
fermă de a mă legăna și-atâta tot pe apele imense pe care le cu-
nosc de ani o mie,”

Mitul faustic („De ești aici, află, mă cheamă Faust.”) se îm-
pletește cu vizionaismul creator de lumi („Pe frunte-mi vîlvo-
rează un vulcan, vuiesc păduri sălbatice pe coapsele-mi solide, 
pe chip mi se revarsă fluvii, fecioarele dansează la iazurile mele”) 
și cu auto-edificarea, dincolo de bine și de rău: „Ce rost mai are 
să-l distrug pe diavol și ce rost are să-not după îngeri? Înotul 
nu-i necaz, nu-i bucurie, nu e obișnuință și nici n-aduce vreo 
schimbare./ De ce s-aștept, de altfel, o schimbare? Noaptea 
mă-nvăluie ca algele. Luna-i sleită în siajul ei se leagănă stelele 
schingiuite./ Nu-noată-n urma-mi capodopere, serbările mele 
nu sunt strălucite, singurul lucru ce l-am zămislit sunt eu, cine 
m-ar acuza de asta?”, echivalentă cu auto-distrugerea (sau cu JE 
est un autre): „Viața-mi încape în mii de romane, dar nu sunt 
decât o pagină albă, aproape de-al medaliei revers morții trăiesc, 
toți vii-s răposați.”

Imaginea finală, a redempțiunii, e aceea a arcăi: „Arca e mai 
frumoasă/ ca odinioară/ Lumea!”. Sau a artei ca salvare.

Romulus Bucur
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Leo Butnaru,  
poet,  

Chişinău

„...Şi de la Rubicon încoace, 
tot căutăm. Sensuri... Şi 
zarurile aruncate de Cezar”

Interviu realizat de Valentina Novković 
cu Leo Butnaru

Valentina Novković: Domnule Leo Butnaru, 
ce înseamnă pentru dvs. arta? 

Leo Butnaru: Presupun că ar fi formula, 
dar şi... forumul existenţei. Ceea ce s-a în-
trupat în destinul meu, oferindu-i sens. Îm-
bogăţindu-l şi, poate, înnobilându-l.

V. N.: Cum poate ea acţiona asupra oa‑
menilor, umanităţii? 

L. B.: Înainte de toate, arta înseamnă un 
proces, o fenomenologie continui de civilitate 
şi civilizare, de formare intelectuală a lumii, 
obişnuind omul să comunice cu semenii, 
dar şi cu trecutul, cu istoria, pentru a fi pre-
gătit pentru ziua ce vine. O comunicare me-
reu la niveluri de spiritualitate mai înalte sau 
dorite ca atare. Transformă existenţa în... 
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esenţă, oferindu-i o amplă paletă de exprimare a sentimentelor, 
inteligenţei prin artă, căutări estetice şi filosofice. 

V. N.: În contemporaneitatea noastră, s‑a modificat rolul artei?
L. B.: Probabil, rolul artei nu s-a schimbat, în datele lui de 

bază, originare, ci doar s-a modificat cât de cât de la o epocă la 
alta, încât, deocamdată, valorile estetice, filosofice, etice, artistice 
ale antichităţii şi epocilor care i-au urmat mai sunt încă solicitate, 
studiate, în baza lor se continuă discuţii fertile, fiind scrise alte 
mii de tratate, biblioteci întregi, inclusiv electronice, digitale! 
S-au modificat mijloacele, tehnice sau logistice, de apariţie a artei 
pe lume. Însă influenţa acesteia asupra mentalităţilor, epocilor, 
rolul ei au rămas cam aceleaşi de la Ghilgameş şi Homer spre 
noi. Vor fi aceleaşi şi spre cei de mâine. De-ţi vine să invoci, în 
parafrază, un vers eminescian, spunând că: Arta e de‑a pururi 
ziua cea de azi. 

V. N.: Prima dvs. carte, Aripă în lumină, a apărut în anul 1976, 
astfel că vă aflaţi în literatură aproape cinci decenii. Iar dacă luăm 
în consideraţie şi perioada debutului, se mai adaugă vreo zece ani. 
Pe durata acestei perioade ce credeţi că s‑a schimbat în propria‑vă 
viziune asupra lumii şi creaţiei? Motivele, sursele de inspiraţie vă 
sunt aceleaşi sau altele?

L. B.: Posibil că această viziune, literară, estetică, a devenit 
mai... acută, în pofida slăbirii vederii fizice. Chiar din contul 
acestei slăbiri ea, vederea spiritului asupra lumii, a devenit mai 
pertinentă. Bineînţeles, orizontul cuprinzător al acestei viziuni e 
cu mult mai amplu, inclusiv în sfera căutării şi descoperirii noilor 
surse de inspiraţie, de teme, idei, posibilităţi stilistice de modelare 
a materialului ce s-ar preta creaţiei. Demult, priveam îndelung 
şi alegeam cu atenţie, ceea ce fac şi astăzi, în bogăţia literaturii 
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universale, deja şi ca traducător, ca exeget al avangardismului. 
Viziunea, vederea mea asupra lumii şi literaturii se întâlneşte 
şi se îmbogăţeşte reciproc cu vederile, cu viziunile colegilor, 
prietenilor din diferite spaţii ale culturii, literaturii, filosofiei, 
istoriei literaturii şi artelor. E un proces firesc pentru fiece literat, 
care e curios, creator, faţă de scrisul şi scrierile confraţilor, res-
pectându-i pe ei, dar şi pe sine.

V. N.: Volumul de poeme Sâmbătă spre duminică, ce reprezentă 
o selecţie amplă din prima perioadă de creaţie a dvs., e pe cale 
să apară la Belgrad şi eu vă mulţumesc pentru acceptul de a fi 
traducătorul şi recenzentul ei. Astăzi, atitudinile şi acţiunile de 
creaţie vi se deosebesc de cele din acea primă perioadă? 

L. B.: Cu modestia de rigoare vorbind, presupun că, în timp, 
stilul meu poetic a fost şi rămâne printre modelele de creaţie 
literară, care propun cititorilor să descopere noi posibilităţi 
artistice, experienţe, altfel de deschideri spre metaforă, spre 
miniatura esenţializară ideatic, ca nucleu ce emană emoţii, sti-
mulând, creator, sugestii şi asociaţii. Nu este exclus că, uneori, ar 
fi vorba şi de poezie pentru poezie, cum se zicea, incriminatoriu, 
cândva, azi noţiunea nemaifiind una acuzatoare. Pentru că po-
ezia pentru poezie ar fi ca şi cum un lucru în sine care devine, de 
fapt, un lucru în tine, cititorule.

Autorul acelei prime perioade s-ar deosebi oarecum de cel 
din prezent prin faptul, că acesta e un om şi creator mult mai 
liber, scutit de idioţenia cenzurii comuniste care, demult, l-a scos 
din pâine din redacţia ziarului pentru tineret, incriminându-i 
nereguli ideologice. Dar cel din prezent, ca şi pe timpuri, îşi 
prelungeşte existenţa în bibliotecă, în călătorii ce-i descoperă 
alte faţete ale lumii; ale lumii social-politice, dar şi ale lumii 
artelor, literaturii, filosofiei existenţiale, toate ca potenţiale surse 
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pentru îndeletnicirea lui de bază, scrisul. De fapt, scriitorul ar 
fi chiar acel proverbial student veşnic, sau aspirant, doctorand, 
unii dintre scriitori – chiar doctori în domeniul lor, magiştri.

Dar cum să nu modifici unele lucruri, atitudini, abilităţi, 
pe care ţi le-a lăsat, ţi le-a dăruit tinereţea generoasă, dar încă 
nu prea experimentata şi performanta în descoperirea tainelor 
scrisului, vocaţiei? Pentru că de-a pururi are dreptate unul din 
părinţii filosofiei europene, Heraclit din Efes, care constata-se, 
aproape aporetic, că noi nu am putea intra de două ori în aceeaşi 
apă a aceluiaşi râu. Totul curge, nimic nu rămâne neschimbat. 
Iar destinul fiecăruia dintre noi, cursul său existenţial nu fac 
excepţie de la regulă sau chiar legitate, dacă vreţi. În tinereţe noi 
nu atingem nivelul superior în ce ne este predestinat a făptui, ci 
atunci, ca şi astăzi, ne era dat să jinduim, să visăm la desăvârşire, 
acest vis extinzându-se pe durata întregii tale vieţi de creaţie. (Şi 
poate chiar... şi după ea...) 

Şi încă un aspect. Implicit, sau poate chiar direct, întrebarea 
are atingere cu o alta – dacă ar fi să vă trăiţi viaţa de la început? 
Etc. Din câte se ştie, mulţi au spus că ar trăi-o cap-coadă la fel, 
pentru că, reiese, îşi considerau existenţa trecută exemplară. Eu 
nicidecum nu aş merge, orbeşte, pe linia existenţei de până la 
întrebate. Indiscutabil, aş fi avut ce schimba în modul şi condiţiile 
din „prima viaţă”. Aş fi modificat multe (ca să nu ne dăm în 
detalii) în modus vivendi, însă un lucru mi l-aş fi dorit acelaşi, 
„stabil”, ca parte componentă de căpetenie a vieţii mele: să fiu 
de asemenea scriitor, jurnalist, traducător, iscodotor în istoria 
literaturii lumii. Şi cititor care se străduie să nu obosească.

V. N.: Aveţi cazuri când vă simţiţi părăsit de inspiraţie?
L. B.: Inspiraţia mea este schimbătoare, dar nu şi... trădătoare! 

Când, să zicem, ea oboseşte de a colinda prin „codrul de sim-
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boluri”, prin poezie, se îndreaptă spre proză (unde se odihneşte... 
activ-creator, adică muncind). Apoi poate fi văzută foarte im-
plicată în eseu, traduceri, în cercetări de arhivă, dicţionare, 
enciclopedii; cercetări ce ţin de istoria literaturii, în special a 
avangardei. Ea este solidară cu mine şi în călătorii, „ajutându-l” 
pe jurnalistul Leo Butnaru să regizeze reportaje, să mediteze, 
să fotografieze, de asemenea pentru istoria literaturii, precum 
se vede şi într-o amplă expoziţie pe pagina mea Facebook, cu 
genericul „Istoria (şi geografia) literaturii române în imagini”. 
Bineînţeles, am fost şi am rămas curios faţă de această mare 
taină, faţă de acest sublim mister, numit INSPIRAŢIA. Am scris 
câteva eseuri despre această fenomenologie aproape... alchimică, 
despre care poţi presupune, fantaza la infinit; fenomenologie atât 
de acaparantă şi... mobilizatoare în creaţie. Eu cred că inspiraţia 
este generoasă faţă de mine şi-i sunt foarte recunoscător. 

V. N.: În volumul de poeme Sâmbătă spre duminică, ce urmează 
să apară la Belgrad, multe teme sunt interpretate absolut altfel, 
decât le propune matricea lor mitologică sau literară. Spre exemplu, 
cele legate de Sisif, Orfeu, Demostene, paradisul pierdut, fuga de 
Bach şi fuga ca alergare obişnuită (jogging), Shakespeare, Hamlet, 
Sonata lunii, prima dragoste ş.a.m.d. Vă fortificaţi viziunea asupra 
lumi şi creaţiei cu ideile din Glosa lui Mihai Eminescu „Vreme 
trece, vreme vine,/ Toate‑s vechi şi nouă toate”. Odată ce totul a fost 
văzut, poezia ar fi o legătură atemporală spre lumea înconjurătoare 
de la un poet spre alt poet sau acesta ar fi un ecou dinspre străbuni, 
dinspre origini, ce nu poate fi nicicând întrerupt? 

L. B.: Cum s-ar spune, mi-aţi ridicat mingea la fileu... Cu 
ani în urmă, într-o anume măsură, parcă aş fi răspuns, implicit, 
la această întrebare într-un poem laconic, intitulat Ontologică: 
„Uneori / poezia mă face să-mi amintesc lucruri / fenomene pe 
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care / nu le-am ştiut niciodată...” Adică, tainic, iar alteori aievea, 
poezia ajunge la noi încă de la Primul Cuvânt, care a fost la 
Început. Şi acel cuvânt de la geneză Lumii, Omenirii, a fost, de 
la sine înţeles, poezie propriu-zis. A fost, absolut avant la lettre!, 
(şi) creaţia literară a lui Dumnezeu. Apoi şi literatura lui Adam, a 
Evei. Prin acel Cuvânt de la Început, poezia răsări odată cu prima 
lumină pe zările celor şapte zile primordiale, în care Dumnezeu 
crea lumea, astfel că ea freamătă, dintotdeauna, până în spaţiile 
unde abia de mai poate ajunge memoria şi înţelegerea omenirii. 
Astfel că, într-adevăr, poezia este ecoul activ dintru începutul 
începuturilor, metamorfozându-se mereu în dependenţă de 
evoluţia neamului omenesc în istorie, suportând şi el, şi istoria 
modificări de viziune, înţelegere. În măsura îmbogăţirii conştiinţei, 
dar şi a subconştientului uman, poeţii îşi reglează unghiurile de 
vedere şi posibilităţile de descoperire, dar şi de difuzare a ideilor 
noi, formelor care pot emana poezie. Şi eu îmi zic că, poate, 
Platon mi-e prieten, însă adevăratul nostru prieten rămâne a fi, 
totuşi, Poezia. Poezia care, în comparaţie cu ştiinţa şi presupusul 
adevăr absolut, este ateismul... îngerilor, care sintetizează în 
sine... esenţa religiilor (credinţei). Poezia e puritatea însăşi. Este 
ca şi Eva de până a se fi atins de măr. (Iar versul este... Adam 
după ce a şi mâncat mărul...)

Iar noi, dăruindu-ne unii altora poezia singurătăţii fiecăruia, 
deja fiecare ne simţim mai puţin însingurat. Chiar în pofida 
faptului că guvernele consideră că poezia dăunează sănătăţii 
cetăţenilor, societăţii, ordinii publice. Poezia e cel mai adecvat 
simbol al Păsării Phoenix. Renaşte mereu din propriul scrum, 
sfidând indiferenţa ignoranţilor, mediocrilor. 

În finalul acestui răspuns poate ar fi necesar să remarcăm că, 
atunci când omul, scriitorul vorbeşte despre poezie, el nu poate 
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să nu fie niţel romantic, visător; visător la mai bine şi frumos în 
viaţa cuvântului, în viaţa literaturii în general. 

V. N.: Sunteţi laureatul mai multor premii prestigioase din 
România/ Moldova şi din alte ţări, cărţile v‑au fost traduse în 
multe limbi. Uniunea Scriitorilor din Moldova v‑a propus candidat 
la Premiul Nobel. Care consideraţi că ar fi cea mai mare apreciere 
referitoare la creaţia dvs.?

L. B.: Înaintea aprecierii rămâne faptul că, în perindare de 
ani, Cuvântul, Literatura, Filosofia, Ştiinţa (da, şi Ştiinţa), Arta 
Traducerii m-au instruit, m-au format şi m-au pregătit să văd, 
să gândesc şi să făptuiesc în orizonturile tot mai deschise ale 
existenţei, în sfere care-mi sugerează idei inedite, metafore în 
acea/ această atemporală ars poetica; m-au învăţat să caut şi să 
interpretez în spaţiile avangardei europene, în special ale celei 
ruse şi celei ucrainene. M-au învăţat să visez şi să-mi doresc mai 
mult decât se părea că ar fi în puterile mele. M-au învăţat să 
comunic cu mulţi din eminenţii mei colegi de pe diferite me-
ridiane ale globului, drept rezultat editând câteva volume de 
interviuri, dialoguri, în această întreprindere personal‑colectivă 
colaborând creator, în bună înţelegere şi pricepere, cred, poetul, 
prozatorul, eseistul, jurnalistul, cercetătorul literar, traducătorul, 
toţi într-o singură persoană – supusul domniei voastre serv. 

Sigur că am fost în câştig, după ce, de la cursul trei universitar, 
am fost invitat şi angajat pe jumătate de salariu în redacţia ziarului 
Tinerimea Moldovei, să coordonez sectorul literatură-cultură. 
Aici am scris primele eseuri mai de Doamne ajută, unele 
recenzii la cărţi sau filme, apoi aceste acţiuni... accelerate, să zic, 
ale studentului-debutant se îmbinau cu multe ore de bibliotecă, 
cea a Casei Presei, dar şi cea Naţională, aflată peste drum. 
Plus biblioteca universităţii şi anumite sucursale ale bibliotecii 
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municipale. Concomitent, am început să fiu mai atent la unele 
limbi străine, de provenienţă latină sau slavonă, pe care, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, le-am şi studiat, ceea ce avea să 
mă susţină în traducerile din literatura universală. Implicarea 
jurnalistică mi-a sporit numărul şanselor de a călători, de a cu-
noaşte lumea sovietică, dorinţa de libertate a cetăţenilor din 
cele peste zece state, zise republici unionale; apoi să cunosc o 
parte din lumea liberă, călătoriile fiind permanent „conectate” 
la creaţia literară, ziaristică. Astfel, mi s-a întâmplat să editez do-
uă tomuri destul de consistente de reportaje, note, jurnale de 
călătorii. A fost să scriu şi o carte dedicată Belgradului, Panta rei 
– Panta Skadarlija.

Prin urmare, permanent, scriitorul a fost dublat şi susţinut în 
creaţie de jurnalistul preocupat, înainte de toate, de literatură, 
cultură, artă, diversitatea şi frumuseţea lumii. Despre atare co-
laborare cu... sine însuşi se poate afla mai concret din jurnalul, 
pe care am început să-l scriu încă din studenţie, din februarie 
1969. Primele două părţi ale sale le-am editat la Chişinău şi 
Bucureşti – Student pe timpul rinocerilor şi Perimetrul cuştii, 
acesta din urmă despre doi ani de ofiţerie sovietic a unui cam 
recalcitrant locotenent arcănit după facultate şi primă perioadă 
în redacţia ziarului pentru tineret. Ani... kaki, „de camuflaj”, pe 
care nu mi i-aş fi dorit, dar... Da, pe timpurile imperialismului 
ruso-sovietic, al „fraternităţii” din lagărul socialist, noi multe nu 
ne-am fi dorit din cele ce ni se impuneau...

Astfel că despre recunoaştere sau, poate, reputaţie aş vrea să 
vorbesc în corelaţia lor cu vocaţia. Şi îmi zic că, dacă istoria, 
în general, e considerată magistra vitae, apoi, în particular, am 
impresia că istoria literaturii ar fi magistrul, profesorul artei, 
creaţiei. Ba chiar aş formula astfel: Historia litteraria est magistra 
creationis. 
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V. N.: Cartea bilingvă de poeme Panta rei – Panta Skadarlija, 
publicată în 2019, este dedicată Belgradului, în special cartierului 
său, unde, de decenii, a dăinuit spiritul boemei, întrunind poeţi, 
pictori, muzicieni, actori. Locuind într‑un hotel din imediata 
apropiere a Skadarijei, aţi invocat umbrele conaţionalilor dum‑
neavoastră, Nichita Stănescu, Anghel Dumbrăveanu, Sorin 
Dumitrescu, care s‑au perindat pe acolo. Cum a venit ideea să 
scrieţi această carte? 

L. B.: Din adânca mea tinereţe, cunoşteam unele lucruri 
despre marea prietenie, aproape legendară, s-ar putea spune, a 
unor poeţi sârbi, înainte de toate a lui Adam Pusloji , cu Nichita 
Stănescu, despre colaborarea lor artistică, traduceri reciproce, 
întâlniri, unul din cele mai elocvente exemple fiind volumul 
de poeme al lui Stănescu Belgradul în cinci prieteni. În toamna 
anului 1976, la Chişinău, l-am cunoscut personal pe poetul 
blond ca un zeu, cum i se mai spune lui Nichita. Am regăsit 
în jurnal detalii de la acele întâlniri, ulterior completate cu sec-
venţe memorialistice, transpunându-le într-un text, pe care l-am 
publicat în revista România literară. Apoi, prin ani, m-am întâlnit şi 
m-am împrietenit cu poetul vulcanic, cu omul-spectacol Adam 
Puslojić. Generos, el a fost cel care, împreună cu regretatul 
prieten Miljurko Vukadinović, m-au întâmpinat în aeroportul 
din Belgrad în septembrie 2018. Prietenii sârbi au dat dovadă 
de o răbdare de invidiat, aşteptându-mă peste două ore, eu fiind 
prins în zadarnice tentative de a da de urma bagajului, care nu 
coborâse şi el din avion. Pur şi simplu, la Bucureşti l-au rătăcit, 
nu l-au trimis la avion. (În fine, avea să mă găsească abia peste trei 
zile, la sud, în oraşul Niš, astfel că, după ce mă văzu înveşmântat 
în ce scosesem din geamandan, poetul iranian Ali Abdolahi 
avea să exclame: Nuovo Leo! Ar mai fi de spus că în bagaj îmi 
rămăseseră şi medicamentele, astfel că, în aceeaşi seară, am mers 

Valentina Novković vs Leo Butnaru



�8 4, 2022

Dialog

cu Miljurko la farmacie, folosindu-mă de banii lui sârbeşti, eu 
încă nereuşind încă să trec pe la vreun schimb valutar.)

Dar să revin. Puslojić şi Vukadinović m-au condus la „Apart-
mani Skadarlija”, un cochet hotel nu prea mare, care se află aproape 
de Uniunea Scriitorilor. Şi Adam îşi reaminti câteva istorioare 
despre găzduirea, tot acolo, a prietenilor săi români. Unele de-
talii şi sugestii metaforice mi s-au imprimat în conştiinţă, astfel 
că, în zilele care au urmat, drumul spre oraşul Niš şi sejurul la 
tabăra de creaţie Sićevo din departamentul Nišava, reîntoarcerea 
la Belgrad, hălăduirea prin oraş, escapadele prin Skadarlija, 
Dunărea în măreţia ei făcură ca ceea ce mi se imprimase în 
subconştient să colaboreze cu conştientul, „propunându-mi” 
primele versuri, apoi poeme întregi, pe care le-am şi scris în 
acel confortabil hotel, „Apartmani Skadarlija”. Astfel, alchimia 
din subliminal în interacţiune cu claritatea contemplării şi 
„prelucrării” realităţii mi-au oferit impulsuri artistice, pe care 
aveam să le duc la o finalitate literară deja la Chişinău, unde 
se şi întregi cartea în cauză despre faimosul cartier al boemei 
belgrădene, care, în textele mele, ca şi în realitate, nu însemnă 
obligatoriu coerenţă, ci secvenţă lângă secvenţă, înşiruite filmic 
în lung de uliţă-pantă-caldarâm, dar şi de panta rei de pe, încă, 
la începuturile filosofiei europene, ce înmugurea acolo, în Efesul 
lui Heraclit. Şi Dunărea, aflată, iată, ca la o azvârlitură de băţ, 
ar fi putut fi râul, în apa căruia (aceeaşi!) nu se poate intra de 
două ori. Le sunt recunoscător poetului, prietenului Ioan Baba, 
care a dat versiunea sârbească, şi doamnei profesoare Sladana 
Milenković, care semnează prefaţa.

Da, şi panta Skadarlijei face parte din panta rei şi plantaţiile 
de panta rei (seva din interiorul vegetaţiei şi alunecare rouăi de 
pe frunze). Acest spaţiu eteroclit, această pantă de Skadarlija 
ţine de Heraclit până hăt! în capătul ei de jos, din vale, unde, 
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de cum traversezi strada Cara Dušan, descinzi în plină piaţă cu 
roşii delicat-bolfoase, cu vinete, banane erotice – aşa au crescut, 
aşa au ieşit fără să fi vrut, probabil, cel care le-a dat pe pământ 
sau în cer (arbori). Sânii de europene albe ai sfeclei de zahăr. 
Sânii de focoase adolescente africane ai ridichilor negre. Zemoşi 
răscopţi care – neînfricat – îşi fac harachiri. (De fapt, poate 
tocmai Skadarlija şi, ca o deltă a panta rei, piaţa din capătul ei 
ilustrează cel mai elocvent deja cam sâcâitorul principiu al lui 
Heraclit despre totul curge şi nimic nu rămâne neschimbat... O 
deltă, dacă nu chiar a belşugului deplin, una cam a de toate...)

Apoi parcă ţi-ai putea imagina Skadarlija fără Charles Aznavour 
şi, bineînţeles, fără celebrul său şlagăr La Bohème, despre care se 
cântă în alte şlagăre, inclusiv sârbeşti şi româneşti?

V. N.: Micul eseu, pe care l‑aţi pus la deschidere cărţii, e şi 
dovadă că chiar v‑aţi documentat factologic despre specificul 
acestui spaţiu al boemei, mai mult în trecut, cu ecouri ceva mai 
potolite astăzi. 

L. B.: Oarece documentare o făceam chiar în timpul pro-
menadelor informativ‑culturale, poeticeşti, prin acel celebrul 
cartier, supranumit Montmartre-ul belgrădean. Căutam infor-
maţii şi pe net, la o cafea în „Apartmani Skadarlja” sau la tera-
sele-cafenele „Pocalul de aur”, „Trei pălării”, botezate astfel încă 
la început de secol XX.

Strada Skadarlija are o lungime de 590 de metri sau dublu ca 
număr de paşi, iar istoria ei, ca parte a întregii istorii culturale, 
literare, artistice a Belgradului, începe cam prin deceniul trei al 
secolului XIX, când unii şătrari prinseră a se oploşi prin tranşeele 
de după zidul de apărare al cetăţii. Apoi în locul cocioabelor au 
apărut casele de cărămidă ale meşteşugarilor, târgoveţilor şi 
clericilor de rang modest. Cartierul ţigănesc a dăinuit până prin 
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1872, când locul a început să fie numit Skadar, preluând numele 
vechii capitale sârbeşti care, azi, zisă Shkodër, e în Albania. Se 
presupune că, etimologic, toponimul se trage din latinescul 
scutati = ostaşi înarmaţi cu scuturi, dat fiind că, un timp, în acele 
locuri fusese amplasată o legiune romană. 

Skadarlija a prins... a cădea în boemă în ultimele două de-
cenii ale secolului XIX şi, mai ales, începând cu anul 1901, după 
ce fusese demolat hanul „Dardanele”, în care trăiau orăşeni cu-
snoscuţi, scriitori, actori (Teatrul Naţional nu e departe), pictori, 
care au început să-şi mute azilul în hotelurile din Skadarlija, 
cele mai cunoscute fiind „Doi cerbi”, „Răsăritul”, „Breasla”, „Doi 
sergenţi”... 

Aici s-a plăsmuit, prin 1968-1969, şi volumul de poeme al 
lui Nichita Stănescu Belgradul în cinci prieteni. Efervescent, 
memorabil, în special prin A cumpăra un câine sau Poetul ca 
şi soldatul. Au rămas mici filme, interviuri cu Nichita din acea 
vreme, cu Sorin Dumitrescu, Adam Puslojić... 

Ultima parte a cartierului se încheie cu atriumul. Casa lui 
Georgije Đura Jakšić, celebru poet şi pictor, ilustru reprezentant al 
romantismului (am vrut să menţionez şi: patriot; dar cine nu e 
patriot în Serbia?!), a devenit locul de întâlnire al poeţilor la re-
citaluri, seri tematice sau liber-improvizate. 

La capătul cartierului boemei de altădată şi iluzoriilor ei ră-
măşiţe prezente, traversez strada Cara Dušan (lată, însă şi aşa 
extrem de aglomerată), intru în piaţa de fructe şi legume, unde, pe 
lângă roade, văd şi ceva din ţărănimea sârbă. (Senzaţia că, oriunde 
în lume, săteanul se naşte puţin mai îmbătrânit decât orăşeanul...) 
Mă surprind ţinut puţin pe loc de violetul tulburiu al vinetelor – o 
culoare uşor mistică, parcă... Sau doar... somnolentă...

 Ies spre „BITEF teatr”, clădire impunătoare, din cărămidă gri, 
– o fostă biserică evanghelică reconstruită, din cartierul Dorćol. 
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Aşa cum ecourile etimologice otomane sunt frecvente în Serbia, 
să precizăm că numele cartierului provine din dört (patru) şi yol 
(drum). Cum ar veni: patru drumuri. E şi numele unui oraş din 
Anatolia. Deci, e firesc ca pe aici să existe şi moschei, una din ele 
fiind „Bajrakli”. 

În acest areal urban mai special se află instituţii importante, 
printre care Muzeul etnografic, Muzeul istoriei evreieşti, Muzeul 
pedagogic, Muzeul de artă dramatică, Facultatea de ştiinţe naturale 
şi matematică a Universităţii... Şi, precum menţionam, teatrul. Unul 
de avangardă. Cum s-ar zice, în deplină concordanţă cu spiritul 
celebrului cartier Skadarlija, şi el sub incidenţa a ceea ce spune 
dictonul shakespearean: Lumea e un teatru. Fiind absolut valabilă 
şi viceversa: Dar şi teatrul e o lume. Precum o demonstrează, cu 
toate ale sale, celebra Skadarlija, mereu generoasă cu inspiraţia 
insuflată, dăruită poeţilor, pictorilor, muzicanţilor, tuturor 
slujitorilor artelor. Acolo, Muzele sunt la ele acasă.

V. N.: Ce excurs documentat al poetului prieten cu istoria, cu 
arhiva! Demn de a fi urmat.

Dar să revenim la panta rei. Nu ar fi exclus ca, pe lângă sensul 
direct al expresiei greceşti, să fie inclus în subtextul discursului 
metaforic, simbolic, şi aluzia la societatea clandestină, de care 
aminteşte Umberto Eco în romanul său Pendulul lui Foucault?

L. B.: Nu ştiu dacă ţine şi de societatea clandestină din 
Pendulul lui Foucault, însă vă divulg un mic secret: precum 
Umberto Eco, şi cel care vă răspunde e născut pe 5 ianuarie. La o 
distanţă de 17 ani. În genere, îmi cam merge la astfel de asociaţii 
biobibliografice, unele din ele la distanţe cronologice apreciabile, 
trans-seculare. Spre exemplu, în anul 49 înainte de era noastă, 
la Rubicon, Cezar exclamase: Alea iacta est! – Zarurile au fost 
aruncate! Iar peste două mii de ani, în 1949, aveam să apar şi 
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eu pe lume. Însă acesta nu ar fi un motiv infantil de mândrie, 
ci, posibil, un alt motiv, o altă idee, temă pentru creaţie. Astfel 
că, prin ani, am filat multe idei şi parafraze de subiecte din acea 
faptă cezariană, iar unul din poemele mele se termină astfel: „Îm-
prejurimile, Rubiconul erau în plină ceaţă, încât/ de întindeai 
mâinile/ nu ţi-ai fi văzut unghiile, // însă Cezar aruncă totuşi 
zarurile, / după care ordonă: / – Căutaţi-le!” Astfel că, de atunci 
încoace, noi tot căutăm, căutăm. Sensuri. Şi zarurile aruncate de 
Cezar. În speranţa de a le descoperi, de a le găsi sau regăsi...

Belgrad – Chişinău
Septembrie 2022
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Partea a ii‑a

„Noi vom da Unicului forţa de a face acea 
mare respiraţie care să-i îngăduie să 
reabsoarbă în sine răul pe care l-a expirat.”

Umberto Eco, Baudolino

A VENIT rândul nivelului subteran al 
intrigilor din romanele lui Umberto 

Eco. Cel ce formează o lume paralelă, un 
univers aparte dar nicidecum separat, func-
ţionând după cu totul alte reguli decât cele 
vizibile de la nivelul privitorului obişnuit. Aşa 
cum materia, în străfundurile necunoscute 
ale sub-particulelor, răspunde la altă fizică, 
stranie, impredictibilă, derutantă, contrarie 
tuturor preceptelor şi predicţiilor încetă-
ţenite. În fapt aci stă forţa, aici clocotesc 



�� 4, 2022

Contrateme

energiile esenţiale ce învăluie şi mobilizează straturile epice su-
perioare. De aici decurg motivaţiile în virtutea cărora se mişcă şi 
activează, de multe ori fantomatic, întruchipările ce populează 
spectacolul scriitorului italian. Dinamica nu e nouă. Ernesto 
Sábato o utilizează cu brio în cele trei romane ale sale, aşa cum 
am văzut într-unul dintre numerele anterioare, unde lumea 
subpământeană a orbilor terorizează şi manipulează întreaga 
viaţă de la suprafaţă. Asemănător procedează şi Kafka ale cărui 
personaje pendulează la bunul plac al unor administraţii ori 
tribunale esoterice şi ostile. La Eco formula este mult extinsă, 
fiind vorba de regiunea obscură a organizaţiilor, sectelor, fră-
ţiilor secrete ce au brăzdat întreaga istorie şi geografie, dar care 
şi-au accentuat pregnanţa – şi continuă să şi-o accentueze – în 
special după căderea Antichităţii. Care nu mai sunt doar rodul 
imaginaţiei şi al talentului literar, ci provin dintr-o seamă de 
documente şi mărturii străvechi ori contemporane. O întreagă 
istorie apocrifă, judicios fructificată. Beznele dense ale Evului 
Mediu, instabilitatea socială şi economică, teroarea şi spaimele 
permanente ce guvernau viaţa de zi cu zi (adevărat „ţinut al 
fricii”, după expresia lui Jean Delumeau) au constituit terenul 
fertil pe care au proliferat nenumărate facţiuni şi încrengături 
ale lăcomiei şi violenţei, unele având la origine premise nobile. 
Reţele ale războaielor subversive, mascate ori nu, de răsturnare a 
ordinilor statale şi preluare a controlului asupra lumii. Romanele 
lui Eco, în special Pendulul lui Foucault şi Cimitirul din Praga, 
preiau acest incitant registru şi îl valorifică amplu, scânteietor, 
dar şi neliniştitor. Căci realitatea înfăţişată, chiar periind-o 
meticulos de toate stratagemele literare, nu ne apare drept o 
secvenţă istorică încheiată şi arhivată...

Acest tulburător nivel, al Basului, aşa cum am făcut paralelismul 
în prima parte, generează la rândul lui nişte subdivizii. Pendulul... 
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ia în colimator în special Ordinul Templierilor, fondat în vre-
mea Cruciadelor, nimicit la începutul secolului al XIV-lea la 
solicitarea regelui francez Filip cel Frumos, speriat de puterea şi 
bogăţiile imense ale ordinului – să nu uităm, Cavalerii Templieri 
sunt inventatorii şi întemeietorii sistemului bancar mondial! 
Represiunea a culminat cu execuţia Marelui Maestru, Jacques de 
Molay, fapt pe care continuatorii din umbră ai frăţiei nu l-au uitat 
niciodată, întreaga lor activitate devenind subversivă şi având 
un unic scop: răzbunarea uciderii lui Molay. Cu toate că miza 
iniţială a Templierilor diferea substanţial faţă de cea ulterioară, 
acţiunile lor prime vizând recucerirea Ierusalimului din mâinile 
musulmanilor şi sprijinirea tuturor demersurilor cu aceeaşi di-
recţie, ceea ce le-a atras recunoaşterea Papalităţii în secolul al 
XII-lea, Eco nu le înalţă nicidecum elogii: „El (templierul, n.n.) 
trebuie să fie mistic, ascetic, să nu mănânce, să nu bea, să nu facă 
amor, în schimb străbate deşertul şi taie la căpăţâni de duşmani 
ai lui Hristos, cu cât taie mai multe, cu atât agoniseşte mai multe 
bonuri pentru paradis, pute, se face din ce în ce mai hirsut pe zi 
ce trece”. Deşi „au fost educaţi să fie nişte cavaleri ai idealului”, au 
„minţi confuze”, în schimb sunt de un curaj nebun; erau şi posesorii 
unui simţ al banului care a transformat în scurtă vreme ordinul 
într-o „multinaţională”. Violatori asidui, pe furiş, când treceau 
prin câte un sat, fie el creştin ori musulman, închegaseră legături 
obscure cu paulicienii (popelicanii), succesorii maniheiştilor, şi 
cu catarii, secte respinse şi ulterior zdrobite de Biserica oficială, 
şi adoptaseră nişte rituri de iniţiere scabroase importate din 
Orient. Eco ne demonstrează încă o dată că istoria nu e doar cea 
din manuale şi studii, cu mari fapte de vitejie, blazoane şi statui, 
epopei şi onoruri. Istoria e mai degrabă o împletitură de tragic 
şi oribil, de primitivism şi înverşunare, de răzbunări, crime 
odioase şi trocuri imorale. Masacre indescriptibile şi milioane de 
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destine anonime distruse, tragedii neştiute şi existenţe frânte pe 
cadavrele cărora se înalţă figuri supra-elogiate, adesea măcinate 
de trăsături psiho-caracteriale abominabile; aşa că pieţele cen-
trale ale metropolelor ar trebui să poarte pe piedestalul de cinste, 
dacă nu în locul, măcar alături de marele lider călare şi cu sabia 
erectă, mai degrabă figura neprihănitei dintr-un sat pustiit, 
pângărită de duhoarea războinicului învârtoşat, ori a ţăranului 
disperat după ce invazia i-a mistuit coliba, copiii şi animalele.

Neotemplierismul, ceea ce a subzistat după dizolvarea violentă 
a ordinului, este însă văzut de scriitorul italian de-a dreptul ca 
necurat. Divizaţi în nuclee răspândite pretutindeni, generând 
ori inspirând o multitudine de structuri mai mult sau mai puţin 
veroase (teutoni, messalieni, arhontici, bogomili, catari etc.), in-
filtrând incognito chiar şi masoneria, legând relaţii vinovate cu 
ordinul musulman al Asasinilor, urmaşii lui Molay atacă de-acum 
proceduri ce ţin de ocultism. Nodurile energetice terestre ori 
subterane intră tumultuos în colimatorul lor. „Stăpânirea lumii 
înseamnă stăpânirea a ceea ce se află dedesubt. A curenţilor 
subpământeni” (urmează o complicată legătură între Infernul lui 
Dante, cel ce nu ar fi fost străin de astfel de teme, şi constructorii 
moderni de metrouri citadine, locul din care, la o adică, se 
poate nimici un oraş!). Dar controlul acestor fluxuri telurice 
necesită nişte antene, după modelul menhirelor celtice. Ele 
sunt nici mai mult, nici mai puţin, decât turnurile catedralelor 
gotice răspândite în întreaga Europă – legătură explicită cu 
breslele masonice ale finalului medieval. Dar nu numai ele. Co-
nexiunile cu contemporaneitatea sunt deduse de Eco dintr-o 
colecţie întreagă de scrieri recente. „«Turnul Eiffel», ne spusese 
el în dimineaţa următoare. «Cum de nu ne-am gândit încă la el? 
Megalitul de metal, menhirul ultimilor celţi, săgeata găunoasă 
cea mai înaltă dintre toate săgeţile gotice. Dar de ce Parisul o fi 
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avut nevoie de acest monument inutil? E sonda cerească, antena 
care culege informaţii de la toate fişele ermetice înfipte în scoarţa 
globului, de la statuile din Insula Paştelui, de la Machu Picchu,... 
de la antena lui Empire State...» (...) Trebuie recitită întreaga is-
torie a ştiinţei: însăşi competiţia spaţială devenea inteligibilă, 
cu sateliţii ăia smintiţi care nu fac altceva decât să fotografieze 
crusta globului pentru a identifica pe ea tensiuni invizibile”. 
Totul concură înspre difuz, înspre o întreţinută neclaritate care 
însă, înnodată semiotic cu ansamblul, revelează transparenţe 
stupefiante: „Aveai dreptate dumneata. Orice dată devine im-
portantă dacă e conexată cu o alta. Conexiunea schimbă pers-
pectiva. Te determină să gândeşti că fiece aspect al lumii, fiece 
zvon, fiece cuvânt scris sau spus nu are sensul care apare, ci 
ne vorbeşte despre un Secret. Criteriul e simplu: a suspecta, a 
suspecta necontenit. Se poate citi în transparenţă până şi un 
indicator pentru sens interzis”. Iar Secretul cel mai ermetic al 
noilor Templieri este descifrat de scriitor, pe baza textelor, tot 
prin astfel de proceduri de decodificare specifice formaţiei 
sale. „Aceştia, după rugul lui Molay, se transformă în societate 
secretă pentru a distruge monarhia şi papalitatea şi pentru a 
crea o republică mondială (subl. n.). În secolul al XVIII-lea pun 
mâna pe francmasonerie care devine instrumentul lor. În 1763 
ei creează o academie literară compusă din Voltaire, Turgot, 
Condorcet, Diderot şi d’Alambert care se întruneşte în casa 
baronului d’Holbach şi complotează, şi complotează, în 1776 
dând naştere iacobinilor”. Masonii, care „fuseseră întemeiaţi 
de evrei”, devin astfel „acţionari” în toate societăţile secrete 
existente. Instrumentul cel mai redutabil al demersurilor lor 
este reprezentat de Protocoalele Înţelepţilor din Sion ce conţin 
teze intenţionat contradictorii: „Critică liberalismul, dar par să 
enunţe programul pe care mişcările radicale de stânga îl atribuie 
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multinaţionalelor capitaliste, inclusiv utilizarea sportului şi a 
educaţiei vizuale pentru a imbeciliza poporul. Analizează fe-
lurite tehnici pentru a pune stăpânire pe puterea mondială, 
elogiază forţa aurului. Hotărăsc să favorizeze revoluţiile în 
orice ţară exploatând nemulţumirea şi dezorientând poporul 
prin proclamarea unor idei liberale, însă doresc să încurajeze ine-
galitatea. Calculează cum să instaureze pretutindeni regimuri pre‑
zidenţiale controlate de oamenii de paie ai Înţelepţilor. Decid să 
facă să izbucnească războaie, să crească producţia de armamente 
şi (asta o spune şi Salon), să construiască metrouri (subterane!) 
pentru a avea cum să mineze marile oraşe” (subl. n.).

Însă subiectul evreilor este şi mai amplu dezvoltat în Cimitirul 
din Praga. Întreaga istorie medievală, începând de la primele 
represalii ale creştinilor în secolele XI-XII împotriva celor ce erau 
consideraţi „agenţii lui Satan”, „cămătari nemiloşi”, „lipitorile 
săracilor”, „otrăvitori ai apelor din care beau creştinii” este 
dezvoltată detaliat de istoricul Jean Delumeau în remarcabilul 
volum Frica în Occident. Cu concursul larg al bisericii, at-
mosfera creată în jurul urmaşilor risipiţi ai Ierusalimului a 
devenit una înspăimântătoare, transformând întreaga Europă 
vestică într-un teren al răzbunării şi pogromurilor, al proceselor 
fictive, al arderilor pe rug şi al masacrelor extinse, al proscrierii 
şi expulzărilor ce n-au contenit până după căderea Germaniei 
hitleriste. Umberto Eco preia augmentativ întregul sinistru 
peisaj, îngroşând însă în tuşe baroce mai ales atitudinile şi de-
mersurile de reacţie ale prigoniţilor şi modalităţile prin care, 
alungaţi de la lumină, şi-au aflat căile tenebroase de accedere la 
ceea ce fuseseră cândva: bogaţi, puternici, influenţi. Căci ţelurile 
nu li s-au estompat niciodată, ba mai degrabă s-au întărit în 
episoadele de prigoană, păstrând „o ambiţie nemăsurată de a 
domina lumea, o lăcomie insaţiabilă de a poseda toate bogăţiile 
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celor ce nu sunt evrei” şi pentru care „ura este adevărata pa-
siune primordială. Iubirea reprezintă o situaţie anormală”. Te-
mele, fie că ies la iveală prin afirmaţii avântate ale câte unui 
personaj, fie că sunt citate înscrisuri găsite prin arhive, se învârt 
ameţitor în jurul a câteva frisonante precepte. „Să răspândim 
ideea progresului”; „să luptăm pentru a scoate din programele 
şcolare lecţiile de religie creştină”; „comerţul şi speculaţia nu 
trebuie să iasă niciodată din mâinile israelite”; „vom putea 
schimba opiniile publice despre onoare, despre virtute, despre 
corectitudine şi vom putea da primul atac la instituţia familială”; 
„incestul şi homosexualitatea... să fie recunoscute drept cele 
mai naturale impulsuri ale fiinţei omeneşti” (subl. n.) – sunt 
doar câteva dintre intervenţiile rabinilor misterioşi adunaţi la 
imaginara întâlnire nocturnă din cimitirul praghez. Dar seria 
de proceduri pentru atingerea scopurilor, în special al celui 
suprem, de a supune planeta, continuă, imperativele căpătând 
tot mai mare concreteţe. Ideile sunt din belşug extrase din 
scrisori private şi din texte prăfuite de prin anticariate pariziene 
uitate de lume, precum şi din mărturii de familie transmise din 
generaţie în generaţie. „Din memoria oamenilor vom şterge 
amintirea secolelor trecute, care ar putea să fie neplăcute pentru 
noi. Printr-o educaţie metodică vom şti să eliminăm rămăşiţele 
acelei independenţe de gândire”; „Cât despre jurnale, planul 
evreiesc prevede o libertate de presă fictivă, care să servească 
unui mai mare control al opiniilor”; „Forţa noastră va consta în 
a ţine continuu muncitorul într‑o stare de penurie şi neputinţă”; 
„Vom declanşa o criză economică universală prin toate mijloacele 
clandestine posibile cu ajutorul aurului, care este tot în mâinile 
noastre. Vom scoate în stradă mulţimi uriaşe de muncitori, în 
toată Europa”; „Popoarele creştinătăţii sunt rătăcite de alcool: 
tineretul lor e înnebunit de orgiile premature la care l-au instigat 
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agenţii noştri”; „În politică învinge doar forţa brută, violenţa 
trebuie să fie principiul”; „noi suntem interesaţi de degenerarea 
neamurilor”; „trebuie să ştim să confiscăm proprietăţile fără nicio 
ezitare”; „Deja e hrană puţină şi acum. Să ne-nchipuim ce-o fi 
dacă mai sporim. Aşa că se cere scăzută populaţia” (subl. n.). Evident, 
toate aceste idei sunt inserate într-o operă de ficţiune, uneori 
într-o ficţiune a ficţiunii, respectiv în scrieri ale personajului 
principal. Deci trebuiesc catalogate ca atare. Dacă totuşi unele 
dintre ele pot fi recunoscute în politicile globale din chiar zilele 
noastre, doar cititorul e chemat să decidă. Tulburător este însă 
faptul că romanul în discuţie a fost scris acum mai bine de un 
deceniu...

Iar după atâta subversiune, după inepuizabila furtună de te-
nebre, e necesară şi puţină plimbare pe meleaguri mai calde. 
Facem un salt în registrul Sopranelor, acolo unde melodiile cati-
felate se lipesc precum un balsam pe rănile hăurilor. Iluzoriu 
şi el, dar cine mai poate face o distincţie clară între realitate şi 
iluzie? Între durere şi extaz? Între fatalitate şi năzuinţă? Cântul 
sopranelor conferă pieselor îndeobşte caracterul de reverie. 
Oarecum separată de inteligenţa armonică a ansamblului, linia 
lor e una clipocită, imponderabilă, diafană, ingenuă, asemeni 
saltului în imaginar, în fabulatoriu, al eroilor lui Eco în clipele 
în care dramatismele destinelor le-o îngăduie. Bergson califica 
fabulaţia drept „reziduul instinctului ce subzistă în jurul in-
teligenţei”, funcţie ce „aduce individului însuşi un spor de forţă”. 
Exact în această paradigmă, registrul înalt al imaginarului din 
romanele italianului apar ca o scriitură distinctă, ca un nivel 
aparte, de-conceptualizat, aparent un clivaj în ţesătura epică, 
o încastrare poetico-muzicală rafinată şi surprinzătoare în na-
raţia adeseori frustă. Însă procedura e extrem de meticulos 
procesată. „Inconştienţa inconştientului” – defineşte Roland 
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Barthes imaginarul. Conform rigorilor logicii simbolice, e o 
negare a negaţiei, cu alte cuvinte o revenire la afirmaţie. Însă 
la Eco traseul e ceva mai alambicat. Filonul material a imaginii 
e preluat din conştient, trecut prin cotloanele inconştientului, 
tentând să reapară în lumină doar odată cu sincopa acestuia. 
Iar sincopa esenţială nu e alta decât moartea. În moarte, chiar şi 
inconştientul devine inconştient! Yambo (Misterioasa flacără a 
reginei Loana), între cele două atacuri cerebrale, încearcă să-şi 
rememoreze chipul iubirii sale adolescentine neîmpărtăşite. Dar 
trăsăturile Lilei Saba rămân ferecate într-o îndărătnică ceaţă, 
chiar dacă alte detalii, silueta, graţia mersului, vestimentaţia, 
i-au revenit treptat în memorie. Amnezia persistentă devine o 
adevărată obsesie ce-i trezeşte din întunecimile incomplet re-
cuperate ale creierului formidabila forţă a sentimentului ce l-a 
mistuit, ascuns dar mereu viu, timp de patruzeci de ani („Mă 
trudisem timp de patruzeci de ani în jurul unei fantasme”). În 
clipa finală, cea a celui de-al doilea atac, revelaţia e gata amorsată: 
„în sfârşit pe cale (subl. n.) s-o văd pe Lila, care va coborî încă 
pudică şi maliţioasă în şorţuleţul ei negru, frumoasă ca soarele, 
albă ca luna, vioaie şi neştiutoare că este centrul, este ombilicul 
lumii”. Dar străfulgerarea nu mai are timpul să se desfăşoare. 
Imaginarul nu se lasă cotropit niciodată în totalitate. Şi natura, şi 
limbajul textual se asigură mereu, cum zice acelaşi Barthes, „că 
nu se comite nicio iluzie conştientă”. Cromatismele fermecătoare 
ale sopranelor sunt doar un cânt, nu o epifanie.

Simbolistica predestinată a numelui Lilei (din latinescu lilium, 
crin) pluteşte ca un înger păzitor sub diverse morfologii prin 
epica mai multor romane (Lilia – Insula din ziua de ieri; Lia – 
Pendulul lui Foucault). Materializare a frumuseţii şi purităţii, a 
gingăşiei şi sensibilităţii, sunt atribute ce caracterizează, aşa cum 
arată Gilbert Durand, cultul Doamnei izbucnit după sinistrele 
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Evului Mediu care demonizau femeia metaforizând-o prin 
apele negre, reprezentare a sângelui menstrual, a impurităţii şi 
maleficului (vezi eseul Întuneric mai presus de lumină, Arca nr. 
2/2022). Binemeritând această „reabilitare a eternului feminin”, 
Doamna epocilor renascentiste şi romantice reface legătura cu 
arhetipurile ancestrale ale Marii Zeiţe, ale Mamei Primordiale, 
constituindu-se în focarul înspre care tind gândurile şi nă-
zuinţele eroilor, motivaţia supremă a vieţii şi a acţiunilor lor. 
Chinuitoarea solitudine a lui Roberto de la Grive (Insula...), 
prizonier pe epava Daphne, e contrabalansată doar de scrierea 
unui roman despre fermecătoarea Lilia căreia n-a îndrăznit să-i 
mărturisească iubirea sa, inventându-şi chiar, ca răzbunare pe 
propria-i neputinţă, un alter ego negativ, cumplitul frate geamăn 
Ferrante, cel ce, după o schemă asemănătoare dramei lui Cyrano 
(schemă livrescă ce dinamizează şi trama din Misterioasa fla‑
cără...), cucereşte nurii iubitei sale dându-se drept Roberto. Sfâ-
şierile interioare amplificate până la paroxism de singurătatea 
irevocabilă a naufragiului îşi găsesc scurte şi admirabile antracte 
în viziunea Columbei de Culoarea Naramzei ce s-ar cuibări pe 
insula intangibilă zărită de pe Daphne, locul unde ziua de ieri 
se preschimbă în azi. Întruchipare a purităţii crinului în regnul 
animal, porumbiţa portocalie îi vrăjeşte pe cei aleşi să-i vadă 
zborul prin candoarea, blândeţea şi fidelitatea ei necondiţionată. 
La fel ca în Misterioasa flacără..., lui Roberto doar i se pare că 
o zăreşte în momentul în care dă foc epavei şi îşi încredinţează 
trupul nesfârşirii mării. Nici fidelitatea, nici blândeţea, nici puri-
tatea nu-şi găsesc un cuib stabil în real.

Doar în fabulă. Doar în lumea intermediară în care pervertirile 
civilizaţiei sunt cât de cât cârpite cu firişoarele ingenuităţii ani-
male. Procedeu extins la scriitorul italian care vede în puritatea 
şi forţa speciilor inferioare (excluzând inevitabilele excepţii) un 
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model demn de luat în considerare. „Orice arhetipologie trebuie 
să pornească de la un Bestiar”, afirmă Durand, şi asta pentru că 
nici măcar străvechile populaţii ce au fondat mitologiile lumii, 
nepervertite încă de facilităţile tehnologice şi de puteri sociale 
supradimensionate, nu creditau rasa umană ca având atribute 
exemplare. Este scenografia fantasticei călătorii a lui Baudolino 
(Baudolino) către soarele răsare, în căutarea Împărăţiei Preotului 
Ioan, loc de unde au pornit şi Magii către Bethleem, tărâm al 
păcii şi înţelegerii care ar putea constitui un model pentru socie-
tatea creştină vestică măcinată de ură şi lupte fratricide. O Ithaca 
a spiritului, inabordabilă, mai ales de o personalitate fascinant 
inconsecventă, pitoresc mincinoasă precum cea a eroului. Odi-
seea sa e însă o magnifică reuşită literară. Descrierile, întâm-
plările, cadrele şi fauna legendară ce le populează vin precum 
o parafrazare a periplului lui Ulise, purtând suplimentar par-
fumurile exotice ale peliculelor de călătorii în necunoscut. Şi 
stranietatea ingredientelor şi elementelor naturii din picturile 
impresioniste şi de după, ce explodează precum un foc de arti-
ficii, realcătuind realitatea în culori şi ipostaze neverosimile. Tra-
versarea dificilă a râului Sambatyon ce separă, asemeni Styxului, 
topografia cunoscută de întinderile indescifrabile, înfăţişează 
aventurierilor peisaje greu şi de exprimat în cuvinte: „Era o 
înroşire de hematituri şi cinabruri, o fulgerare de sineală de 
parc-ar fi fost oţel, un zbor înalt de fărâmături de orpimeturi de 
la galben la portocaliu ţipător, un azuriu de armeniu, o albeaţă 
de cochilii calcinate, o unduire verde de malahituri, o destrămare 
de litargir în şofranuri din ce în ce mai palide, o ţâşnire de real-
gar, un râgâit de pământiu înverzit care pălea în pulbere de 
crisocol şi apoi se muta în nuanţe de indigo şi violet, un triumf 
de aurărie mozaicată, o împurpurare de ceruză arsă, o vâlvătaie 
de sandrac, o moarare de cretă argintoasă, o unică transparenţă 
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de alabastruri”. O adevărată, cum se exprimă teoreticienii neuro-
ştiinţelor, furtună perceptivă, exprimată printr-o incitantă po-
etică minerală. Dar Eco nu se limitează la metafora geologică. 
Creaturile ce se ivesc din toate direcţiile, uimite de străinii ce 
le calcă teritoriul, înfricoşătoare ori doar stupide la aspect, dar 
cu totul benefice, prietenoase, unele loiale până la sacrificiu, nu 
sunt cu nimic mai prejos. Apar monopozi care se deplasează 
mai iute decât fulgerul în pofida unicităţii membrului de care 
dispun; blemi îndesaţi şi păroşi, lipsiţi de cap, doar cu o gură ca 
o rană în mijlocul pieptului; panoţi, humanoizi cu toate organele 
aferente, doar cu urechile imense pe care şi le înfăşoară în zilele 
friguroase în jurul trupului, ca o mantie; camelopardali, ponci, 
păsări roq, circumcelioni obsedaţi de ideea martiriului pe care îl 
cerşesc când întâlnesc pe oricine. Gilbert Durand, în încercarea sa 
laborioasă de a elabora o fantastică transcendentală, se întreabă 
dacă lucrurile pot fi încărcate cu un al doilea sens universal, „da-
că am putea dovedi că există o realitate identică şi universală 
a imaginarului”. Eco, bine antrenat în analiza forţei sensurilor, 
semnificanţilor şi a codurilor, insinuează prin călătoria lui 
Baudolino un răspuns categoric afirmativ. Nimic din ceea ce 
descrie nu se abate fundamental de la „legile Verosimilului”, 
iar fauna miraculoasă de peste Sambatyon, un pic curăţată de 
arabescurile literare, e posibil să fi existat în cursul miliardelor 
de ani de evoluţie, dar să fi dispărut laolaltă cu alte miliarde şi 
miliarde de specii, nefiind viabilă. Roberto de la Grive (Insula...) 
chiar postulează o Țară a Romanelor populată de „lucruri ce 
poate nu s-au petrecut cu adevărat, dar care ar fi putut foarte bine 
să se-ntâmple”. Reluare epică a ideii de sorginte aristoteliană de 
lumi actuale şi lumi posibile, conceptualizată de semioticianul 
italian în volumul Lector in fabula, la care am făcut referire în 
prima parte.
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Însă Ithaca nu este atinsă. Întreaga pleiadă de făpturi ale 
ţinuturilor din Pndapetzim nu sunt locatare ale Împărăţiei 
Preotului Ioan ci doar ale regatului alăturat, al Diaconului Ioan, 
fiul său. Împărăţia e într-adevăr juxtapusă, dar intangibilă, 
chiar şi de conducătorul ei. La fel ca în romanele menţionate 
anterior, proiectul e doar pe cale să se realizeze. Paradisul nu are 
manifestare în real, sunt noţiuni incongruente. Iar dacă ar fi să 
fie actualizat, nu ar mai fi Paradis, ci doar o fantoşă, o năzărire 
irelevantă. În fapt, Baudolino nici nu-l mai vizează. Mai ales 
că totul a pornit dintr-o farsă destinată lui Frederic Barbarosa, 
părintele său adoptiv dispărut, în intenţia fantasmagorică de 
a-i spori nemăsurat gloria. Dar, la fel ca în alte scrieri, semnele 
creează în cele din urmă realitatea. Împărăţia Preotului Ioan 
există, dar căile înspre ea sunt impracticabile. În schimb, îşi gă-
seşte cu totul altfel propria împlinire. Ypatia, fiica tribului sati-
rilor ce vieţuiesc pe un munte la marginea Pndapetzim-ului, 
o făptură de o frumuseţe stranie şi irezistibilă, femeie diafană 
cu picioare de capră, îmbinare a nobleţei spiritului cu energia 
naturii, îl antrenează în turbionul unei idile vertiginoase. Satira nu 
întrupează doar simpla nobleţe a spiritului, ci varianta ei cea mai 
înaltă, cea a începuturilor, a gândirii în acurateţe, a cunoaşterii 
sub libertatea absolută a principiilor. Tribul Ypatiei este urmaş al 
celebrei Hypathia din Alexandria, ultima filosoafă a antichităţii, 
ucisă bestial împreună cu toţi adepţii şcolii ei neoplatonice la 
începutul secolului 5 din ordinul patriarhului Chiril, pe motivul 
că sminteşte poporul cu erezii păgâne. Un grup restrâns de tinere 
discipole au reuşit cu greu să scape de masacru şi să se refugieze 
în aceste ţinuturi de la capăt de lume unde se străduie să menţină 
vie flacăra inteligenţei şi a ştiinţei Hypathiei. Implicit, a întregii 
înţelepciuni a Antichităţii. Eco realizează prin această mirifică 
povestioară mai mult decât o parabolă, chiar şi decât o filosofie 
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a istoriei: o adevărată ontologie a culturii. Istoria e iraţională şi 
amorală, ea ţine omenirea antrenată într-o permanentă zbatere, 
într-un vârtej de lungi etape de întuneric, îndulcite sporadic cu 
scurte perioade de licăriri ale acalmiei, uneori de-abia întrezărite. 
Istoria nu cunoaşte omenia, nici empatia. Nu are nicio ezitare în 
a spulbera ciclic roadele creativităţii împreună cu toţi cei ce au 
trudit la pârguirea lor. Aşa s-a întâmplat de când lumea, aşa e pe 
cale să se întâmple în chiar zilele noastre. În toată această nebunie, 
cultura se străduie să păstreze inalienabil un firişor de echilibru, 
o curgere smerită a valorii ferită de urgiile timpului. Iar când 
prăpădul terestru atinge apocalipse, firavul pârâu se ascunde în 
subteranele gliei, în aşteptarea clipei în care poate răzbate din 
nou la suprafaţă. Ypatiile lui Eco sunt personificarea rezistenţei 
la această realitate brutală. Iar metisarea lor interspecifică sim-
bolizează traiectul firesc al adevăratei înţelepciuni care trebuie să 
pornească de la ingenuitatea naturii, de la puritatea elementelor, 
de la sevele htoniene şi să se ducă treptat, umil dar neabătut, către 
piscurile înţelegerii lumii. Nu unul invers, atârnat histrionic de 
grinzile artificiale ale preconcepţiilor, ale dogmelor şi ale falselor 
certitudini. Ale cărui ţinte sunt fixate îndărătnic încă dinaintea 
purcederii la demonstraţie.

Astfel, metafizica ypatiilor, asemeni înfăţişării lor, este una 
monumental sincretică. Un nestăvilit iureş de idei, concepte 
şi doctrine se îmbină într-o cosmogonie derutant de simplă 
pe care numai un acrobat al vocabulelor de talia lui Umberto 
Eco le-a putut înjgheba fără fisuri evidente. În tonalitatea pre-
dominantă a scepticismului pyrrhonian, neoplatonismul ale-
xandrin, îmbrăţişarea aparent paradoxală între stoicism şi epi-
cureism, buddhismul Zen ori tantrismul, chiar şi strădaniile 
apofatice ale lui Clement ori ale ciudaţilor părinţi cappadocieni, 
nemaivorbind de o puzderie de mituri orientale, toate la 
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un loc vin să edifice teoria unei lumi care ne derutează şi fas-
cinează în aceeaşi măsură. Universul este creaţia Unului, a 
Zeului despre care „nu poţi spune dacă există sau nu există, el 
îmbrăţişează totul dar nu e nimic; îl poţi numi doar cu ajutorul 
neasemănării”; e „o lumânare fără flacără, o flacără fără foc, un 
foc fără căldură, o lumină obscură, un bubuit tăcut..., o rază a 
propriei bezne”, pentru care „timpul e o veşnicie care bâlbâie”. 
Din apatica-i generozitate, el se răspândeşte împuţinându-se, 
luminează topindu-se, iscând multiplicitatea, spărgându-se în 
diverşi zei mesageri, în elementele şi creaturile terestre. Prin 
această cosmică transformare „a pierdut controlul opuselor” ce 
germinau în unitatea lui în deplină armonie, transformându-se 
acum în inamici ireconciliabili, în permanentă luptă, în tot 
ceea ce noi resimţim drept bine şi rău. Zeul nu este nici bun, 
nici puternic, nici drept, nici înţelept „pentru că orişice lucru 
ai spune despre el nu l-ar exprima niciodată”. E doar „o voinţă 
fără scop”. O disponibilitate fără proiect. O deversare fără bazin. 
O incontinenţă (nu scria Eco în altă parte, supra-expresiv, că 
„i-a scăpat lumea cum ne scapă nouă pişatul”? – Misterioasa 
flacără...). 

În această gigantică „dramă care este planul universului”, 
cum se exprimă Plotin, ypatiile au misiunea înaltă şi ingrată de 
a readuce lucrurile pe făgaş. „Noi, Baudolino, suntem menite 
să-l vindecăm pe Zeu, nouă ne-a fost încredinţată mântuirea 
lui”. Uluitoare şi superbă dispunere în oglindă a doctrinei 
creştine a redempţiunii! Adevărată teodicee în care sentinţa 
finală nu mai e una, precum la Leibniz, dinainte fixată. Rodul 
creaţiei Creatorului nu mai e un simplu produs finit, un ar-
tefact încremenit, un dat irevocabil şi incontestabil, ci e un ca-
talizator activ, participant perpetuu la actul creaţiei, ce devine 
unul permanent, în tandem cu Divinitatea, fiecare suplinind 
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failibilităţile celeilalte părţi. Din conlucrarea cărora poate fi 
restabilit echilibrul, sau nu. „Învăţăm să devenim mesagere între 
ceea ce stă sus şi ceea ce stă jos, încercăm ca acel curent în care 
Zeul se emană să poată fi urcat îndărăt, puţin, dar arătăm naturii 
că acest lucru e cu putinţă”. Principiu de mare onestitate, unic, 
de negăsit în niciuna dintre marile, ori mai măruntele agregate 
dogmatice, unde certitudinea absolută ia în mod categoric locul 
îndoielii, al fireştii rezerve pe care orice spirit judicios ar trebui 
să o adopte. A avea forţa de a înlocui predicatul eu ştiu cu eu 
încerc, de a preschimba emfaticul da în modest-onestul poate, 
e o dovadă de rarisim rafinament intelectual. Nu înseamnă însă 
că nu se alunecă puţin şi în ispita, deloc stridentă, a conştiinţei 
măreţiei propriei misiuni: „Noi trebuie să regăsim armonia din-
tre contrarii, trebuie să ajutăm zeii, trebuie să reînviem aceste 
scântei, aceste amintiri ale Unicului care zac încă înmormântate-n 
sufletul nostru şi-n lucrurile însele”. Până în punctul în care „vom 
fi redat Zeului pacea şi încrederea”. Incantaţie emoţionantă, în-
văluitoare, cu adevărat siderală, care conferă sensuri esenţiale 
întregii structuri polifonice a compartimentelor inferioare, a 
vocilor medii şi grave care urmează nişte algoritmi deştepţi, 
spectaculoşi, dar incompleţi. Ce n-ar fi, în absenţa ei, decât o 
orbecăială de şuierături disonante. De aceea literatura lui Eco 
nu poate fi citită fragmentar decât fără niciun folos. Sau cu unul 
strict enciclopedic.

Roberto de la Grive (Insula...) percepe natura ca pe un 
„teatru grandios din care noi vedem numai ceea ce autorul a 
pus în scenă. Din locul nostru noi nu vedem teatrul aşa cum 
e realmente: decorurile şi maşinile au fost puse în aşa fel 
încât să facă o frumoasă impresie de departe, în timp ce ro-
ţile şi contragreutăţile ce produc mişcările au fost ascunse 

Horia Al. Căbuţi
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vederii noastre”. Este probabil cea mai bună sinteză a viziunii 
scenografice din romanele lui Eco, el însuşi fiind „un om de 
meserie” care e „capabil să ghicească cum s-a obţinut ca o pasăre 
mecanică să se ridice aşa dintr-odată în zbor”. Iar actorii? Aici 
are un cuvânt de spus Plotin: „marile probleme ale oamenilor 
nu sunt decât nişte jocuri... Da, totul se petrece ca pe scenă: şi 
uciderile, şi morţile, şi prădăciunile”. Omul nu ştie că „şi atunci 
când varsă lacrimi sau când le ia în serios, de fapt, joacă un rol. 
Numai partea serioasă din om poate întreprinde, în mod serios, 
fapte serioase; în rest, omul nu este decât o jucărie”. Parcurgând 
însă atent reprezentaţia lui Umberto Eco, în contiguitate cu 
spectacolul lumii de-adevăratelea, eşti tentat să pui sub semnul 
incertitudinii însăşi existenţa ipoteticelor „fapte serioase”. Poate 
că serios este doar jocul în sine, fabulosul, inepuizabilul, tragicul 
şi insignifiantul lui tumult. Poate că sala şi lojele sunt goale şi 
aplauzele nu vor răsuna în final. Te întrebi atunci insistent: cui 
foloseşte întregul spectacol? Sau poate că nu e decât o repetiţie 
generală?...

Notă. Citatele şi referinţele sunt din volumele:

Umberto Eco, Pendulul lui Foucault, Pontica, 1991
Umberto Eco, Insula din ziua de ieri, Pontica, 1995
Umberto Eco, Baudolino, Pontica, 2001
Umberto Eco, Misterioasa flacără a reginei Loana, Polirom/Pontica, 2004
Umberto Eco, Cimitirul din Praga, Polirom, 2011
Jean Delumeau, Frica în Occident (secolele XIV‑XVIII). O cetate asediată, 

Meridiane, 1986
Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Univers Enci-

clopedic, 2000
Henri Bergson, Cele două surse ale moralei şi religiei, Institutul European, 

1992
Roland Barthes, Romanul scriiturii, antologie, Univers, 1987
Pierre Hadot, Plotin sau simplitatea privirii, Polirom, 1998

Marele spectacol al lumii
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Consul General al României 

la Trieste

Cosmin Victor lotreanu 

iminenţa ireparabilului: 
Dobrica Cosic, ultima redută a 
moderaţiei 

„Transformarea democratică radicală a ansam-
blului structurilor politice, economice şi de stat, 
instaurarea unei societăţi deschise, pluraliste, 
fondate pe libertatea cetăţeanului ce se bucură 
de drepturile definite de convenţia de la Helsinki 
şi deciziile CSCE. Da, ştiu! O astfel de Iugoslavia 
este o utopie... În Istorie energiile iraţionale au 
fost adesea mai puternice decât raţiunea.” 

Dobrica Cosic 

IUGOSLAVIA ultimului deceniu al seco-
lului XX a fost o succesiune de drame cu 

incalculabile consecinţe nu numai în privinţa 
imploziei statului federal post-Tito ci şi, mai 
cu seamă, în tot tabloul atât de complex şi 
traumatic la nivelul comunităţilor, noilor state 
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apărute şi, poate în primul rând, resentimentelor. Ecourile 
conflictelor sângeroase şi punctate de episoade de o violenţă 
extremă sunt încă perceptibile şi, cel mai probabil, în acest 
spaţiu încă nu a sosit timpul unei depline reconcilieri. Consider 
însă demnă de semnalat reliefarea unor cuvinte transmise 
peste timp de personaje ce astăzi nu mai sunt printre noi dar 
care, la timpul lor, au încercat, uneori poate prea târziu, să se 
opună ireparabilului, să oprească un val al distrugerii cu puţine 
mijloace avute la dispoziţie. În acest sens conduita lui Dobrica 
Cosic (1921-2014) ca preşedinte al Iugoslaviei (15 iunie 1992-31 
mai 1993) merită atenţia celor ce studiază sau se preocupă de 
anii post-Tito ai acestui stat federal. Conduită singulară dar 
poate tardivă în contextul unei opoziţii ferme faţă de climatul 
şi liniile politice din Parlamentul de la Belgrad (Adunarea 
Federală) dominat de reprezentanţii Partidului Socialist (condus 
de Slobodan Miloşevici) respectiv Radical. (Vojislav Seselj) Am 
lecturat recent volumul memorialistic al lui Dobrica Cosic1 iar 
alocuţiunile sale din ajunul Crăciunului (6 ianuarie 19932) res-
pectiv ulterioare destituirii sale de către Adunarea Federală 
(2 iunie 1993) conţin elemente de amară luciditate şi profund 
realism alături de anticiparea catastrofei ce deja îşi făcea simţită 
prezenţa. Cuvintele lui Dobrica Cosic sunt elocvente în primul 
rând pentru că autorul acestora a fost scriitor3, participant la al 
doilea război mondial alături de trupele conduse de Iosip Broz 
Tito, membru al Comitetului Central al Ligii Comuniştilor din 
Iugoslavia, îndepărtat însă în anul 1968 din structurile de putere 
1 Dobrica Cosic, « L’Effondrement de la Yougoslavie. Positions d’un résistant, 

ed. L’Age D’Homme, 1994.» 
2 �n �erbia Crăciunul se sărbătore�te la data respectivă, după calendarul�n �erbia Crăciunul se sărbătore�te la data respectivă, după calendarul 

iulian. (n.a.) 
3 autor al romanelorautor al romanelor Daleko Je Sunce/Soarele este departe, Koreni/ Rădăcini 

sau Vreme, prijatelji/Timp, prieteni

Iminenţa ireparabilului: Dobrica Cosic, ultima redută a moderaţiei
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fiind acuzat de naţionalism sârb. De altfel inclusiv în alocuţiunile 
sus-menţionate se face simţită opoziţia sa faţă de Tito şi titoism. 
Dobrica Cosic a fost membru al Academiei Sârbe de Ştiinţe şi 
Arte, for care în anul 1986 a lansat un Memorandum socotit 
preludiul pan-sârbismului, early warning message al sfârşitului 
Iugoslaviei aşa cum a fost construită de Tito. Privind retrospectiv 
autorul recunoaşte însă particularitatea regimului Tito şi a 
şefului statului, cu precădere în ceea ce înseamnă atitudinea mo-
derată în privinţa represiunii dizidenţilor: „Eu însumi nu am 
fost niciodată arestat deşi împreună cu Djilas am fost figurile 
centrale ale opoziţiei sârbe. Am avut libertatea de a scrie şi un 
public care m-a citit... În schimb Tito m-a transformat într-un 
proscris al vieţii publice şi mi-a eliminat orice posibilitate de 
acţiune.” 

Am reflectat mult timp asupra consideraţiilor lui Dobrica Cosic. 
Percepţia sa asupra istoriei celor două Iugoslavii ale secolului XX 
(Regatul Sârbo-Croato-Sloven devenit Regatul Iugoslaviei res-
pectiv Iugoslavia federală postbelică condusă de Tito) se dis-
tinge prin realism şi relativă obiectivitate: „Din punct de vedere 
politic (Regatul Sârbo-Croato-Sloven), psihologic şi moral a 
fost o unificare a învingătorilor şi învinşilor din război, a eli-
be ratorilor şi a celor eliberaţi. Dar în istorie eliberatorii nu au 
fost niciodată doar eliberatori.” Aceste ultime cuvinte aduc cu 
ele însele fără îndoială similitudinile istoriei, lumii de ieri şi de 
astăzi, de ce nu din perspectiva, dacă îmi este permis, versurilor 
eminesciene de odinioară: „Alte măşti, aceeaşi piesă/ Alte guri, 
aceeaşi gamă”... Pentru spaţiul sud-slav anul 1918 din perspectiva 
lui Dobrica Cosic a fost un creuzet mai degrabă conjunctural 
în care „aspiraţia naţională seculară sârbă, unificarea acestora 
într-un singur stat s-a alăturat reflexului croaţilor şi slovenilor 
ce însă au văzut în noua lor ţară un mijloc de eliberare de 

Cosmin Victor Lotreanu
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sub tutela dualistă în faţa răsuflării expansioniste a Italiei şi 
Austriei.” Omogenitatea şi stabilitatea Regatului au fost departe 
de a constitui o realitate; „s-au manifestat periodic separatismul 
croat, autonomismul sloven dar şi militarismul şi iugoslavismul 
sârb prin mijloace non-democratice.” Pe de altă parte „a doua 
Iugoslavia s-a născut în tranşee” sub forma unui „Stat-Partid” 
în care unificarea post-război a avut la bază, în accepţiunea au-
torului, „minciuna simetriilor forţate.” Este vorba cel mai pro-
babil de o nivelare, de o culpă egală a tuturor popoarelor ce 
au constituit noua Iugoslavia federală. Vina pentru traumele 
celui de al doilea război mondial în condiţiile în care inamicul 
comun a fost nazismul, aparţine în egală măsură, fără mărimi 
comparabile, cetnicilor sârbi ai lui Drazen Mihajlovic, ustaşilor 
croaţi ai lui Ante Pavelic, albanezilor din „Balli Kombetar”. În 
această perioadă însă episoadele de luptă intra muros nu au fost 
deloc reduse ca număr şi amploare. 

Dobrica Cosic a rămas până la finalul vieţii sale un opozant al 
lui Tito, al Iugoslaviei construite de acesta dar poate prea târziu 
a regimului naţionalist al lui Milosevic. Autorul nominalizează 
Constituţia din 1974 (ge neratoarea periferizării Serbiei şi cea care 
„a transformat o Federaţie de şase Republici într-o Confederaţie 
de opt Republici şi două Provincii Autonome”) ca primă cauză a 
imploziei, urmată de evenimentele ce au dus la criza economică, 
socială şi politică gravă din anii ’90 ai secolului trecut. Soluţia 
pentru ca Iugoslavia să supravieţuiască este (vorbim de anul 
1993) cea din motto-ul articolului, dublată de consideraţii ce, 
dacă ar fi fost ascultate sau acceptate, ar fi schimbat poate soarta 
Balcanilor: „Dacă mă pronunţ astăzi pentru un stat sârb nu am 
în vedere o entitate exclusiv sârbă ci înainte de toate democratică; 
dacă militez totuşi pentru Iugoslavia doresc în mod ferm ca 
aceasta să fie democratică sau să nu mai fie; nu sunt partizanul 

Iminenţa ireparabilului: Dobrica Cosic, ultima redută a moderaţiei
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unei societăţi în care naţionalitatea să constituie calitatea pri-
mară, ci sunt partizanul unei societăţi al cărei postulat să fie per-
soana, individul, cetăţeanul şi nu naţiunea sau confesiunea.” 

Dobrica Cosic anticipă corect (1993) soluţia pentru o renaş-
tere a naţiunii sârbe pe „ruinele titoismului, Iugoslaviei şi în 
zorii civilizaţiei informatice globale”, o naţiune ce „trebuie să îşi 
definească noi obiective naţionale şi sociale”: „Trecerea de la o so-
cietate ideologizată la una liberă, modernă şi deschisă, rezistenţa 
în faţa tiraniei mediocrităţii majoritare, inteligenţa şi curajul de 
a ne recunoaşte limitele, acele limite ce au constituit tragedia 
istoriei noastre.” Autorul a avut bărbăţia şi obiectivitatea de a 
vorbi deschis, în Serbia anului 1993 dominată de naţionalismul 
belicos al lui Miloşevici respectiv de extremismul lui Seselj, de 
„limitele noastre”. Aici putem recunoaşte tarele unora dintre 
societăţile post-comuniste din Europa de Est în care nu neapărat 
ieşirea din dictatură a avut ca rezultat imediat democraţia în 
adevăratul sens al cuvântului: „Megalomania şi mitomania na-
ţionale, obsesia etnicităţii pure, opinia largă a clasei politice 
privind coliziunea drepturilor omului cu interesele poporului, 
rezolvarea imediată şi categorică a problemei Kosovo pe baza 
drepturilor etnice, istorice şi culturale, reforma instrucţiunii 
publice inclusiv prin acceptarea particularităţilor istorice, re-
gionale şi culturale” etc.

Alocuţiunea rostită în ajunul Crăciunului ortodox de rit 
vechi (6 ianuarie 1993) de Dobrica Cosic, preşedintele Repu-
blicii Federale Iugoslavia compusă la acea dată din Serbia şi 
Muntenegru, a fost una cu accente dramatice şi încărcată de o 
componentă umană profundă. Asistăm poate la una din luările 
de poziţie cele mai elocvente în ceea ce înseamnă un lider politic 
aflat singur în faţa furtunii dar care continuă să persevereze în 
promovarea moderaţiei şi atitudinii cumpătate în pofida imi-

Cosmin Victor Lotreanu
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nentului eşec, nu numai al unei clase politice sau a unui sistem 
ci al naţiunii însăşi: „Riscăm, într-un viitor apropiat, să ne con-
fruntăm cu încercări teribile şi suferinţe pe măsură... zilele pe 
care le trăim sunt probabil pentru noi perioada cea mai dificilă 
din secolul XX. Aş spune că probabil doar anul 1915 a fost poate 
mai tragic decât acest an 1993 ce începe. Un sfert din poporul 
nostru este implicat într-un război înfricoşător şi se teme de pers-
pectiva genocidului, o zecime este în exil iar restul a fost plasat 
de întreaga comunitate internaţională în carantină.” Preşedintele 
Cosic a definit în mod direct „forţele unei stupidităţi malefice 
ajutate de iluziile noastre naţionale şi ideologice, incapacitatea 
noastră de a ne confrunta cu epoca modernă, imaturitatea 
noastră în a înfrunta încercările istorice susţinute toate acestea 
de politicieni iresponsabili şi însetaţi de putere...forţe absurde 
şi distrugătoare ce ne-au înconjurat cu o barieră a neînţelegerii, 
dispreţului şi urii....din toate părţile ne ameninţă suferinţe mai 
grele decât tot ceea ce am cunoscut până acum.” Cuvinte dure 
dar realiste în care un şef de stat izolat s-a confruntat curajos 
dar din păcate fără speranţă, într-o luptă inegală, cu un mediu 
politic ales dominat de radicali extremişti şi intoleranţi, adepţii 
lui Seselj sau Miloşevici. 

Dobrica Cosic îşi dezvăluie vocaţia literară inclusiv în acest 
discurs politic în care fiecare idee are o valenţă testamentară, de 
şef de stat ce încearcă să lupte chiar şi atunci când nu mai există 
practic nicio speranţă. Lecturând cuvintele rostite de preşedintele 
Iugoslaviei încă în funcţie (urma să fie destituit peste câteva luni 
de o Adunare Federală ostilă şi belicoasă) mi-am amintit atât 
de versurile poetei iraniene Forugh Farrokhzad („Aminteşte-ţi 
de zbor/Pasărea a murit”) cât mai ales de formula lapidară dar 
atât de caracteristică acestui spaţiu, rostită de poetul şi episcopul 
muntenegrean Petar Petrovic-Njegos: „Să fie ceea ce nu poate fi”: 

Iminenţa ireparabilului: Dobrica Cosic, ultima redută a moderaţiei
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„Sunt mai îngrijorat ca niciodată pentru soarta poporului sârb din 
Bosnia şi Herţegovina dar şi pentru viitorul Republicii Federale 
Iugoslavia... nu suntem singuri, avem alături oameni de Stat în-
ţelepţi, serioşi şi implicaţi: Cyrus Vance, Boutros-Ghali, Lord 
Owen, Elie Wiesel şi numeroşi alţi oameni politici, intelectuali 
şi jurnalişti greci, români, britanici, ruşi, americani, francezi, 
italieni”; „trebuie să mergem către ei, adevăraţi oameni ai păcii şi 
democraţiei, să le întindem o mână prietenească. Nimeni nu ne 
va ajuta în propriul nostru dezastru dacă nu ne ajutăm în primul 
rând noi între noi... Avem oare forţa şi inteligenţa de a învinge 
întâi de toate răul din noi înainte de a ne confrunta cu răul ce ne 
înconjoară?.. Radicalismul şi extremismul şovinist ameninţă să 
arunce ţara în abisul politic al Europei.” 

Alocuţiunea lui Dobrica Cosic s-a încheiat cu un ultim apel 
în faţa ireparabilului, a tăvălugului istoriei ce va aduce cu sine 
drame şi războaie succesive în Bosnia şi ulterior Kosovo, în in-
teriorul Serbiei însăşi, cu reverberaţii şi resentimente ce fac încă 
improbabilă o reală şi durabilă reconciliere: „Poimâine va fi prea 
târziu. Pentru noi acum zilele au greutatea şi importanţa anilor 
iar săptămânile a deceniilor. Timpul irosit acum este irosit pen-
tru totdeauna.” 

Urmare destituirii sale din funcţia de preşedinte al Republicii 
Federale Iugoslavia (31 mai 1993), Dobrica Cosic a adresat un 
ultim apel către naţiune în ziua de 2 iunie 1993. Nu mai puţin 
fortificat de aceleaşi idei afirmate încă o dată cu tărie şi hotărâre, de 
această dată ostracizarea celui ce a imaginat un cu totul alt tip 
de tranziţie către o lume diferită faţă de Iugoslavia lui Tito în 
viabilitatea căreia de fapt nu a crezut niciodată, este o realitate: 
„Am fost constrâns să mă adresez cetăţenilor Republicii Federale 
Iugoslavia prin intermediul agenţiei Tanjug... ţara noastră a 
fost lovită de sancţiunile întregii lumi, fiind izolată de întreaga 

Cosmin Victor Lotreanu
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comunitate internaţională...Serbia şi Muntenegru au întreprins 
într-un ritm mult prea lent reforme democratice, Serbia cu o 
puternică tendinţă autoritară şi reziduuri titoiste în propriul 
sistem politic iar Muntenegru favorabil emancipării dar retrimis 
la rădăcini de moştenirea sa istorică.” Fostul preşedinte a vorbit 
deschis de regimul sancţiunilor ce s-a tradus prin „decădere 
accelerată a economiei, pauperizarea populaţiei, irosirea ener-
giilor naturale şi umane ale ţării, un aspect ce, de decenii deja, 
ameninţă să ne ducă la catastrofa naţională şi socială.” Ideile 
sus-menţionate relevă nu numai un Dobrica Cosic realist şi 
conştient pe deplin asupra viitorului întunecat, pentru mai mulţi 
ani, al ţării sale ci şi acelaşi implacabil opozant al lui Tito şi al 
statului iugoslav pe care acesta l-a creat şi simbolizat. Dobrica 
Cosic, aspect întâlnit mai rar la liderii politici, şi-a asumat eşecul 
proiectului său de construcţie statală: „În discursul de investitură 
din Adunarea Federală am menţionat trei principii de bază pentru 
o evoluţie pozitivă a ţării noastre: Alegeri democratice anticipate 
pentru Adunările Republicane şi Adunarea Federală, formarea 
unui guvern de uniune democratică, de consens naţional şi oa-
meni competenţi, în fine o reformă profundă constituţională 
a Statului federal şi a Republicilor sale. Din obiectivele de un 
interes vital şi istoric pentru Serbia şi Muntenegru unul singur a 
fost îndeplinit: Am organizat alegeri anticipate al căror caracter 
democratic nu a convins opoziţia şi opinia publică sârbe, am 
întărit forţele conservatoare şi extremiste care au împins viaţa 
politică într-o regresie din ce în ce mai accentuată, poporul în 
mizerie şi deznădejde şi Statul în ruină.” 

Dobrica Cosic i-a atacat frontal pe Slobodan Milosevici 
şi Vojislav Seselj, liderii Partidului Socialist Sârb respectiv al 
Partidului Radical Sârb: „Ei au impus destituirea mea. O des-
tituire pe care coaliţia socialist-radicală nu a obţinut-o mai 

Iminenţa ireparabilului: Dobrica Cosic, ultima redută a moderaţiei
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devreme din cauza unor reticenţe ale oamenilor politici din 
Muntenegru sau a faptului că preşedintele Serbiei s-a gândit că 
plecarea mea le-ar putea cauza griji suplimentare, în special în 
străinătate.” Pentru a fi şi mai explicit, autorul a descris direct 
„coaliţia funestă pentru viitorul ţării între Partidul Socialist şi 
Partidul Radical, două formaţiuni autoritare, a doua fiind în 
mod categoric extremistă.” 

Dobrica Cosic a explicat atât poziţia sa singulară („fără partid 
politic, fără presă sau suportul unei opinii publice active, fără 
un sprijin organizat şi durabil, am fost şi sunt singur pe o scenă 
politică inflamată dar încărcat de responsabilităţi uriaşe în faţa 
cetăţenilor Serbiei şi Muntenegrului”) cât şi dilema sa interioară, 
a unui om politic sfâşiat între tentaţia de a renunţa („să mă retrag 
de la preşedinţia Republicii consecvent propriilor convingeri 
şi proiecte pre-electorale; nu am recurs la acest gest crezând 
că angajamentul meu în favoarea unei politici externe pacifice 
ar fi fost în măsură să influenţeze pozitiv politica europeană şi 
a SUA faţă de ţara mea”) sau de a continua până la capăt, cu 
aceleaşi convingeri, într-o luptă pierdută avant la lettre („mi s-a 
recomandat să nu-mi părăsesc postul de Preşedinte, această re-
tragere având consecinţe asupra ţării; nu am demisionat pentru 
că mi-a fost teamă să nu compromit printr-un gest personal 
eforturile de pace întreprinse în sensul redresării poziţiei noas-
tre imposibile în sânul comunităţii internaţionale”) Dobrica 
Cosic a rămas şi a înfruntat un climat insuportabil, „expus 
agresivităţii vulgare a extremiştilor naţionali, mai ales a celor din 
Partidul Radical precum şi ostilităţii viclene a aliaţilor săi din 
Partidul Socialist.” Fostul şef de stat a anticipat cu clarviziune 
secesiunea Muntenegrului („politica şi viaţa popoarelor din 
Serbia şi Muntenegru a căror schismă politică este din ce în 
ce mai evidentă”), victoria imediată dar însoţită de consecinţe 

Cosmin Victor Lotreanu
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incalculabile a forţelor politice extremiste sârbe coroborată cu 
dezamăgirea profundă faţă de articularea şi coagularea reduse 
ale opoziţiei democratice („creşterea extremismului naţionalist 
agresiv susţinut de apetitul pentru putere al Partidului Socialist 
şi al şefului acestuia, cutremurat de lipsa de putere politică şi 
morală a opoziţiei şi forţelor sănătoase patriotice de a salva ţara 
din faţa haosului în care cei răi sfârşesc prin a câştiga”), rolul 
nefast şi distrugător al organului legislativ („Adunarea Federală, 
cu majoritatea sa pasivă şi conservatoare, nu este la înălţimea 
necesităţilor existenţiale ale ţării şi al momentului istoric pe 
care-l trăim”), în fine pretextul formal al destituirii sale, ridicol 
prin titulatură („pregătirea unui puci militar”). De fapt o 
reuniune normală a şefului statului cu Statul Major al armatei 
transformată de adversarii politici în tentativă de lovitură de stat. 
Slobodan Miloşevici, pe lângă o a doua mazilire prin mijloace 
neortodoxe (prima fiind cea de îndepărtare a lui Ivan Stambolic, 
cu câţiva ani mai devreme) a unui important om politic, şi-a 
dovedit caracterul său de „discipol ideologic al lui Stalin şi Tito.” 
În acest punct personal am o altă opinie, adversitatea lui Dobrica 
Cosic faţă de Iosip Broz Tito având o componentă subiectivă 
certă. În tot ceea ce a însemnat eliminarea adversarului politic, 
Stalin şi Tito au avut metode, concepţii şi punere în aplicare 
complet diferite. Cu toate acestea, destituirea preşedintelui 
Dobrica Cosic a fost „o manevră clasică stalinistă, rod al unei 
calomnii şi presiuni majoritare a două partide totalitare.” Aici 
autorul are dreptate pe deplin. 

Declaraţia politică a lui Dobrica Cosic s-a încheiat prin 
denunţarea unei „mari erori politice şi morale” (destituirea), 
a unui „act ce a desfigurat un portret deja caricaturizat al po-
porului nostru.” Concluzia a fost una adevărată şi fără echivoc: 
„Un totalitarism este pe cale să se reinstaureze în ţara noastră.” 

Iminenţa ireparabilului: Dobrica Cosic, ultima redută a moderaţiei
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Iar cuvintele din finalul alocuţiunii lui Dobrica Cosic („numai 
istoria şi timpul sunt în măsură să judece valoarea actelor şi 
acţiunilor mele”) m-au dus cu gândul, dincolo de anii tragici şi 
dramatici de război ce au urmat, de procesul de pace dificil şi 
laborios, la lipsa de speranţă aşa cum a fost aceasta simţită de 
puţinii oameni politici din Iugoslavia anului 1993. Şi, reflectând 
la istoria atât de traumatică a spaţiului ex-iugoslav al acelor ani 
şi nu numai, cred că versurile aceleiaşi poete iraniene, Forugh 
Farrokhzad, întregesc un tablou în care un om politic, dar în 
primul rând un om de cultură, a încercat să se opună până la 
capăt unei escaladări implacabile şi suicidare: 

„Nimeni nu mai visa iubirea
Nimeni nu mai visa începuturile
Nimeni de fapt nu mai visa nimic.” 

Cosmin Victor Lotreanu
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Carmen Neamțu

Vitrina cu spectacole

Râzi pe Titanic
Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, Arad, sala „Studio”, 
spectacolul Titanic vals de Tudor Muşatescu; 
regia: Celina Niţu; decor: Irina Chirilă; costume: 
Mădălina Baciu; coloana sonoră: Radu Moţiu. Cu 
actorii: Ștefan Statnic, Carmen Vlaga Bogdan, 
Adriana Ghiniţă, Robert Danci, Iulia Pop Dragoş, 
Bogdan Neciu, Roxana Sabău, Alex Popa, Zoltan 
Lovas, Ioan Peter, Florin Covalciuc, Călin Stanciu.

LA sala „Studio” a teatrului arădean me-
rită să vedeţi comedia Titanic vals de 

Tudor Muşatescu (1903-1970), piesa care nu 
şi-a pierdut prospeţimea, chiar dacă a fost 
scrisă în 1932. Autorul însuşi stabilea coor-
donatele spectacolului: „acţiunea se petrece 
în zilele noastre, în orice oraş unde există soa-
cre, neveste şi prefecturi”.

Regizoarea Celina Niţu păstrează povestea lui 
Tudor Muşatescu, decupând inteligent din 

Carmen Neamțu,  
eseistă, 

 Arad
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textul original scene care ar fi putut 
lungi prea mult spectacolul (scena 
fântânii arteziene ridicată în cinstea 
lui Spirache, plecarea familiei la 
Bucureşti pentru investirea în func-
ţie a politicianului, aflarea veştii că 
guvernul a fost demis şi reîntoar-
cerea la Câmpulung etc.). Rezultatul 
este o satiră cu trimiteri la actua-
litatea neaoșă, mizându-se pe come-
dia de situaţii. Personajele îmbo-
găţite cu valenţe proaspete (vezi 
tuşa îngroşată din jocul actorilor – 
căpitanul Gigi – Zoltan Lovas sau 
Dinu – Alex Popa) stârnesc râsul. 
Asistăm la ascensiunea funcţiona-
rului Spiridon Necşulescu, împins 
de femeile ambiţioase din familia 
sa. O familie dereglată care se tre-

zeşte, peste noapte, milionară şi vrea cu orice preţ 
„să iasă din provincie”. Să intre în rândul lumii bune.

Spirache, jucat de Ștefan Statnic, este un bonom 
cumsecade, care nu doreşte decât „o familie unită”. 
E propulsat de energica lui soţie, Dacia, şi de soacră, 
Chiriachiţa. Carmen Vlaga joacă cu aplomb rolul 
nevestei intrigante, reuşind un rol foarte bun. Tre-
cerile de la sărăcie la prosperitate financiară sunt 
concepute de actriţă într-un crescendo interpretativ 
atent dozat. Scena beţiei este savuroasă. Carmen 
Vlaga face cel mai bun rol al ei în montarea de acum. 
Adriana Ghiniţă are o partitură generoasă şi aduce 

Carmen Neamțu



��4, 2022

 Arte vizuale

în scenă o Chiriachiţă mai puţin expansivă, dar convingătoare în 
obţinerea cu orice chip a ascensiunii ginerelui său.

Interesante, în montare, sunt propunerile regizorale pentru 
copiii familiei, Traian – pe trotinetă (Robert Danci) şi Decebal 
– în postura unui manelist-interlop căpătuit (Bogdan Neciu). 
Amorezul Dinu (Alex Popa), îndrăgostit de Miza (Iulia Pop 
Dragoş) este un funcţionar al poştei, un soi de dandy astmatic 
cu cercel în ureche. În postura de soţ al Genei (Roxana Sabău) 
devine un pretendent impetuos. Pentru el îndrăgostirea este, la 
propriu, o pierdere a suflării.

În rolul lui Rădulescu Nercea, Florin Covalciuc joacă poli-
ticianul abil şi oportunist, aducând personajului său note nu 
doar de umor, ci şi de viclenie. Călin Stanciu, în rolul vecinului, 
este o pată de culoare în montarea arădenilor, reuşind un rol 
memorabil. În rolul avocatului Procopiu, jocul sobru al lui Ioan 
Peter accentuează disfuncţionalitatea familiei lui Muşatescu, în 
care fiecare vrea să fie mai mult decât este. În spaţiul redus al 
sălii „Studio”, elementele de decor nu încarcă excesiv spaţiul de 
joc, susţinând comedia de situaţii a piesei.

Politica e ca moda
Teatrul „Ioan Slavici” din Arad, sala „Studio”, spectacolul: „Escu” de 
Tudor Mușatescu. Regia: Răzvan Enciu; scenografia: Irina Chirilă. Cu 
actorii: Andrei Elek, Ioan Peter, Carmen Vlaga-Bogdan, Roxana Sabău, 
Zoltan Lovas, Florin Covalciuc, Iulia Dragoș, Bogdan Neciu, Marina 
Palii, Marian Parfeni, Robert Pavicsits, Alex Popa, Călin Stanciu, Alina 
Vasiljević și Ștefan Statnic. Alexandru Dancu (light design).

 

SPECTACOLUL Escu urmărește traiectoria copiilor politi-
cianului Necșulescu din Titanic vals, piesă scrisă cu un an 

mai devreme, în 1932. Generația „veche” de politicieni, cu 
Spirache și Chiriachița, lasă loc noilor parveniți ai generației 

Vitrina cu spectacole
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escu, Decebal, Traian și Miza. Ajuns 
din provincie în capitală, Decebal 
(Andrei Elek) ar face orice să ajungă 
deputat și mi nistru în guvern. Fra-
tele său, Traian, (Florin Covalciuc) 
stabilește clar condiția, statutul fa-
mi liei sale, în schimbul de replici 
scurte cu po liticianul: „demagog”, 
„arivist”, „clănțău”, „parvenit”, „țo-
pârlan”, „lichea”, „escroc”. 

În rolul lui Decebal, Andrei Elek 
joacă prototipul politicianului tra-
seist care este bătut din greșeală și 
rea lizează că, dacă se victimizează, 

are mai multe șanse de succes. Elek are dicție, dar 
îi lipsește impetuozitatea, șmecheria, ambiția lui 
Decebal – canalia care ar face orice pentru a ajunge 
în vârf. Alături de consoartă, o Amelie – Alina 
Vasiljević – foarte înaltă (și coborâtă parcă dintr-un 
alt escu, Camil Petrescu), cuplul este construit mai 
de    grabă pe acest contrast fi zic dintre ei decât pe un 
crescendo al urzelilor politico-sentimentale. În rolul 
fratelui cheltuitor, Traian, Florin Covalciuc are umor 
și ar fi  putut fi  un Decebal convingător și savuros. 

Piesa dezvoltă o intrigă politică și amoroasă (Decebal 
– Nina Damian; Amelie – Bebe Damian), linia narativă 
e neclar decupată de regizor, acesta încăr când inutil 
fi rul poveștii. Timpul montării e când în interbelic 
(prin costume și apelativul „nene” păstrat din text), 
când în prezentul politic, prin discursul de fi nal către 
mulțimea de spectatori – alegători. 

escu, Decebal, Traian și Miza. Ajuns 
din provincie în capitală, Decebal 
(Andrei Elek) ar face orice să ajungă 
deputat și mi nistru în guvern. Fra-
tele său, Traian, (Florin Covalciuc) 
stabilește clar condiția, statutul fa-
mi liei sale, în schimbul de replici 
scurte cu po liticianul: „demagog”, 
„arivist”, „clănțău”, „parvenit”, „țo-
pârlan”, „lichea”, „escroc”. 

joacă prototipul politicianului tra-
seist care este bătut din greșeală și 
rea lizează că, dacă se victimizează, 

are mai multe șanse de succes. Elek are dicție, dar 
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Dorința de parvenire a familiei escu e ilustrată de cuplul 
foarte bine distribuit: Carmen Vlaga Bogdan – Ioan Peter, Miza 
și generalul-soț Stamatescu. Miza este cea care duce mai departe 
dorința de căpătuială a mamei și a bunicii familiei. Generăleasa 
autoritară și topită după băiețelul familiei, Platon, (foarte bine ales 
în rol – Bogdan Neciu) conduce întregul familion, le dă sfaturi 
medicale tuturor, este neobosită. Ioan Peter, în rolul generalului 
abulic, manevrat de soția ambițioasă, e adorabil în rol. Atenția la 
mimică e de remarcat și apreciat în contextul montării. 

Decorul simplu, cu un birou masiv plasat în fața unei ferestre 
mari cu garnișe baroce, e aerisit, lăsând actorii să convingă prin 
ardoarea, elanul și forța rostirii textului. Istoria se repetă. La vre-
muri noi aceleași metehne. „Politica e ca moda! Evoluează, se 
schimbă, se preface. Fidelitatea în politică nu e decât o nesfârșită 
serie de adultere!”, spune personajul principal, iar regizorul 
Răzvan Enciu traduce această continuitate prin gestul de final 
al mai tânărului viitor politician Platon, „îmbrățișând” biroul, 
simbol al puterii.

Teatru clasic în festival, șase zile de emoție

FE�TIVALuL de Teatru Clasic de la Arad (2328 noiembrie 
2022) a fost prilejul de a redescoperi cât mai este valabil un 

text scris demult și cum poate fi readus/ citit pentru ochii no�tri 
de acum. �au jucat șase spectacole în sala mare a teatrului �i 
unul în sala mică, „�tudio”. Iată câteva secvenţe expresive ale 
festivalului. 

Dacă aș folosi ca filtre de citire pentru spectacole două co
ordonate pe care le văd definitorii în arta spectacolului, inte
ligența construcției, cât și bogăția de idei/ trimiteri din montare, 
atunci maș opri, aici, la:

Vitrina cu spectacole
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1. Teatrul Național „Lucian Blaga” din ClujNapoca și 
Chiritza în concert, după Vasile Alecsandri și Matei Millo, un 
spectacol concert de Ada Milea, distins cu Premiul uNITER 
pentru Cel mai bun spectacol al anului 2019. Povestea ritmată 
a Chiritzei în concert este o montare mustind de umor, întro 
construcție scenică surprinzător de actuală, pe un text foarte, 
foarte bun. 

Muzica se naște din versificația cu rimă inspirată, în dulcele 
grai moldovenesc (autoare Ada Milea și Anca Hanu) și din ins
trumentele diverse de pe scenă, pe care actorii (Cornel Răileanu, 

Chiritza în concert o versiune cântată în grai moldovenesc a peripețiilor 
Chiriței: „sî râdiți di ieli cu tristeți șî bucurii. Șer scuzi cî l-am mietamorfozat 

pi Alecsandri, șî l-am mixat cu Millo șî cu noi înșini. N-am facut-o cu 
intenții rieli, ci doar am vrut ca valorili șî lipsili di valori din zâlili noastri să 
sî riegăsascî în construcțiile literar-melodioasi pi cari vi li oferim pi scenî. 

Folosâm graiul moldoviniesc din rispiect pintru orijinili personajelor, cari-s 
prea tari ca sî li pot ignora graiu’”
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�ânziana Tarța, Radu Dogaru, Cosmin �tănilă) le stăpânesc pe 
rând. Ei interpretează ba la tobe, ba la chitară, trompetă sau 
percuție, până și capacele de tomberon sună bine în economia 
spectacolului.

Actorii cântă live, pe un text adaptat vremurilor. Opțiunea 
în travesti pentru odraslele familiei Bârzoi, Aristitza (Mihnea 
Blidariu) și Calipsitza (Cristian Rigman) este una de mare efect 
în arsenalul de umor al spectacolului. „Fetelor, impresie bună 
să lăsați ca săi vrăjiți pe bărbați!”, cântă Anca Hanu, o Chiritză 
expansivă pentru care a obținut, în 2019, Premiul uNITER 
pentru Cea mai bună actriță în rol principal. Și pe noi nea vrăjit/
convins, căci montarea are toată ingredientele reușitei: actori 
expresivi și cu o dicție de invidiat, un concept scenic antrenant, 
surprinzător și alert, pe un text care îi face pe Vasile Alecsandri 
și Matei Millo contemporanii noștri.

2. Tot în versuri, dar de data aceasta J. B. P Molière, cu 
Școala nevestelor, a fost spectacolul produs de Centrul Cultural 
„Lumina”, București, întro traducere nouă, îmbunătățită, învio
rată pentru secolul 21 (rescriere dramatică în versuri de Adrian 
Nicolae, care joacă și rolul lui Arnolphe, îndrăgostitul).

Regizorul Victor Ioan Frunză nu contenește să ne surprindă 
prin reactualizarea pieselor pe care se hotărăște să le monteze, 
prin inserția de trimiteri generoase, la zi, întotdeauna de bun
gust. Am văzut Tartuffe sau Impostorul, la Teatrul Metropolis, 
în 2013, iar acum, Victor Ioan Frunză își continuă programul 
dedicat lui Molière, cu Școala nevestelor. O rescriere a piesei, 
cu aluzii la contemporaneitate (dacă cineva e prost e perfect 
pentru o funcție, chiar și pentru una de ministru!), cu replici spu
moase despre cultură și scriitori, aceste „creaturi ciudate” care 
scriu, uneori, de neînțeles azi.

Vitrina cu spectacole
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Cu toate că e în versuri, textul nu este unul greoi, ci sună 
atât de natural, meritul fiind al actorilor foarte buni, care susțin 
adevărate recitaluri pe scenă. Victor Ioan Frunză „sparge” po
vestea despre seducție și manipulare, à la Molière, cu inserturi 
cântate live (și traduse în românește, o idee inspirată și bine
venită) din melodii franțuzești celebre. Pentru public ele sunt un 
răgaz de reflecție la momentele acțiunii de pe scenă.

Arnolphe – De la �ouche (Adrian Nicolae) își dorește nevasta 
perfectă și își propune să o „crească” după principiile sănătoase 
ale familiei. �pectacolul lucrat până la cele mai fine racorduri 
de gestică, timbru vocal, postură, provoacă o avalanșă de hohote 
de râs. Merită săi amintim pe toți actorii din spectacol, căci 
reușesc să facă din el o bijuterie. Ana Crețu, Alexandru Pavel, 
Tudor Cucu Dumitrescu, Codrin Boldea și Voicu Aaniței joacă 
pe muchia dintre râs și plâns. �au râs cu lacrimi. Iar Adrian 
Nicolae face un adevărat recital de actorie, reușind un Arnolphe 
când comic, când tragic.

�cenografia minimalistă, semnată Adriana Grand, mizează 
pe câteva piese de rezistență: jilțul impunător mov, scăunelul de 
lemn pe care femeia e așezată pentru a fi educată, trotineta – o 
variantă modernă a calului alb pe care vine, azi, prințul.

Școala nevestelor e o montare memorabilă, pe care am re
vedeao oricând. Cred că astăzi, Victor Ioan Frunză este unul 
dintre cei mai rafinați și mai consistenți regizori români. Măr
turisesc că iam văzut nenumărate montări care mau marcat. 
�n tandem cu scenografa Adriana Grand, amândoi reușesc să 
nu plictisească, să surprindă, să încânte. Fără să exagerez, aș 
încadra montările FrunzăGrand la categoria strălucit. Subiecte 
actuale, narațiune clară, muzică live, subtexte generoase, fără 
pic de vulgaritate care să netezească calea spre o citire facilă a 
publicului. 

Carmen Neamțu
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Există o nevoie de texte noi, proaspete, pentru spectatorul 
de azi, așa cum sunt așteptate și montări după texte clasice, 
dar reinventate, cu rezolvări regizorale și scenografice surprin
zătoare.

Trei surori de A. P. Cehov, produs de Teatrul Național „Radu 
�tanca” �ibiu, a adus pe scenă, întrun decor minimalist, atmos
fera clasică cehoviană, cu lipsa de acțiune a personajelor rusești 
care eșuează în discuții lungi, reflexive. Nea încântat versiunea 
semnată regizoral de Andreea și Andrei Grosu asupra cuplului 
MashaVerșînin (Ofelia Popii – Marius Turdeanu), ea un Charlot, 
el întro versiune deloc eroică, mai degrabă nevrotică. Și platforma 
de lemn a decorului (semnat de Vladimir Turturică) nea dus cu 
gândul la �isif, cel condamnat să muncească/ trăiască repetitiv.

Plicticos lucru doar să trăiești este o replică din spectacolul 
în care fiecare visează la o salvare de propriile frici și neputințe. 
Alegerea muzicii, un soi de sunet spart, obsedant, nea intrigat.

Nea plăcut și decupajul poveștii lui Janis Joplin adus de 
spectacolul Teatrul Național Novi �ad (�erbia), Cine a ucis-o pe 
Janis Joplin?, de Tijana Grumić (spectacol cu subtitrare în limba 
română); Concept și regie: �onja Petrović. Joplin alături de Jimi 
Hendrix și Jim Morrison au marcat generația flower power, un 
mod de a trăi și a simți muzica la intensitate maximă.

I wanna live fast, love hard, die young
And leave a beautiful memory
I wanna live fast, love hard, die young
And leave a beautiful memory
(...)
Now you may not approve of the things I do
But it really don’t bother me
But don’t ever think you can tie me down
I’m gonna stay footloose and fancy free

Vitrina cu spectacole
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�o jump back, make tracks, move out
And let the pretty gals at me
I wanna live fast, love hard, die young
And leave a beautiful memory

Artista a murit la nici 30 de ani.
Am apreciat sinestezia dintre text și muzica live. Nu e ușor 

să cânți și să joci în același timp. Merită amintită scenografia 
inteligent concepută, cu panouri multifuncționale (decor: Zeljko 
Piskoric, Nada Bozic, Ana Mihajlov Cupic).

O dramă puternică a fost spectacolul Teatrului Odeon 
București, Cui i-e frică de Virginia Woolf?, de Edward Albee, 
regia: Alexandru Mâzgăreanu. Piesa scrisă de dramaturgul ame
rican Edward Albee (1928 – 2016) a avut premiera în 1962 și 
a fost nominalizată la Premiul Pulitzer. Dramaturgul a scris 
piesa la 34 de ani, bazânduse pe relația unor prieteni apropiați, 
cineaștii experimentali Willard Maas și Marie Menken. Cui îi 
e frică de Virginia Wolf � , în versiunea regizorului Alexandru 
Mâzgăreanu, devine un joc al cruzimii în cuplul Marta – George 
(Carmen Tănase – Adrian Titieni).

Cu un decor (semnat de Andrada Chiriac) ce exploatează 
adâncimea sălii, potențând drama confruntării dintre doi soți 
(care luptă cu regretele, cu reproșurile, cu ce ar fi fost dacă...), 
montarea a mizat pe capacitatea actorilor de a transmite senti‑
mente și emoții puternice: rutina în cuplu, ruina dragostei, în

1 Adaptarea pentru film, realizată în 1966, a devenit celebră, avându-i în dis-
tribuție pe Richard Burton, Elizabeth Taylor, George Segal și Sandy Dennis, 
ambele actrițe fiind distinse cu Premiul Oscar pentru rolurile interpretate, 
în regia lui Mike Nichols.

Carmen Neamțu
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cercarea de al redescoperi pe celălalt, imposibila reaprindere a 
flăcării, cu toate rănile mariajului deschise, expuse, sângerânde. 
Replicile jucate fără emfază, natural, au realizat un spectacol 
care nea emoționat.

Departe de a fi un spectacol de impact, Doi morți vii, produs 
de Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe, în regia lui 
Alexandru Dabija, a fost o poveste pe cât de încâlcită pe atât 
de anostă. Actorii se achită onorabil pe un text al lui Vasile 
Alecsandri scris la jumătatea secolului al XIX-lea. Cu toate 
strădaniile regizorale (cu alegerea a două planuri scenografice, 
unul la vedere, altul după paravane, sau plasarea unui toboșar în 
marginea scenei, punctând replicile actorilor) comedia de o oră 
și 20 de minute a stârnit puține hohote de râs.

Ultimul spectacol al festivalului, susținut de Cortina AG 
București, Steaua fără nume de Mihail Sebastian, în regia lui 
Vlad Zamfirescu, a propus o montare cuminte, în care textul e 
potențat de actori cu experiență și șarm: „A devenit important şi 
provocator în zilele noastre să spui o poveste aşa cum a gândit-o 
şi scris-o autorul. E uşor să adaugi vorbe, s-o ironizezi sau s-o 
modernizezi, dar cred sincer că uneori o bijuterie, o piesă de 
mobilier, o carte sunt mai valoroase cu patina timpului pe ele”, 
mărturisea Vlad Zamfirescu, care joacă și rolul profesorului 
Miroiu. 

Ediția a 26-a a Festivalului internațional de teatru clasic a fost 
un prilej de a trăi, la cea mai înaltă tensiune, emoții unice.

Vitrina cu spectacole



82 4, 2022

Album

in memoriam – onisim Colta

ONISIM COLTA s-a născut în 
10 iunie 1952, în Baia Sprie 

(Maramureș). A fost un pictor uriaș, 
cu o amprentă unică, imediat recog-
noscibilă, un grafician de o rară finețe, 
scenograf (ani de zile la Teatrul Clasic 
„Ioan Slavici” din Arad).

A absolvit Academia de Arte 
Vizuale „Ion Andreescu” din Cluj-
Napoca, secția pictură, în 1976.

În 2006 obține titlul de Doctor în 
Arte Vizuale, la aceeași universitate 
clujeană, cu Suma cum laude.

A fost un membru valoros al Uniunii Artiștilor 
Plastici din România din 1980, filiala arădeană, și 
pentru un timp conferențiar universitar la Facultatea 
de Arte Vizuale din Oradea, profesor universitar la Fa-
cultatea de Design din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” 
din Arad și, de asemenea, redactor fondator (din ianuarie, 
1990) al Revistei de Cultură Arca pe care a ridicat-o, 
prin inspirația sa, prin albumul de artă în policromie 
al fiecărei ediții, între cele mai importante publicații, 
nu doar literare, ci și de artă vizuală, din România. 
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Tot aici, în Revista Arca, Onisim Colta a publicat comentarii, 
studii, eseuri, profiluri plastice despre mari pictori români de 
astăzi: Liviu Suhar, Zamfir Dumitrescu, Mihai Mănescu, Marin 
Gherasim, Constantin Flondor, Paul Gherasim.

Arta lui Onisim Colta – pictura, grafica, scenografia – a fost 
onorată cu mari premii de excelență naționale și internaționale, 
inclusiv cu cel al Uniunii Artiștilor Plastici din România (pentru 
grafică).

Onisim Colta a avut peste 40 de expoziții de artă personale, 
în țară și străinătate. Tablourile lui se află în prestigioase muzee 
din România și din străinătate, în colecții private, în instituții de 
cultură și administrative.

Mă întrebam într-un text despre arta lui: ce se află dincolo de 
acest veșmânt sclipitor, lucrat în filigran, cu lupa, în geometrii 
suple și cântărite, și răbdătoare asemeni unei pânze de păianjen? 
O sensibilitate rănită, vulnerabilă, fisurată. O durere ce și-a în-
dulcit țipătul, o neliniște ce a încremenit sacramental, o cădere 
întoarsă în levitație. Marele echilibru interior odată rupt, el se 
compensează printr-un efort înzecit în afară: în ordine, în sime-
trie, în armonie (cromatic luminos, ca substantiv, ca omonim al 
armoniei), care recuperează disperat totul. În primul rând ele-
mentele umile ale lumii, ignobile, degradate, aflate în suferință 
fizică: o gură știrbă de canal cu țevile ruginite, un zid vechi, 
scorojit, un Crist (puțin Rubliov), plasat între scânduri vechi, 
înnegrite, într-un ultim loc cuvenit, pești, nu în mediul lor vital, 
acvatic, ci întinși simetric pe sfoară și uscați nemilos la soare, cu 
pielea coaptă, zbârcită, cuie, în special în palme invizibile, dar și 
câte un Crist răstignit în geometrii perfecte, captive. O epifanie 
a durerii!

În luna august, 2022, cu ocazia Zilei Aradului, Consiliul Muni-
cipal i-a decernat titlul, binemeritat, de Cetățean de onoare. 

Vasile Dan

 Album
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adriana oprea

Deșertul de miere

ATELIERUL lui Onisim Colta, în care  
îmi amintesc că am intrat la un moment 

dat, nu era un spațiu de artă tipic, populat 
de accesoriile recognoscibile ale artistului 
comun, ci o experiență în sine. Trebuia să 
pășești precaut și atent pe o cărăruie foarte 
îngustă, care străbătea anevoios depresiunea 
formată inexplicabil între doi munți de 
obiecte și materiale disparate care se înălțau 
de-o parte și alta umplând perimetrul cu 
lucruri de toate felurile, texturile și dimen-
siunile, adunate într-o devălmășie pitorească. 
Istoria artei a găsit un nume pentru acela 
care se face vinovat de o atare situație: este 
artistul-colecționar, l’artiste chiffonnier, care 
salvează obiecte uzuale ieșite din folosință 
și abandonate pe stradă sau la târgul de ve-
chituri – tot acel urban debris al civilizației 
care a inspirat atâtea moduri de a face artă 
de-a lungul timpului –, hrănindu-și astfel un 

Adrina Oprea,  
critic și istoric de artă, 

București
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propriu cult privat al vechimii. Ragpicker incorigibil, artistul de 
tipul acesta e cineva care cultivă estetic ieșiri din ordinea curentă 
a timpului, caută reîntoarceri la începuturi și origini, dimensiuni 
alternative ale temporalității obișnuite, pe care i le pot facilita 
doar obiectele și lucrurile care evocă părinți și strămoși, metafore 
în mic ale unei mari reveniri la fundamente și geneze, la energii 
primitive și principii arhaice ale existenței.

De altfel, munții mari cu obiecte mici din atelierul lui Onisim 
Colta sunt replica fidelă a propriilor lui lucrări – ansambluri gi-
gantizate alcătuite din celule modulare infime, și iată motivul 
omniprezent în imageria tuturor asamblajelor și picturilor din 
familia a ceea ce artistul numește „cărțile-faguri”. Fundalurile pic-
turilor cu obiecte-faguri sunt generice și impersonale, cosmice 
prin tăietura orizontală extrem de joasă a liniei de perspectivă, în 
compoziții care monumentalizează niște forme stranii, centrate ca 
pentru a se autodeclara protagoniștii exclusivi ai unor scenografii 
astrale, și devenite prin acest joc de proporții și de scară niște 
mausolee tăcute și enigmatice. Ocupând tot planul frontal al 
imaginilor, ele par idealizante și metafizice, cu „fața” întoarsă 
direct către privitor, privindu-l parcă. I se adresează acestuia în 
sensul că mesajul lor îl privesc, frontalitatea lor mare, abia cu-
prinsă de simetria imaginii, pare să fie despre el, deci cineva, 
anume el, este interpelat și chemat să le deslușească. Structura or-
donată și formatul hipercentrat, compoziția geometrică exactă 
și simetria perfectă în jurul unor axe care fixează imaginile dân-
du-le o stabilitate hieratică, trădează impulsul de a controla, de 
a cuprinde, de a fixa în configurații vizuale de-necuprinsul, inco-
mensurabilul lumii, ca pentru a o aduce la o formulă operabilă, 
proporționată la o scară pe care sensibilitatea umană să o poată ges-
tiona. Verticalitățile acestor arhitecturi arhaice, ținuta lor dreap-

Deșertul de miere
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tă și ceremonială de mandale vizuale, contribuie la impresia 
globală de completitudine și perfecțiune, de unitate și armonie 
estetică pe care tind să o aclame de fapt mai toate obiectele și 
picturile artistului. 

Reprezentat astfel, universul lui vizual traduce întocmai pro-
pria-i concepție despre corespondențele, analogiile și relațiile 
de armonizare secretă a tuturor lucrurilor printre care trăim, 
ordinea universală subiacentă a întregii lumi, rețeaua invizibilă 
de legături și echivalențe, de spirale și ciclicități, paralelisme, 
potriviri numerologice și opoziții simetrice care concordă toate 
într-o eternă reîntoarcere a identicului, pe care un artist cum 
este el, Onisim Colta are convingerea asta, trebuie să o redea în 
ceea ce face. Cartea deschisă, cămașa, presa sunt forme înfățișate 
în configurații cruciforme de o rigoare aproape fixomană, cu o 
minuție și o hipercorectitudine exersate cu un anume fanatism, 
până la cele mai mici detalii (un cunoscut critic de artă la unul 
din vernisajele artistului ne-a mărturisit sincer, în fața acestei 
meticulozități fixiste duse până-n plăsele, că trebuie să fii 
nebun ca artist ca să faci o asemenea artă). În lumina acestui 
hiperrealism fantastic, sunt aduse în scenă vestigii venite din 
timpuri imemoriale, tumuli, temple, ridicări megalitice, edi-
ficii preistorice coborâte din illo tempore al căror aer strict și 
categoric, grandios în ciuda moderației de facto a reprezentării 
lor dimensionale, semnifică atotcuprinzătorul, atemporalul și 
eternitatea. 

Ocrurile omniprezente, frumoase și reținute, dau acestor lu-
crări un touch semitic, oriental – exotic și arhaic deopotrivă –, 
proiectând totul pe fundalul unor deșerturi primitive de la în-
ceputurile istoriei. Arse de un soare puternic, decolorate de o 
lumină primară, clară și palpabilă, nemișcată de la momentul 
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inaugural de referință al unui zenit spiritual sub semnul căruia 
ele apar, în tușe lise pentru picturi și cu o mână discretă pentru 
obiecte – ceea ce întărește senzația de ariditate, de uscăciune pla-
nă, fără sosuri, adăugiri, ornamente și suculențe inutile –, aceste 
vestigii alegorice înscenate la o magnitudine galactică sunt lovite 
uneori, în picturi, de câte un flash de lumină electrică, un fascicul 
de neon ca singură prezență clar imaterială, pneumatică și poate 
cosmogonică. În sistemul de referință al autorului poate fi duhul, 
spiritul, Logosul, viața, epifania, supranaturalul, aducând sens 
în tot acest deșert (materia, lumea, lucrurile și corporalitatea) 
redat ca de dinaintea și de după oameni.

Timpul transformă metaforele în lucruri, un alt artist a 
spus-o, iar toată aparenta asprime geologică și intransigență 
paleotestamentară a acestor simboluri monumentalizate vizual 
în picturi și obiecte – hieroglife bătute de o lumină sahariană, 
cifruri akkadiene cu aer ezoteric, palimpseste sumeriene și 
suluri supraîncărcate de semne bizare care se cer descifrate ca 
într-o mare bibliotecă semiotică conținută în pântecele ima-
ginilor –, aparțin unei estetici a ruinei, asimilate într-o cheie 
foarte personală în aproape toată cariera artistului (autorul unei 
originale picturi „metafizice” care a traversat mai multe etape 
și stiluri, cărțile-faguri revenind în creația lui în ultimii ani). În 
lucrările lui, te pierzi în timp, aluneci și ești absorbit pe nesimțite 
în alte temporalități, prin înscrierea lucrurilor într-un trecut mi-
tic și colosal. 

Proiectate deci într-o cronologie superioară, vestigiile lui 
Colta, acoperite de patină și praf (nisipul saharian și laviurile 
având funcție de liant fizic, dar și de transpunere plastică a ve-
chimii ancestrale, a arhaicului multimilenar), persistă și ne 
întrec pe noi toți, vin din urmă și ne depășesc (paradoxul ruinei: 

Deșertul de miere
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e atât de marcată de trecerea timpului încât timpul pentru ea 
încetează să mai treacă). Venim după atâta trecut, am apărut 
după ce deja s-a scris totul, trecem iar Cartea Mare a Lumii și 
Biblioteca atotcuprinzătoare a Creației rămân, noi nu vom mai 
fi dar Crucea va rămâne. Tot universul e deja acolo, unde va fi 
mereu, în Cartea existenței pe care toate aceste forme și obiecte o 
evocă prin analogie, iar noi venim prea târziu pentru a putea face 
altceva decât să încercăm să-i decriptăm sensurile. Și cum altfel 
să o facem decât prin atenția acordată existentului umil, cotidian 
care ne este cel mai la-ndemână, lumea în mic a rămășițelor 
și fragmentelor, a obiectelor ordinare și precare, a resturilor 
materiale ieșite din uz prin care, tocmai pentru că sunt atât de 
contingente și dispensabile, invizibile și perisabile – micile ruine 
ale fiecărei zile umane –, transpare în toată magnitudinea lui 
„adevăratul” sens al lucrurilor. Ruinele mari însă sunt imaginate 
aici invers, nu ca fragmente desprinse ci ca niște megaconstrucții 
totale, acoperite de praful timpului, perfecțiuni aurorale pentru 
totdeauna pierdute într-un trecut fantasmat al originilor noastre 
spirituale. Ele nu sunt un indicator al distrugerii și declinului 
(deși o undă de melancolie adie în ocrurile și moliciunile de 
lemn din lucrările lui Colta), cât mai curând al complexității 
a unei persistențe ambivalente de dincolo de timp (care arată 
începuturi și sfârșituri deopotrivă: arhitecturi originare care nu 
mai sunt), sub semnul căreia sunt așezate forme și simboluri ca 
într-o carte care cuprinde totul.

Cartonul de ambalaj pentru amortizarea șocurilor la împa-
chetări, șipca de lemn dintr-un posibil fotoliu, cadrul curb al 
șezutului unui scaun aruncat la gunoi, coboară abrupt nivelul 
înalt al sensurilor (care pot risca să devină misticoide) și cons-
truiesc, prin toată manualitatea lor artefactieră, un mirabil al 
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cotidianului imediat. Alveolele transversale ale cartonului sec-
ționat devin celulele fagurelui cosmic, metafora edificiului ne-
mărginit în profunzime și înălțime deopotrivă, palimpsestul 
infinit pe care toate aceste forme îl alegorizează. Praful ca o glazură 
pulverizată fin peste ele le dă textura simbolică ambivalentă la 
rândul ei, a durabilității și impermanenței în același timp, cum o 
face și patina acidă a cartonului și hârtiei vechi pe care artistul o 
caută înadins pentru a-i specula nuanțele de vechime. Procesele 
chimice ale îmbătrânirii fizice din materialitatea acestor obiecte 
oferă singure, prin ele însele, decupaje vizuale, tactile și olfactive 
din viața unei mari arhive.

Cu simbolismul lor spiritual, Piramida-Munte-Carte-Arhivă-Bi-
bliotecă descarcă toată amploarea sensurilor lor în puterea de 
reprezentare a cartonului precar și a lemnului uzat, asamblajele 
rezultate având un inconfundabil aer de machete aduse la sca-
ră, de modele minuscule pentru ceva maiestuos, pe care sce-
nograful de profesie Onisim Colta le prezintă drept obiecte de 
sine stătătoare. Originalitatea asocierii acestor metafore obiec-
tuale ale memoriei cu fagurii de miere vine pe linie autobio-
grafică: copil fiind, cum povestește el însuși, își văzuse mama 
de nenumărate ori luând o carte mare păstrată într-un ștergar 
de in și deschizând-o ca să citească cu voce tare câte un verset, 
iar înșiruirea grafică a literelor ei, a căror materializare sonoră se 
produce prin vocea mamei, e asimilată de imaginația copilului 
cu fagurele de miere. Metafora organică a plăcerii hranei la care 
copilul fantasmează luând contact cu forma scrisă a cunoașterii 
pe care i-o facilitează propria-i mamă citind Biblia, devine astfel 
definitorie pentru imaginarul de referință, spiritual și religios, 
al viitorului artist. De aici așadar, toate lucrurile lumii drept 
Cărți în mic într-o mare Scriitură universală în care tot ce există 
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trebuie citit, descifrat și înțeles. Obiectele sunt vehicule materiale 
ale unui necontenit proces hermeneutic, vechimea lor atestând 
caracterul neschimbat al sensurilor originare. 

Obiectul vechi, descompus și abandonat, sau dimpotrivă, rea-
samblat din fragmente, e un strămoș viu, un canal de interiorizare 
a timpului care s-a scurs, un catalizator al reîntâlnirii cu un Ce-
lălalt care vine din trecut, copilul, de unde căldura lui intensă 
și calmă, căldura copilăriei, a întoarcerii la universul matern, 
la puritatea și autenticitatea începuturilor, la „adevărul” și ple-
nitudinea psihică inițială. Materialitatea lucrărilor lui Colta o 
confirmă: tot ce e vechi e cald (prin contrast, adultul e rece, mo-
dernul e rece, iar regresia la copilăria originilor e o întoarcere la 
sursa primară, maternă, de căldură elementară și protectoare a 
vieții). Cu aerul lor rural și manufacturier, preindustrial și arti-
zanal, fragmentele de ready‑made bricolate în asamblajele lui 
Colta insuflă astfel și o subtilă critică a prezentului, ultramodern, 
contemporan și dezvrăjit, în conivență cu o pledoarie pentru 
reîntoarcerea la „adevărul” originar al trecutului. Obiectele-faguri 
au calmul impasibil al unor trofee liniștite, par investite cu aura 
unor mici fetișuri, cum pare să fie și Biblia în autobiografia artis-
tului-copil.

Mierea acestor obiecte-faguri poate fi o metaforizare a crea-
tivității artistice, alegoria plăcerii hranei trimițând la cunoaș-
terea prin încorporare, asimilare organică, ingestie și consum ca 
întruchipări ale introiecției și imersiunii în sine, ale contactului 
cu propriul eu interior prin aglutinarea lumii exterioare a realității 
și a experienței. Zugrăvită prin referința regresiv-maternă la 
universul copilăriei, cunoașterea care domolește foamea sine-
lui oferă o imagine într-adevăr tămăduitoare și e cu atât mai 
interesant cu cât ne aflăm într-un cadru de referință în care 
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ierarhia simțurilor pune gustul pe ultimul loc, ca fiind un simț 
perceptiv eminamente inferior (în filosofia și estetica occi-
dentale văzul și viziunea tronând de secole în fruntea ierarhiei 
epistemice a facultăților senzoriale ale subiectului uman). Însă 
în lumea unui artist care a pictat una din cele mai frumoase 
Cine de taină din arta contemporană recentă, cunoașterea ca 
hrană poate că are un caracter fondator, coboară mult mai 
mult în timp decât vizualitatea căreia îi precede, însemnând 
uniunea subiectului cu obiectul (nu distanțarea lor prin văz), 
capacitatea de transsubstanțiere euharistică a literelor Scrierii 
universale în spirit, transformarea materiei în sens, uniunea 
corpului cu spiritul – mierea-hrană-cunoaștere fiind liantul 
întregului proces. 

Cu toate astea însă, mierea aceasta atât de hrănitoare despre 
care Onisim Colta vorbește ca fiind hrana asceților creștini 
(unul din cele mai frumoase obiecte ale lui fiind Stupul, un 
vas-munte întors invers), nu apare. Prin metafora cărților-faguri, 
hrană emblematică, proverbială și îndestulătoare, consistentă și 
polisemantică, mierea e doar evocată aluziv în obiecte și picturi 
necontaminate fizic deloc de opulența ei lipicioasă. Perpetuând 
umilitatea precară a materialelor poveriste din care sunt făcute, 
aceste forme reconfirmă o anume frugalitate ascetică, o căldură 
reală dar nu neapărat foarte ospitalieră, un soi de severitate sece-
toasă, pe fondul cărora hrana dulce și plăcerea organică drept 
posibile metafore ale cunoașterii creative sunt prezente nu ca 
atare, ci indirect, ca energie și forță, intensitate și rezistență ema-
nate din sânul imaginilor. Chiar calde fiind, formele-faguri ale lui 
Onisim Colta sunt obiectele unui ascet, sunt paupere și „subțiri”, 
au un minimalism uscățiv și respiră un aer stoic de supunere de 
sine și autodisciplină, o parcimonie funciară în aranjamentul lor 
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economicos, care subîntinde toată filosofia (sau „gastrosofia”) 
vizuală a artistului, de-o maximă organizare (moduli, celule, 
straturi, sedimente, structuri geometrice) pe suprafețe minime, 
într-un ambițios spirit de ordine, austeritate și cumpătare.

Adriana Oprea



1. Onisim Colta, Cartea facerii,
acril pe pânză, 70 x 100 cm, 2020



2. Onisim Colta, Biblia de la Aksum,
lemn, carton, nisip, 44,5 x 37 x 37 cm, 2005.



3. Onisim Colta, Barca cu faguri, 
acril pe pânză, 70 x 100 cm, 2020.



4. Onisim Colta, Biblia de la Aksum, 
acril pe pânză, 80x60 cm, 2020.



5. Onisim Colta, Fagure, 
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Alin Văcean 

Jazzul – un scurt periplu prin 
istoria genului

Partea a II-a

Neobositul pionier Miles Davis a 
fost cel care prin anul 1948 a căutat – şi 

a aflat – o reacţie la caracterul hot (fierbinte) 
al jazz‑ului de până atunci, preconizând drept 
replică la jazzul be bop stilul numit cool (ră‑
coros), ce promova o manieră sobră, cere‑
brală, sonorităţi calme, rafinate – trăsături 
conturate nemijlocit în setul discografic 
(1949‑1950) „birth of The Cool” al grupului 
Miles Davis. Adepţi notorii ai acelui nou con‑
cept stilistic au fost, printre alţii, saxofoniştii 
lester Young, Gerry Mulligan, stan Getz, lee 
Konitz, pianistul lennie tristano.

Alin Văcean,  
muzician,  

Arad

Pro musica
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Drept replică la... replică (adică la conceptul cool) s‑a mate‑
rializat în 1955 la New York, Philadelphia şi Detroit stilul hard 
bop, învederând reluarea pe o spirală dezvoltătoare a cuceririlor 
be bop, renunţându‑se însă la unele excentricităţi şi aducând cu 
sine îmbogăţiri în plan armonic concomitent cu simplificări în 
domeniul ritmului. Dacă principalul exponent hard bop a fost şi 
a rămas Art blakey, baterist de excepţie şi lider al celebrului grup 
„Jazz Messengers”, pe aceeaşi linie de filiaţie se cuvin menţionaţi 
deopotrivă alţi câţiva muzicieni cu majusculă: pianistul com‑
pozitor Horace silver, bateristul Max Roach, trompetiştii Clifford 
brown, lee Morgan, saxofonistul Julian Cannonball Adderley. 

În a doua jumătate a anilor ’50 când în marea muzică bătea 
demult taifunul avangardei, s‑a înfiripat şi în jazz o aspiraţie a 
eliberării din tipare, un curent iconoclast, nonconvenţional, un 
asalt al originalităţii autoimpuse drept comandament estetic. in‑
tenţia de împotrivire la oricare îngrădire dictată de obişnuitele 
canoane şi criterii ale genului, a însemnat totodată un ecou la 
o frondă manifestă şi în plan social, contra diverselor forme de 
segregare rasială a muzicienilor de culoare. Au numit‑o, pur şi 
simplu, free� jazz (având ca sinonim termenul new thing) şi a 
reunit sub umbrela aceluiaşi ideal forţe artistice de marcă – în 
principal saxofonistul ornette Coleman şi pianistul Cecil taylor. 
„termenul free jazz, se referea iniţial – în mod strict – la practica 
muzicii improvizate liber faţă de un set de înlănţuiri acordice 

1 Deşi conţine cuvântul „free” termenul poate fi înşelător deoarece doar un 
segment al acestei muzici este cu adevărat liber faţă de tempo sau de to‑
nalitate. Mai mult, o mare parte a acestei aşa‑zise muzici conţine elemente 
prestabilite, precum melodia scrisă sau memorată, o anumită ordine a 
soliştilor şi o arhitectonică specifică, fără de care mesajul ei ar fi imposibil 
de receptat.  
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dat, dar ulterior s‑a extins şi se aplică improvizaţiei libere de 
practicile convenţionale de orice fel.” [3 p. 136]. 

Aderând la acest stil fără stil în care se abdica în mod deliberat 
de la rigorile unei teme anume, de la tonalitate, armonie, me‑
trică, structură arhitectonic‑muzicală, fiecare component al 
formaţiei arogându‑şi o deplină independenţă în exprimare, au 
avut un cuvânt important de spus, pe lângă cei doi recunoscuţi 
rebeli ai ofensivei free jazz, saxofoniştii Archie shepp, Pharoah 
sanders, Albert Ayler, eric Dolphy, steve lacy, trompetistul Don 
Cherry, trombonistul Roswell Rudd, pianiştii compozitori Paul 
bley, Carla bley, sun Ra, contrabasiştii Charlie Haden, scott la 
Faro, bateriştii ed blackwell, elvin Jones. Două nume de giganţi 
ai jazzului, sinonime cu valori de referinţă, saxofonistul John 
Coltrane şi contrabasistul Charles Mingus, au participat la rândul 
lor, la experimentele free jazz dar contribuţiile lor au contat 
mult mai mult decât pentru evoluţia genului. Dificil de clasificat 
graţie anvergurii personalităţilor lor, alţi iluştri muzicieni de 
gen, pianiştii bill evans, Keith Jarrett, organistul Jimmy smith 
s‑au revelat ca veritabili şefi de şcoală, apţi a influenţa generaţii 
întregi de discipoli. 

Acelaşi inepuizabil Miles Davis – care a preferat la un mo‑
ment dat limbajul mai simplu şi mai accesibil al jazzului modal 
– s‑a implicat şi în calitate de ctitor al unui nou stil la finele 
anilor ’60 (probe indubitabile: albumele „in A silent Way – 
1969 şi „bitches brew” – 1970), consfinţind astfel pentru pos‑
teritate începuturile jazzului electric. Dacă producţiunile free 
– reprezentând o muzică sofisticată/ controversată, cu adresă la 
un mic număr de fani – avuseseră ca efect îndepărtarea de jazz 
a multor melomani, Miles Davis şi alţi colegi de vocaţie, ca şi mulţi 
producători de spectacole şi de discuri au încercat să reapropie 
genul de gusturile unei mai largi audienţe, prin alierea cu genuri 
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de maximă atractivitate în acea vreme, rock, funk, Rhythm And 
Blues. Astfel că din anii ’70 coaliţia jazz‑rock numită şi fusion 
jazz a bântuit cu furie mai bine de un deceniu scenele de club, 
de concert şi festival, nu doar în patria jazzului ci şi peste ocean, 
în europa, bucurându‑se de o extinsă popularitate. „Jazzul, 
preluând din funk şi rock elemente legate, îndeosebi de expresia 
scenică şi de instrumentaţia electronică, a rămas constituentul 
dominant al fuziunii celor două idiomuri”�. [3 p. 160]. „Capetele 
de afiş” ale acestei fuziuni rămân pianiştii Chick Corea, Herbie 
Hancock, claviaturistul Joe Zawinul, saxofoniştii Wayne shorter, 
bob berg, ghitariştii larry Coryell, John Mclaughlin, Pat 
Metheny, Al DiMeola, George benson, John scofield, Mike 
stern, Kazumi Watanabe, basiştii Jaco Pastorius, stanley Clarke, 
Christian Mcbride, Victor Wooten, bateriştii tony Williams, 
Jack DeJohnette, Dave Weckl, ca şi câteva dintre legendarele 
formaţii care i‑au avut drept lideri pe unii dintre cei aici citaţi: 
„The Free spirits”, „Return to Forever”, „Chick Corea elektric 
band”, „Weather Report”, „Mahavishnu orchestra”. 

Mai puţin tentaţi de „libertăţile în labirint”, abstracţiunile şi 
experimentele free, dar şi de ademenirile jazz‑rock, mulţi muzi‑
cieni au continuat să valorifice în anii ’80, ’90 şi următorii, în 
cele mai diverse formule, jazzul modern având relaţii sesizabile 
cu elemente funcţionale precum melodia, armonia, balansul 
ritmic. Greu de definit prin sintagme anume datorită diversităţii 

� Hibridul, apărut în urma încrucişării celor două genuri, se remarca prin: 
înlocuirea feelingului de jazz swingat, bazat pe triolet, cu ritmurile binare, 
de rock, şi a atitudinii relaxate cu una energică; simplificarea armonică, 
reducându‑se drastic numărul acordurilor; hegemonia instrumentelor 
electrice şi electronice; creşterea intensităţii sonore prin folosirea unor am‑
plificatoare; o mai mare repetitivitate a unor fraze melodice şi progresii 
acordice scurte, bazate pe patternuri de tobe şi bas.   

Alin Văcean
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soluţiilor pe care le propuneau, aceştia au putut fi totuşi asociaţi 
sub o egidă cuprinzătoare precum neo bop sau post bop, în această 
paradigmă regăsindu‑se artişti de renume – saxofoniştii Joshua 
Redman, branford Marsalis, trompetiştii Woody show, Freddy 
Hubbard, Roy Hargrove, pianistul Kenny barron (considerat 
un foarte harnic cameleon al tuturor stilurilor), basiştii William 
Parker, steve swallow, bateristul lenny White... 

În jazzul de la finele mileniului trecut şi începutul celui actual, 
au circulat tot felul de termeni prin care s‑a încercat descrierea 
cu mai multă sau mai puţină claritate a unor noi tendinţe şi 
orientări în plan stilistic: acid jazz, smooth jazz, soul jazz, nu 
jazz, ori pur şi simplu, în lipsa unei categorisiri certe, my music. 
se poate vorbi însă de câteva sintagme de mai largă acoperire – 
new age semnificând producţiunile de gen influenţate de muzica 
pop, world music ce adoptă ca principale surse de inspiraţie fol‑
clorul diferitelor popoare, ethno jazz anvizajând fără echivoc 
recursul la muzica tradiţională a unei etnii, orientare raportată 
îndeosebi la şcolile naţionale de jazz ce s‑au dezvoltat în europa 
din a doua jumătate a veacului trecut, inclusiv în România. 
Dorindu‑se o modalitate expresă de a particulariza trăsăturile 
jazzului autohton în concert internaţional, rezultantele acestui 
stil‑context realizează un mixtum compositum între izvorul etnic 
al materialului inspirator – melodicitate, ritmică, policromie 
timbrală – şi lexicul specific al jazzului în ceea ce priveşte struc‑
tura şi travaliul variaţional improvizatoric.

o a doua muzică cultă
În rândurile de mai sus ne‑am referit îndeosebi la jazzul american, 
desigur ca filon determinant al genului dar, începând din anii 
’30 ai secolului XX, fenomenul jazz a proliferat treptat aflându‑şi 
admiratori entuziaşti şi practicanţi fideli pe întreg mapamondul. 

Jazzul – un scurt periplu prin istoria genului
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Din acest areal geografic, cel mai reliefat, mai evoluat, mai valoros 
„folder” jazzistic rămâne cel al continentului nostru, în ţările din 
vestul, din estul europei şi cu o menţiune specială cele din ţările 
nordice, unde funcţionează remarcabile instituţii de învăţământ 
muzical de gen la nivel gimnazial şi universitar. Apropo de do‑
meniul educaţional raportat la compartimentul de referinţă, 
constatăm că, depăşind de multă vreme caracterul empiric al 
interpretărilor „după ureche” de la începuturile jazzului, au apărut 
numeroase şcoli dintre care cea mai vestită a fost şi continuă să 
fie Berklee College of Music din boston, Massachusetts, suA. De 
menţionat că în patria jazzului funcţionează peste 18.000 de big 
band‑uri de colegii şi universităţi, impactul pedagogic fiind pe 
măsură. Dar instituţii de învăţământ deosebit de eficiente există 
şi în Germania, Franţa, zona benelux şi, aşa cum specificam mai 
sus, în scandinavia.

Consemnările de până acum s‑au raportat la jazzul ins‑
trumental, întrucât se poate afirma că acest compartiment al 
artei sonore mizează pe o muzică eminamente instrumentală 
(ca proporţie), în raport cu aceea slujită de glasurile umane. 
Ceea ce nu înseamnă că şi jazzul vocal nu ar fi beneficiat de 
propria identitate şi evoluţie. Cântăreţi şi cântăreţe de „liga întâi” 
au dobândit de‑a lungul deceniilor, graţie calităţilor proprii, 
o legitimă celebritate – louis Armstrong, bessie smith, ella 
Fitzgerald, Frank sinatra, sarah Vaughan, billie Holiday, Dinah 
Washington, Joe Williams, etta James, Mel tormé, tony bennett, 
Nina simone, betty Carter, Carmen McRae, urszula Dudziak, 
Karin Krog, Al Jarreau, shirley Horn, Dianne Reeves, Cassandra 
Wilson, bobby McFerrin, Kurt elling. De un succes deosebit s‑au 
bucurat şi grupurile vocale, multe dintre ele evoluând a cappella – 
amintim câteva astfel de formaţii performante – Four Freshmen, 
singers unlimited, Manhattan transfer, lambert, Hendricks & 
Ross, Hi‑lo’s, New York Voices, take 6, Real Group.

Alin Văcean
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un capitol care merită o atenţie specială este întruchipat de 
sintagma third stream – „cel de al treilea curent”3 care presupune 
o posibilă sinteză a jazzului şi a muzicii culte, apărut în secolul 
trecut, spre sfârşitul deceniului al şaselea (1957), definit sub 
aspect teoretic dar şi componistic de Gunther schuller, acreditat 
de J.J. Johnson, John lewis, Jimmy Giuffre, George Russell. 
Alţi jazzmani de dincolo şi dincoace de ocean, aparţinând prin 
realizările lor acestui compartiment stilistic de confluenţă au 
fost Don ellis, eddie sauter, William Russo, Andre Hodeir, 
lalo schifrin, teo Macero, Gary McFarland, Friedrich Gulda. 
influenţaţi de third stream s‑au dovedit a fi şi Robert Prince, 
Ron Carter, eddie Daniels, Jacques loussier, Modern Jazz 
Quartet, Ralph towner, Mary lou Williams. „Jazzul şi muzica 
nouă încearcă acelaşi lucru de pe părţi diferite; unul pe calea 
interpretării neîntârziat lansate, cealaltă din perspectiva mai 
calculată, componistică, a raporturilor de pe portativ.” [� p. 
189‑190].

Relaţiile muzicienilor de gen cu publicul, multiple, complexe, 
de o certă varietate, s‑au manifestat live prin numărul mare de 
evoluţii în cluburile specializate, de concerte în săli şi în aer liber, 
de festivaluri naţionale şi internaţionale. luând în considerare 
faptul că jazzul este parte integrantă a muzicii improvizate spon‑
tan, permanentizarea în timp a reuşitelor live şi nu numai, s‑a 
materializat prin acele milioane de „conserve sonore” memo‑
ratoare analogic şi digital, fie ele înregistrări pe discuri de vinil, 
benzi magnetice, pelicule cinematografice, CD‑uri ori DVD‑uri 
– în ultima vreme coexistând şi formule share‑uite on line. 

3 istoria descoperii simfonice şi concertante a jazzului este foarte bogată în 
evenimente şi ctitori. Vecinătatea celor două domenii transpărea şi din ati‑
tudinile mai mărunte şi cotidiene, ca de pildă gustul pentru jazz al multor 
studenţi la conservator. 

Jazzul – un scurt periplu prin istoria genului
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istoria jazzului se confundă cu evoluţia stilurilor în decursul 
anilor, formând un lanţ logic continuu, în care fiecare stil 
constituie o verigă obligatorie, ce nu poate fi înlăturată fără a 
compromite întreaga înţelegere a jazzului. 

Diversitatea şi flexibilitatea muzicii de jazz se datorează în 
mare parte artistului interpret – unui mare număr de interpreţi 
şi lideri de trupe extrem de talentaţi şi inventivi, precum louis 
Armstrong, Jelly Roll Morton, Count basie, Coleman Hawkins, 
lester Young, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Miles Davis, bill 
evans sau John Coltrane, care au asigurat continuitatea jazzului 
de‑a lungul timpului şi dezvoltarea sa extraordinară în direcţii 
fără precedent, fără a rămâne niciodată pe loc suficient de mult 
încât să devină neinteresant.

De la ritmurile sincopate ale ragtime‑ului la libertatea jazz‑
ului, de la structurile simple ale Dixielandului la sunetele străine 
ale jazz rockului, de la înregistrările minimaliste ale cool jazzului 
la invocările pasionate ale jazzului latin, acest gen cuprinde o 
foarte largă gamă de stiluri diferite, reflectând atât schimbările 
vremurilor, cât şi numeroasele influenţe culturale, sociale şi 
geografice care i‑au influenţat pe creatorii săi. Faptul că în jazz 
găsim multe elemente contradictorii este tocmai o dovadă a 
enormei varietăţi pe care acesta o cuprinde.

De‑a lungul evoluţiei sale, jazzul a fost întotdeauna deschis 
influenţelor altor genuri de muzică cu care uneori a cochetat, 
alteori le‑a preluat şi adaptat caracteristicilor sale, astfel încât 
paleta stilistică i s‑a deschis cu o anvergură unică în peisajul 
expresiei artistice.

luxurianţa muzicilor asimilate de către jazz, face ca inter‑
pretarea să reclame o multitudine de caractere, pe măsura sti‑
lurilor respective. Dacă între muzica clasică şi cea barocă sau în‑
tre cea romantică şi cea contemporană există, cum se şi cuvine, 

Alin Văcean
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deosebiri mari de articulaţie, de atmosferă, de frazare şi de 
concepţie, nu e de mirare că acest lucru se întâmplă şi în jazz.

Nu putem încheia aceste sumare considerente asupra evoluţiei 
centenare a unui gen sonor – care, deşi considerat de nişă, şi‑a 
dobândit o poziţie binemeritată în peisaj muzical general – fără 
a fi consemnat existenţa unei ramuri aparte a muzicologiei, nu‑
mită jazzologie ce se raportează la un bogat volum integrând 
presă specializată, opusuri de sinteză teoretice şi estetice, tratate, 
eseuri şi, desigur... articole de istorie a genului, precum aceasta 
modestă contribuţie.
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Miruna Mureşanu

Jurnal prescurtat al durerii

*

în nopţile albe eu scriu mai departe
un jurnal prescurtat al ororii şi groazei

gustând înfiorarea unei vremelnicii sagace
un negru conclusiv reface ilogic conturul 

fiecărei clipe

şi micşorează parcă dinadins odaia‑turn
în care‑ncerc să mă adun

privind un film real alb negru
în care perechi de tineri absolvenţi dansează
la primul lor bal (sper nu şi ultimul)
lângă ruinele unde fusese altădată şcoala lor

uitând parcă o clipă de omul singur şi nebun
care provoacă morţi fără justificare

Miruna Mureşanu,  
poetă,  

Austria

Poezie
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cu ură aruncând în zare sorţi
pentru pământul plin de lacrimi

pe care‑ncerc să le traduc acum
în semne ale disperării mamei mele

care pe drumul greu al pribegiei copil fiind
ţesea‑n adânc propriul ei vis de pace

căutând întruna în răul ilogic şi barbar lumina

călăuzită doar de elegheia ei
care‑o trecea la numai treisprezece ani de uliţa copilăriei

rămasă tot mai mult în urmă

la Vilaucea‑storojineţ şi Cernăuţi
în forma unui praf inconsistent de stele

în care eu încerc acum să aţipesc
pierdută‑ntre emoţii intraductibile şi mute

prin fals răsfăţul altui timp nebun
pe care printre lacrimi îl adun

într‑un poem aproape disperat

Miruna Mureşanu  Poezie
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*

e ceasul doisprezece
dintru înalt niciun miracol parcă nu se‑ntoarce

prin ceaţa ireală a paginii îngălbenite

să locuiască miezul înroşit de sânge al luminii

să‑mpartă crinii bucuriei copiilor calvarului

pe podul iubirii‑ntre oameni care s‑a frânt
lăsând în urmă intraductibil un coşmar

ascuns de bunăvoie‑n calendar un timp neînţeles se zbate
în ochii‑a doi copii care aşează

cu inocentă speranţă o cruce micuţă de lemn

în semn de iubire
pentru mama lor care murise în somn lângă ei

în altă parte viermele spaimei
roade tăcerea diformă a timpului

reluând la nesfârşit durerea unui bărbat
care‑n virtutea inerţiei

curăţă locul unde până de curând fusese casa lui

cum iov la început
el pare că nu‑şi (mai) înţelege deloc rostul pierdut

Miruna Mureşanu
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când între ce a fost şi ce va fi un gol imens şi mut se‑ntinde

încât nimeni nu ştie cât timp vor mai dura crima şi ura

şi cât vor mai rula pe un ecran al vieţii
imagini sinistre‑ale morţii

pentru că vrajba lumii cu Domnul nu s‑a sfârşit

iar privirea cu ieşire‑n neant a omului mic anxios
încă domină lăuntricul văz

al unei părţi de lume care fuge de bine
sporind ironic un rânjet al morţii

ea cutreieră hăţişul cuvintelor mele de sub tâmpla amiezii

prin care disperată o mamă

izgonită parcă din viaţă odată cu fiul ucis

coboară‑n abis privind o ultimă fotografie a lui

îngrozită fiind de lipsa de sens a tot ce se‑ntâmplă

*

atunci când o uşă a vieţii normale se‑nchide

şi o ţară întreagă

Miruna Mureşanu
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înăbuşită sub grinzile grele‑ale timpului

zace distrusă aproape

doar forţa ei morală colosală o poate ajuta să continue lupta

dând culoare cuvintelor mele nescrise
care improvizează din lacrimi în jurul ruinelor

un imn pentru eroii neştiuţi ai războiului

nedrept şi provocat de nebunie şi ură

îngropând aproape de vii în cenuşă soldaţi copii femei şi 
bătrâni

*

când între o dimineaţă şi alta
moartea mai închide inconştientă o uşă
eu încerc s‑o deschid cu plânsul meu răzvrătit

imaginând casa copiilor rămaşi fără casă
şi presimţind uneori că în umbra dezastrului
ziua de mâine ar putea să nu vină

în timp ce lumina se zbate umilă
pe un mal al inimii lumii stingher

desprins de un cer care repetă obosit

Miruna Mureşanu



1194, 2022

 Poezie

cum într‑un infinit post‑scriptum

gestul bunicului (meu) matern

care la o graniţă a bucovinei natale (pe râul Ceremuş)

apăra prin haina lui de ofiţer
cu inima hotarul patriei de‑atunci

când dintr‑o dată totul s‑a sfârşit

bunicul meu a fost împins să‑ngenuncheze
sub cizma urii libere a celor care au adus dezastrul

smulgându‑i‑se tresele‑ntr‑o clipă
el a rămas cu umerii căzuţi

cu totul dezgolit de rostul vieţii lui

încât a mai trăit o vreme
doar cu veşmântul lui de carne bolnav şi obosit

a adormit apoi plecând la Domnul
visând să‑l întâlnească‑acolo sus

pe teofan fiul său drag
ucis la douăzecişiunu de ani de aceiaşi călăi ai luminii

al căror rânjet mefistofelic şi crud

parcă‑l aud şi acum prin zidul de fum al memoriei

Miruna Mureşanu



120 4, 2022

Poezie

unde încerc să salvez de uitare prin poveştile mamei de ieri

trecutul demn al familiei ei

al cărei destin fracturat
seamănă mult cu destinul celor plecaţi acum din calea 

războiului

*

moartea parcă se joacă de‑a trecutul cu mine

încât nedescifrat tărâmul veşniciei

pare că‑nlănţuie de vie prin viaţa lumii viaţa mea

într‑un tablou apocaliptic
purificat de încă o‑răstignire a lui iisus Hristos

care uitat de criminalii orbi pe cruce
hrăneşte parcă din reflex cu rugăciunea lui lumina

ca cei loviţi de ura şi de neputinţa de‑a iubi

a celor vărsători de sânge

să poată locui lumina lui
salvând măcar ziua de mâine
de alţi nebuni care‑ar putea veni să‑ngenuncheze timpul

să‑l umple cu mirosul greu de moarte

Miruna Mureşanu



1214, 2022

 Poezie

*

eu sunt departe
la ceasul (dez)nădejdii veghez iluzia luminii

o zbatere umilă‑a unui gând îmi spune că spre mâine
drumul e plin de scrum şi de cenuşă

iar în capcana unei lumi bolnave
imnul iubirii se preface în bocet

în monolog aberant deformat de ura celor care se bucură
că din inima unei ţări surori şi vecine

picură sânge şi lacrimi

printr‑o iconoclastă dezordine a forţelor oarbe‑ale răului

o naţie‑ntreagă îşi joacă speranţa
la zarul împătimit al istoriei

care se umple de victime sigure

*

printr‑un decalog complicat
(re)învăţ prin coşmarul de azi îndoiala şi spaima

cum mize‑ale timpului cu miros de târziu

Miruna Mureşanu



122 4, 2022

Poezie

când între adevăr şi nimic
o ţară distrusă de bombe şi înecată în sânge

îşi plânge copiii

de culoarea ţărânii e ziua care veghează
pe străzi pustii şi orfane lumina

în fastuos abisul netrăitelor iluzii
ea se conjugă cu patimile lui iisus
(prin instabil un foşnet cum un lapsus)

sfios alunecând de sus în paginile goale ale clipei

unde rescriu cu aburul subţire‑al nopţii amintiri

ce lasă‑n urmă umbre fără margini
cum într‑un ritual de dincolo de taină

la o răscruce unde răstignit Hristos
strânge în braţele‑i înfiorate lumea

cea care l‑a trădat din nou acum
prin nebunia omului orgolios şi orb

care multiplicat în mulţi asemenea lui
vrea să distrugă totul în cale

încercând să subjuge viaţa lumii cu totul
şi chiar să scufunde corabia ei
cu o forţă a urii aproape riscantă

Miruna Mureşanu



1234, 2022

 Poezie

căreia dintr‑o gravă eroare
timpul pare că‑i devine complice

frângând cu infinită blazare cărarea luminii

uitând pretutindeni mii de cadavre
pe care nu are cine să le îngroape

*

cum semne‑ale despărţirii de timp cuvintele mele bravează

că va fi bine curând că nimic nu le doare

că între spinii însângeraţi ai tăcerii
din coşmarul de‑acum ar putea prinde iar rădăcini

uşor depresiv un alt vis

îngropând în zilele care se‑nchid la culoare
presimţiri şi dezastre

când pe cărarea dintre acum şi nicicând

timpul se zbate la discreţia neantului

care‑l împarte în lacrimi şi arme

sub cupola însângerată a cerului
o ceaţă perversă acoperă în sate şi oraşe distruse

Miruna Mureşanu



124 4, 2022

Poezie

cruci şi gropi anonime

lăsând să se vadă doar rutina generoasă a fricii

prin care omul singur şi criminal
trecut demult de un hotar normal

al oricărei legi lumeşti sau divine

(captiv doar distanţei create de el însuşi între sine şi lume)

coboară‑ntr‑o ţară care‑i iese în cale

spunând că ţara aceea nici nu există

în timp ce ea disperată se zbate să pună capăt dezastrului

*

ştiind că a iubi înseamnă mai înainte
a fi şi că a fi e sinonim cu a trăi

refac acum aproape din nimic fragilitatea unui vis

departe de abisul şi (de) visul de mărire

al omului inconştient şi mic
multiplicat în alţi inconştienţi care‑i fac jocul

Miruna Mureşanu



1254, 2022

 Poezie

jucându‑se la rândul lor cu focul şi cu speranţele lumii

scrijelite‑n memoria plină de răni a luminii

în care se perindă imagini dezolante şi umbre de oameni

pentru care‑ntr‑o zi omul nebun rămas tot mai singur
va plăti dându‑i cu siguranţă Domnului seamă

sper din tot sufletul 
că ziua aceasta va veni cât mai curând

aducându‑i aminte lumii întregi 
că din ură şi (din) crimă nu se naşte nimic

doar un târziu nevindecat
care‑mi umple nesomnul cu umbre pe maidanul emoţiei

bătând în pereţii putrezi ai veacului

(re)clamând la uşa zadarului mii şi mii de vieţi spulberate

ele caligrafiază un haos lipsit de blazon
prin care lumina pare că‑ntoarce toate armele ei
împotriva beznei zadarnice cu profil efemer

multiplicând printre furtuni şi dezastre un singur Cer

Miruna Mureşanu



126 4, 2022

Poezie

*

din litere moarte
eu încerc să rescriu decalogul unei lumi a căinţei

care ar trebui să‑nţeleagă măcar în ultimul ceas

că ar putea să dispară‑ntr‑o clipă

sub cizma agresivă a neiubirii şi urii
pe care niciun cuvânt nu le‑ncape

prin care nimeni nu se (mai)întoarce acasă

încât din scenariul unui demers criminal
vor fi rămas doar urme ale disperării şi morţii

printr‑un malefic joc fără miză

al omului 0rb şi nebun
care vrea cu tot dinadinsul
să întoarcă lumea din drum şi s‑o arunce‑n prăpastie
fără măcar a bănui că‑ntr‑o zi
şi el şi moartea cu siguranţă vor muri

lăsând copiilor ce vor veni spaţiul luminii liber

încât sfârşitul lumii prin vieţile lor viitoare

să nu fie niciodată posibil

Miruna Mureşanu



1274, 2022

 Poezie

Adela Rachi

din aburii somnului

Nimeni nu se gândeşte la nimeni

(Gheorghe Pituţ) 

fotografia unui rinocer mort
băiatul acela luat captiv în belarusia
şi tu 
părăsindu‑mă încet 
ar putea fi cele mai triste lucruri din lume

în nemişcare 
nici înăuntru nici înafară
sufletele noastre 
nişte dulăpioare fără mânere

nimic nu te poate învăţa mai mult despre 
tine însuţi despre celălalt ori despre praful 

din nori 
decât inima ta
ascult‑o 
dar nu cum ai asculta o piatră spălată de apa 

mării 
ascult‑o când ultimul strop de lumină 
se scurge în alt cer

Adela Rachi,  
poetă,  

Chicago, s.u.A.



128 4, 2022

Poezie

crede în ea ca în primul tău născut
ca într‑un misterios sunet 
ajuns până la tine de la capătul căii lactee

iar ea iţi va răspunde cu blândeţea unui pustnic 
neînfricoşat 
la întâlnirea cu animalul flămând din pădure

las‑o să cânte să plângă 
să‑ţi ţină părinţii vii
să calce pe apă
fă‑o câine de pază 
vârf de creion 
oracol
vânzătoare de taine 
un covrig delicios pe aţă 
o harpă
las‑o să eşueze acolo unde ar fi putut învinge
las‑o să‑şi îndoaie umbra pe pereţii cu var
să facă piruete 
ca la un sfârşit de short story 
plin de suspans

nu‑i mai da nicio şansă
las‑o singură să reînveţe limbajul uitat 
al tinerilor din faţa ta care se ţin tandru de mână

las‑o să se rătăcească 
şi să te piardă

las‑o să fie convinsă că nu ţi‑a spus încă totul
şi las‑o să se întrebe
cui îi va fi dedicată poezia aceasta 
născută din aburii somnului 

Adela Rachi



1294, 2022

 Poezie

sunete

valurile care se sparg de ţărm 
  în nepăsarea oarbă a oceanului 
Nicola Porpora luigi boccherini Alessandro scarlatti 
ciripitul păsărilor din fereastra cu pervaz larg 
  care se‑ntrec să‑mi aducă veşti de dincolo 
scârţâitul peniţei îmbibată în cerneală neagră
de la începutul unui serial despre cruciade 
  pe care‑l urmăream în copilărie 
  cu ochii înfierbântaţi de plăcere şi teamă
stropii de ploaie aparţinând unui cer plictisit 
  sunetul tocurilor pe oricare dintre străzile vechi 
   ale Aradului 
Rameau – Les Indes Galantes 
                        şi aşa mai departe.

  mă ridic brusc 
am planuri mari să plec 
  acolo unde se pleacă 
  atunci când eşti plin de speranţă
ajung până în camera cealaltă 
a tinereţii mele 
cu teracote înalte 
şi miros dulceag de mere coapte

ce sunete mă fascinează?
  ecoul vocii tale 
  care mă ţintuieşte‑n prezent 
                    şi de prezent mă desparte.

Adela Rachi



130 4, 2022

Poezie

naiv

ce fel de poezie ar putea scrie una ca mine?
sunetul unor cuvinte îmi provoacă un fel de suferinţă 
  tolerabilă 
ambalată într‑un zâmbet şters.

când spui bunăoară „naiv” 
cineva îşi priveşte 
  (atent) 
                          vârful pantofilor 
                                     (foarte atent) 
                                              liniile întortocheate din palme 
şi nu se mai regăseşte
  ceva rămâne pe loc ceva 
  ceva abia se mai mişcă
un strat de vopsea albă 
acoperă un perete în dungi de culoarea nucilor 
  pe jumătate coapte
două inimi 
  (îmi spune ector arătând cu mâna înspre partea 
  stângă a pieptului) 
mă fac că înţeleg 
  mă pricep (bine) să maschez asta 
râde cu poftă
povesteşte despre Guatemala 
  Honduras 

Adela Rachi



1314, 2022

 Poezie

   deşertul Atacama din Chile 
  clanurile columbiene 
şi aşa mai 
departe despre locuri de (foarte) departe
unde se moare afară 
pe pământul amestecat 
  cu bruşi uriaşi de soare
şi mintea mea mâzgăleşte 
  şterge 
  reinventează
aceeaşi scenă în care eşti tu 

are grijă 
să nu te mai piardă 

Adela Rachi



132 4, 2022

Poezie

o reîntâlnire

 So much of love is separation
 (Richard Jackson)

ulitma zi de pribegie a lui ulise
un vânt blând îi acoperă umerii
ochii vigilenţi – 
zaruri aruncate cu precizie pe suprafaţa apei
de ce n‑am reuşit să desenez o simplă hartă?
i‑am spus poetului Phemios: 
  – cântă‑mi un cântec nou!
şi el mi‑a cântat despre nostalgia locurilor neumblate
până la urmă l‑am alungat
  mă întorc acasă

de partea cealaltă Penelopa sub cerul vineţiu
aşteaptă
pielea puţin arsă de soare. abandonată sieşi 
un cerc fără ieşire.
nu eşti decât tristeţea ta!

un cerşetor dă buzna în casă 
pretinde a fi un vânzător din Creta 
  vocea lui umple încăperea. 
  cuvintele se amestecă unele cu altele 
almost living
toţi anii aceştia…
  timpul prezent 
  din timpul prezent 
  dispărea

Adela Rachi



1334, 2022

 Poezie

Ildiko Şerban

Obsesie

Cum e lumina
strecurată pe sub uşă
când sângeriul
stoarce din fulger
eoni
ceva ca un gând care tocmai pleacă
şi căruia nu i‑ai atins înţelesul
era ceea ce alţii povesteau şoptit
sau unii râzând
şi totuşi era acolo
într‑o curgere
lentă
obsesia.

Ildiko Şerban,  
poetă, prozatoare,  

Curtici



134 4, 2022

Poezie

Oftat

Aşa ziceau ei
deşi nimeni nu asculta
caleidoscopul respiraţiei
injectează ochii 
până la roşu incandescent
la cât trebuie să respiri
să inspiri
să realizezi că eşti viu
să auzi
ce e important
şi în final chiar să asculţi
cum şuieră neputincios
oftatul.

ildiko Şerban



1354, 2022

 Poezie

Obicei

Rostogolit peste neant
un fel de nisip verzui
vânează cu aceleaşi săgeţi
bizonii de nicăieri
e golul ce caută focul
dintr‑un festin ancestral
când pietrele nu spun nimic
şi şopotul se ascunde
în curgere.

ildiko Şerban



136 4, 2022

Poezie

Oboseală

Magia degetelor din umbre
când peste flăcări se prăbuşesc
pereţii
uneori se închid uşi
alteori se aude un ţipăt
de fiecare dată aluneci
şi nu ştii când
vei atinge
deschiderea.

ildiko Şerban



1374, 2022

 Poezie

Adrian Bodnaru

*
Aici putem vorbi deschis —

nici umbră de PiN.

*
te aştept diseară
la Masa‑de‑Colţ —

celelalte
pot fi culese.

*
Şi dacă aici
vrei să fie pianul —

hai, dă pagina!

Adrian Bodnaru,  
poet,  

timişoara



138 4, 2022

Poezie

*
Ai rămâne la fel
dacă te‑aş suna
de la un telefon cu disc? —

în sensul acelor de ceas,
într‑o zi.

*
M‑am simţit atât de singur,
încât am cerut
o cămaşă cu două mâneci —

se potriveşte cu ochii tăi.

*
În seara asta,
nici picior de pahar:

— Încă un whiskey.

*
Ce noapte lungă! —

în faţa uşii,
un nasture îmbrăcat.

Adrian bodnaru



1394, 2022

 Poezie

*
Auzi ce piesă
vine acum! —

avem în casă
pâine şi sare?

*
Azi,
lângă tine —

ca 1 de Nord,
din 11.

*
Nu ştiu ce să spun —

zâmbim
ca după o sticlă întreagă
de Manuscris.

*
Nu‑ţi fie teamă! —

şi eu am
tot două pahare,
ca noi,
împreună.

Adrian bodnaru



140 4, 2022
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*

Ce dacă am ieşit
cu ziua de azi! —

era deja 18.

*
se schimbă vremea —

m‑ai salvat pe un siM?

*
Ninge —

parcă mi‑am luat cămaşa
peste palton.

Adrian bodnaru



1414, 2022

 Poezie

Ramona Băluţescu

Grijind
Cum o să fie acum?
eu, respirîndu‑ţi preajma,
Amuşinîndu‑te,
luînd la cătare
Închipuita ta călcătură
De pe cărare,
luminîndu‑te
Din ce ştiu,
Ca pe o nouă nesăbuinţă.
Cum o să fie acum,
Cînd murmurul lucrurilor întîmplătoare
Acoperă servitutea voinţei?
o să mai fiu,
Ca o violă de toamnă,
Şi‑n dimineţi? 

Ramona Băluţescu,  
poetă,  

timişoara



142 4, 2022

Poezie

Equisetum
Amintiri vagi,
tu, atîrnîndu‑ţi respectul de coada‑calului,
este primul poem ce te arată cu degetul,
Ce te numeşte,
Care încalcă noile reguli,
este amarul frunzei, pe buza mea,
Am visat apă,
este ciudat cum setea‑ţi ciopleşte visul,
Ca şi cum ţi‑ar ridica la buze
Marea,
Încă nu ştim de este sortit
să fie ceva,
Poate că într‑o zi îţi va fi dor de clipa
Cît încă nu era apărut în pravilă
statutul meu,
Şi te‑ndoiai de rosturi,
Şi de lumina de toamnă
Care încheagă lucruri şi cînd nu sînt,
Poate‑ntr‑o zi îmi va fi mirare
De cum se revarsă aleile
Cît încă nu mi‑am plimbat pe ele năluca
Asta, care deja te‑mbrăţişa,
Pe la spatele meu,
Fără să ştiu,
uneltind un nume nou, de constelaţie binară,
Ce să netezească‑n lumină
Pala,
linia corpurilor noastre
Reducîndu‑se
Dinspre deal
spre noroc.

Ramona băluţescu



1434, 2022

 Poezie

Dîră spre‑mprejmuirea ta
Mi‑e aşa de dor, că aş ţipa,
să‑mi aud vocea, înspicată cu fer,
tăind timpul
În felii rotunde, zornăitoare.
Poate aşa aş avea cu ce plăti norocul
să ne temem de maldărul ăsta de spaţiu
În acelaşi timp,
Poate aşa s‑ar face mai repede mîine,
Ca de‑o dimineaţă
De răsărit sori, după alte criterii de‑acreditare,
De rostogolit saturni, şi alte fărădelegi
De rupere din teamă, din luminile negre
‑ ale lipsei de rost,
Şi ne‑am face colan, şi apropiere, din linia şerpuită
Ce ne uneşte,
Acum, doar pe hartă,
Măsluind balaurii lui Gheorghe,
Pe frunte,
Cu bucuria‑noastră‑aghiasmă,
Pentru un timp,
Pentru o cîtime, ascunsă în clipă
Ca într‑o bortă de cariu,
Cît să nu rupă nimic din clipa altuia, scînteietoare,
După care să ne ascundem, cu un pahar,
Cît să ne întrupăm.

Ramona băluţescu



144 4, 2022

Poezie

Meristeme
Mă‑ntind spre tine, să fim
Puţin altfel,
Ca o iederă de ţintirim mă‑ntind, ca o mlădiţă
Ce se clădeşte, în vîrf, din neputinţă şi dor,
Aproape sigur consumînd de altundeva,
Din ce era mai jos,
Înspre o iotă altfel,
Dincolo de săpata‑în‑piatră lege a lumii,
Cuvenindu‑se
Nimic,
Doar sperînd, în necuvenire,
la puţină taină – un strop.

Nesuitori 
Şi‑ţi trece 
Cîntul lumii pe‑aproape,
Şi‑l laşi să treacă, 
De parc‑ar fi fărădelege,
Şi ne numeri nesuitori,
Din teamă de zodie strîmbă,
Şi închinare
la zei de lut.

Ramona băluţescu



1454, 2022

 Poezie

Cydonia
Încerc să spun
Alcătuirii mele
Cum e cu alcătuirea ta,
Încerc să mă fiinţez, oblongă,
Năclăită de aşteptare,
Privind pămîntul ca pe o stare ce te conţinea,
Şi trebuia aşteptat
Pînă la miracol,
Pînă la cuvintele aceste,
Ce te răsar
Din locul tău de iscodit humă.
sîntem mai puţin ai sub‑ierbii
Cînd ceea ce, mai ales, nu spunem
se împreună,
să fie zidit
Prin ierburi.
Doar soarta,
De ne‑ncunună,
Vom şti peste‑un crug,
Peste‑un alint
Peste un timp pînă cînd.

Ramona băluţescu



146 4, 2022

Poezie

Din fostă gara mea, cu faţa spre tine
sper
Că va fi
Ceea ce ar fi trebuit să fie
De cînd ne‑am născut.
Înainţile noastre
Mustesc
De lucruri nefaste.
Noi rămînem ghemuiţi
În coaja sinelui.
Încă o zi în care aproape‑ar putea
Fi bucurie,
Şi n‑am ştiut cum.

Ramona băluţescu



1474, 2022

 Poezie

Mihaela Meravei

Iubirea asta e o moarte de bumbac

Cum vine ea cu coasa ei de stele şi roba de 
lumină,

roi de păsări neliniştite şi ghirlande de 
iasomie,

te absoarbe în vârtej, fără incantaţii şi 
liturghii de visuri,

te mută în alt univers unde începi cu 
adevărat să trăieşti.

Cum mă înlănţuie ea, adorata, cu vraja 
giulgiului de nori

şi mă împătureşte în piele nouă de Adam,
şi îmi pune oase Hristice,
şi din cenuşă de flori carne,
şi din albine buze...
apoi îmi strigă în urechea stângă un nume,
să rămână‑n veci în memoriei inimii.

Mihaela Meravei,  
poetă,  

Constanţa



148 4, 2022

Poezie

A şaptea coastă

Ai băut lumina din oraşul fantomă la prima aripă a dimineţii
şi odiseea s‑a luminat.
orizontul din cerul gurii s‑a cutremurat
sub fluxul aburului şuierat din pieptul orb.
Printre dinţi se prelingeau pofte ca printr‑o moară de sare apa
şi dâre de litere aurii ascunse între degete
cum secretul lui Polichinelle în târgul de vară al templului.

Pământul sorbea umbra din cerul unui Zeus prăvălit în cascade 
de foc 

care zâmbea precum o virgulă cu literă mare când iese din rând
în timp ce tu te întrebai:
câte ofrande de sânge
sau jertfe de aripi
mai poţi să‑i aduci reginei cu rochia ei de gratii
ca să înceteze domnia apei în clocot din bastionul de mere 

coapte
şi să‑şi deschidă porţile de fier forjat?

Ai tăiat o ghindă în patru dimensiuni şi pe harta ei genetică 
acum urmăreşti

cum poezia din buricul pământului prinde contur
şi speriat te pipăi ca nu cumva să se nască,
înainte ca cea de‑a şaptea coastă să‑ţi fi fost pregătită,
femeia de ghindă roşie din lichidul amniotic al răsăritului.

Mihaela Meravei
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Gustul dulce al întrupării

umbre de aripi, un orizont învăpăiat, 
vidul şi visul dintr‑un lampion dăruit văzduhului. 
Am înghiţit timpul,  memoria mi s‑a şters,
glonţul a trecut prin carne uşor
precum un avion printr‑un nor.
Am adormit femeia vultur,
din penele ei argintii
nu se mai nasc dragoni,
soarele incolor acum se prăbuşeşte în mare.
Atâta toamnă din care să te modelez
ca pe un om de cenuşă, îmi dă târcoale.
te cunosc din toate timpurile, cândva am fost un trup.
Ai urcat pe umerii mei ca să te arunci în infinitul din noi
şi prăbuşirea s‑a făcut zbor,
în locul unde ne‑am cunoscut – 
ca o dezintegrare –
s‑a întrupat un smochin cu flori întoarse spre infinit.
Și chiar dacă nu pot minimaliza
toate fanteziile care ţi‑au dat târcoale
şi nici nu pot uita
lava care ne curgea adânc prin vise,
pot ierta.

Mihaela Meravei
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Colosul de piatră

o să cadă peste noi, o să cadă
oameni, nori, toamna rostogolită în bulgări de frunze,
o să se prăbuşească înspre interiorul stelei plutitoare, îţi spun,
de parcă aş vorbi cu un colos de piatră, din inima ta răspunde 

ecoul:
o să cadă! o să cadă!

Mâna cu degete criogenate mă strânge în pumn ca într‑o 
închisoare,

mă duce departe, departe, în timp ce firul Ariadnei
se deşiră din trupul poezie cu tot cu oase, carne, unghii,
ca şi cum tu mi‑ai luat deja urma…
o să cadă! o să cadă!

Mihaela Meravei
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În curând noi focuri pe dealuri ce ard spre 
regăsire

Cum se preling culorile, ca ploaia din
rana de vinil a pământului,
mai încet la început şi apoi torentul,
cotropitor, năucitor...

Dacă soare ar fi o rodie uriaşă
celulele sale ar putea fi stropii de sânge 
când secată de aşteptare inima
se predă peniţei într‑o implozie de rubin.
Doar ştii că am dreptate pentru că taci
în timp ce sorbi din răsărit
picăturile mele de viaţă... 

Mihaela Meravei
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Doina Adriana Nicolăiţă

Diogene
îşi purta măreţia în văzul tuturor
aruncînd ciozvîrte de nobleţe 
pocalul în schimbul căuşului mîinii
sandalele în locul tălpilor înglodate,
proiectîndu‑se în propria aură a simplităţii.
Cîndva i‑a predat ştafeta lui Francisc de 

Assisi
să vorbească mai bine cu păsările.

Nu mă mai încap cuvintele
în haşişul sentimentelor
incandescenţele sunt imposibil de purtat în 

vene.
tot aşa era şi pe tabor
lumina difuzase totul
prelingîndu‑se apoi în scorţoase adâncuri.
Nu mai ştiu în al cîtelea cer sunt
în ce densităţi luminice transpar
sau prin care cicluri de viaţă mă perind.
Dacă mă aflu vă dau de ştire negreşit.

Doina Adriana Nicolăiţă,  
poetă,  
Pecica
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Scriind cu aceeaşi mînă

te citeam şi se făcea că scrisesem amîndoi cu aceeaşi mînă,
cu acelaşi styx, cu aceleaşi fluide, cu aceleaşi stele
epopeea facerii, refacerii, desfacerii în nuanţele dintîi ale 

vedelor. 
Mai apoi au apărut sîmburii migdalelor şi păsările strunjite şi 
înţelesurile cu toate neînţelesurile lor.

Gongul dimineţii

soarele din vîrful statuii
e gongul dimineţii
care se tot trezeşte şi chefuieşte neîncetat
pe frecvenţe diferite, pe arce feniciene
pe inimi melomane pe mine şi pe tine
rîzînd în infraroşu.
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De nicăieri    

De niciunde, de nicicând, de nicăieri      
se insinuează acaparator
adieri fertile‑n veşnicii,
tandreţuri mieroase, unduioase tânjind
după atingerea clipei degetelor tale.

Știu mâna asta deşi n‑o ştiu 
pre‑intuiesc doar fasciculele‑i protuberante,
mulurilor osaturii bolţii tale 
până‑n nemarginile neintuibile.

Doina Adriana Nicolăiţă
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Emilia Poenaru Moldovan 

Sclipiri

— Aauu, ce m‑am înțepat! Ce‑o fi cu buz‑
duganul ăsta pe care am căzut?  

— eu am alunecat, e ud acoperișul. Ce 
buzdugan? eu văd de aici un glob.  

— Glob cu țepi, noroc că încă nu simt 
durerea.  

— Și‑atunci cum știi că te‑ai înțepat? Vor‑
bești, ca de obicei, aiurea. eu mi‑am prins pi‑
ciorul în îmbinarea de la colțul clădirii și nu 
m‑am plâns. Nici n‑aveam de ce, doar știi că 
ne întrupăm doar la atingerea pământului.   

— Da, daaa... nu mai fă pe deșteptul, pe 
amândoi ne‑a instruit la fel Darka, sigur 
că știu. Dar trebuie să ne învățăm cu toate 
senzațiile până ajungem jos, că în momentul 
cuplării la pământ știi că ne ia prin sur‑
prindere orice agresiune fizică. eu, cel puțin, 
nu m‑am învățat cu durerea nici acum, după 
atâtea desanturi.   

Emilia Poenaru Moldovan,  
poetă, prozatoare,  

Cluj
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— Hahahaha!  
— Ce e de râs?  
— Cred că am greșit clădirea! Nu cumva trebuia să aterizăm 

pe cea din față cu vârful în forma aceea de care se teme cel mai 
mult Darka? e o cruce și după cât e de ascuțită te înțepai mai rău 
ca în buzduganul tău, sau mă rog globul cu țepi!

Cele două biserici străjuiau Piața mare a cetății de sute de 
ani. erau față în față, fiecare la capătul lung al unui romb, ca doi 
inamici care se supraveghează atent unul pe altul. era început de 
primăvară și soarele făcea să strălucească fațadele maiestuoase ale 
ambelor clădiri. De dimineață, o rafală scurtă de ploaie a spălat 
acoperișurile și caldarâmul din Piață și a înseninat cerul până la 
un azur perfect. sau aproape perfect, pentru că în jurul vârfului 
bisericii cu glob se învălătuceau doi nori albi ce‑și schimbau 
forma mereu, pentru cine avea ochi să privească în sus. 

Dar mulțimea din piață avea altă țintă spre care privea și‑n 
jurul căreia începea să se adune atrasă ca de un magnet. Chiar la 
intrarea în catedrala cu cruce stătea o fată superbă, cu plete lungi, 
negre și ochii la fel de negri, strălucitori și plini de o bucurie 
care aproape îi hipnotiza pe cei care se apropiau de ea într‑un 
dans lent dar plin de ardoare. era cu brațele larg desfăcute, ca 
o invitație la îmbrățișare și corpul ei, înalt și suplu, complet gol, 
semăna perfect cu simbolul din vârful catedralei, cel pe care îl 
rataseră trimișii stăpânei Darka. 

— Repede, uraniel! Nu mai avem timp să zburăm până din‑
colo, ne împământăm aici și ajungem pe jos. o vezi și tu?  

— Pe jos? Știi cât e de greu prima dată, nu putem înainta 
prin aerul ăsta imposibil, parcă e din piatră. lutiel, îți propun... 
aaaaauuuu, nu mă trage, că... 

Cei doi vlăjgani, apăruți ca din senin lângă zidul lateral al 
clădirii cu buzdugan, încercau să înainteze prin Piața mare, pe 
urmele mulțimii. Dacă ar fi avut cineva ochi și pentru ei, ar 
fi putut vedea doi bărbați tineri, în rase călugărești negre, cu 
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glugă. Aveau noroc cu acele haine ciudate că le acopereau cra
niile încă transparente și mai ales le ascundeau mersul greoi, 
de oase frânte la fiecare mișcare. Nu mai era timp să aștepte 
întruparea perfectă, pericolul ce o păștea pe fiica Stăpânei și 
mai ales pedeapsa cumplită cei aștepta pe ei dacă no aduceau 
înapoi pe Aneles, lea ascuțit celor doi concentrarea și lea dat 
impulsul, aproape disperat de a împinge mulțimea și a apărea în 
fața intrării catedralei. 

Priveliștea ce li se înfățișă și lor era copleșitoare. Aneles era 
întruparea perfectă a viselor din toate timpurile, păstrate și păzite 
cu grijă de către Darka, vise la care avuseseră și ei, ca slujitori 
apropiați, acces în momentul închiderii lor întro bolgie interzisă. 
Strălucirea din ochii fetei, părul ca o noapte plină de stele, brațele 
ei învitând la o îmbrățișare cerească, trupul emanând un parfum 
tulburător ia încremenit pe trimișii mamei sale. Lutiel și Uraniel 
au căzut în genunchi în fața imaginii impresionante a simbolului 
pe carel întrupa corpul lui Aneles, și după ei toată mulțimea. Un 
murmur a străbătut piața, era un cântec de bucurie îngânat de toți 
cei prezenți în rombul dintre catedrale. 

Dintro dată, un tunet a sfâșiat tăriile și cerul sa întunecat 
brusc. 

— Nemernicilor, sa auzit un glas nefiresc, vam trimis sămi 
aduceți fiica și voi cădeți pradă unui pământ găunos, unei iluzii 
de perfecțiune care nu vă poate aduce decât pieirea împreună cu 
greoii din jurul vostru! Trezițivă, scuturațivă de țărână și zbu
rați spre casă! Aducețimi fiica înapoi!

Lutiel și Uraniel păreau surzi la blestemele prăvălite din norii 
întunecați. Își lepădară rasele și rămaseră și ei goi. Trupurile lor 
și ale tuturor celor din piață care leau urmat exemplul străluceau 
acum, risipind negurile de pe cer. Piața în formă de romb era 
plină de lumină iar zidurile celor două catedrale păreau din cris
tal. Sclipeau trupurile goale ale greoilor pământeni sau erau 
doar razele jucăușe ale soarelui unei primăveri nemaiîntâlnite? 
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Lucia Cuciureanu

Martori, mărturii, opere. 
Amintiri de neuitat

AR Fi prea mult să scriu despre activitatea 
didactică şi publicistică a unui scriitor, 

critic şi istoric literar consacrat. Cine nu‑l cu‑
noaşte pe Cornel ungureanu? Dacă ar fi to‑
tuşi cineva, ar fi peste poate să‑i înşir acum 
cărţile şi toate cele peste �000 de articole 
din presa culturală despre literatura europei 
Centrale. sau despre faptul că studiile sale 
au fost recunoscute şi traduse în Germania, 
ungaria şi serbia. la care se mai adaugă o 
serie de prefeţe, postfeţe şi ediţii îngrijite. spe‑
cific totuşi că în legătură cu domnia sa şi cu 
cercul de la timişoara se vorbeşte despre „A 
treia europă”, despre „geografiile” şi „istoria 
secretă” a literaturii române şi despre „Mi‑
tteleuropa periferiilor”.

Restituiri

Lucia Cuciureanu,  
poetă, eseistă,  

Arad
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impulsul care a determinat apariţia 
acestui volum1 este precizat de autor 
într‑o notă introductivă: 

„Cartea aceasta «am scris‑o» după 
ce am încheiat Geografi a literară a 
României. simţeam nevoia unor amin‑
tiri – amintirea unor oameni care au 
în  semnat ceva în viaţa mea. A unor căr‑
turari care defi nesc acest timp al culturii. 
sau, alături de care, «defi nim acest timp 
al culturii»? Celor de departe, celor prin 
preajmă – recunoştinţă!” (p. 4)

Volumul este structurat în trei părţi: 
Evocări şi dia loguri cu Mihai Şora, Axente sever 
Popovici, Vintilă Horia, Anişoara odeanu, Arşavir 
Acterian, ovidiu Cotruş, Petru Vintilă, sorin titel, 
Petre stoica, În dialog cu Cornel Ungureanu: ioan 
Pintea, Călin Crăciun, Daniela sitar‑tăut, Cristian 
Pătrăşconiu, Adriana babeţi, iulian boldea, Robert 
Şerban şi lăcrămioara ursa şi un fragment de Jurnal.

Mihai Şora, „cel mai ilustru timişorean”, evocă în 
două dialoguri înregistrate o timişoară de altădată 
care „face cinste” acestui oraş. Amintirile lui şi ale 
Marianei Şora oferă amănunte despre familii, des‑
pre felul cum s‑au cunoscut şi despre profesorii 
de la Facultatea de Filosofi e din bucureşti. Mircea 
eliade, profesorul de logică, era „atrăgător, fi indcă 
vorbea extraordinar de entuziast, la fi gurat vorbind, 

1 Cornel ungureanu, Dialoguri pagini de jurnal, editura brumar, 
timişoara, �0�1

 Mihai Şora, Axente sever 

Martori, mărturii, opere. Amintiri de neuitat
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făcea spume la gură, toţi eram înnebuniţi după el.” (p. 16) Nae 
ionescu era „un spirit extraordinar, care ne‑a trezit la gândire, 
ne‑a învăţat efectiv ce înseamnă să gândeşti. Îl văd şi acum cu 
gesticulaţia lui superbă, cu o eleganţă vestimentară ieşită din 
comun.” (p. 16‑17) Mariana Şora face o observaţie de bun‑simţ 
în legătură cu „povestea” cu Maitreyi. (p. 18)

Preocupat de realizarea unui portret întregitor al „perso‑
najului” evocat, Cornel ungureanu se documentează şi oferă 
mărturii scrise despre acesta. Despre Mihai Şora afirmă că, poate, 
volumele lui de succes sunt cele de dialog. Aduce argumente din 
alţi autori cu care a dialogat filosoful: tudorel urian şi leonid 
Dragomir. se dovedeşte astfel generos, făcând un „serviciu” 
autorilor citaţi şi oferind cititorilor sugestii de lectură. Aşa pro‑
cedează şi în evocările ce urmează. 

Axente sever Popovici este unul dintre cărturarii ieşiţi din 
închisori, alături de Ţuţea. Demn, a refuzat orice compromis cu 
comuniştii cu preţul renunţării la scris. A fost „bibliotecarul” lui 
Nae ionescu care l‑a găzduit şi l‑a angajat la Cuvântul unde l‑a 
avut ca şef pe Mircea eliade, „un om extraordinar de o civilitate 
fără seamăn”. bun prieten cu emil Cioran. lui Vintilă Horia 
i‑a fost profesor în ştiinţele fizicii moderne. Cornel ungureanu 
regretă că, deşi a discutat mult cu el, n‑a reuşit să‑l convingă să‑şi 
publice memoriile. Din cele nescrise se reţin aprecierile la adresa 
ilustrului arheolog Vasile Pârvan care „a vorbit despre tragedia 
greacă mai profund chiar decât sofocle.” (p. �7) Şi la adresa lui 
Nicolae iorga, „istoric pur”, mare profesor şi mare fondator de 
instituţii culturale. sugestii de lectură: Biografia lui Nae ionescu, 
semnată de Dora Mezdrea şi amintirile lui Coriolan Gheţie. Pe 
Arşavir Acterian îl evocă din acelaşi motiv, el mărturisind că are 
în „tolbă” multe amintiri despre Mircea eliade, emil botta, emil 

lucia Cuciureanu
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Cioran, eugen ionescu, despre „Criterion”, Vasile Voiculescu şi 
Mihail Marcel Avramescu. În scrisori, Arşavir Acterian aminteşte 
despre „consiliul” lui Cornel ungureanu care l‑a determinat să 
vorbească cu directorul editurii Cartea Românească, George 
bălăiţă, despre publicare manuscriselor sale. 

Corespondenţa şi implicit legătura cu Horia Vintilă a apărut 
după ce scriitorul timişorean a scris câteva articole despre opera 
lui şi după ce câţiva studenţi au scris şi au tradus din opera 
acestuia. După discuţii cu eugen tudoran, rectorul de atunci al 
universităţii de Vest, cei doi au hotărât să‑l invite pe scriitorul 
care primise Premiul Goncourt pentru romanul Dumnezeu s‑a 
născut în exil. Întâlnirea s‑a amânat şi apoi a fost prea târziu. 
timpul n‑a mai avut răbdare cu mulţi dintre cei evocaţi în carte. 
este şi cazul lui ovidiu Cotruş care ar fi putut să scrie despre 
tolstoi, Dostoievski, despre Maiorescu, despre baroc. Avea o 
memorie extraordinară, iar conferinţele lui erau memorabile. A 
reuşit totuşi să termine cartea despre Mateiu Caragiale. A fost 
persecutat de regim, fiind prietenul lui Virgil ierunca, de care nu 
s‑a dezis niciodată. De reţinut este şi prietenia cu Mircea eliade 
care a scris în jurnal că „rar a întâlnit un român care să‑i fi plăcut 
atât de mult”. A trăit printr‑un miracol, fiind foarte bolnav, dar 
având o vitalitate uimitoare. sunt transcrise în carte scrisori sem‑
nate de Mircea eliade şi scrisori ale lui Arthur Dan‑Moşu, un 
personaj legendar al medicinii româneşti. Asta s‑a întâmplat 
după ieşirea din închisoare a poetului şi după internarea la sana‑
toriul de la săvârşin.

În evocarea Anişoarei odeanu, criticul şi istoricul literar 
oferă date despre familia ei, despre arborele genealogic, despre 
începuturile literare, despre trecerea la poezie (primită bine de 
Monica lovinescu) până la cărţile care o situează „După urmuz 
şi înainte de eugen ionescu”. Citează dintre analizele cărţilor ei, 

Martori, mărturii, opere. Amintiri de neuitat
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din Geo Dumitrescu. Din postumitate, aminteşte monografia 
semnată de Gheorghe luchescu şi de autoarea a numeroase 
studii, semnate de elena Jebelean. În legătură cu sinuciderea 
Anişoarei odeanu, după mărturia lui eugen Jebeleanu, motivul 
ar fi fost neputinţa de a mai scrie. Din acelaşi areal bănăţean face 
parte şi Petru Vintilă. Meritul lui constă în faptul că a încercat 
să‑i descopere pe „uitaţii” banatului şi pe scriitorii ţărani de aici. 
De asemenea, va scrie nuvele şi romane despre oamenii de seamă 
ai locului, cartea sa constituind o adevărată „enciclopedie” a 
banatului. Într‑o scrisoare, Mircea eliade s‑a arătat încântat de 
romanul său cronologic despre Mihai eminescu. stimulaţi de 
succesul său, tatăl şi fratele Mihai vor deveni şi ei memorialişti, 
scriind „povestea” vieţii lor. un al treilea Petru Vintilă jr. a scris 
şi el un roman, Lucia Ferescu sau Steaua dimineţii pe care Cornel 
ungureanu îl socoteşte „de o erudiţie copleşitoare”. iată încă o 
sugestie de lectură. 

În paginile consacrate lui sorin titel apar referiri la familie, 
la lecturile sale, la pasiunea pentru noul roman şi pentru film. 
Notaţiile criticului sunt memorabile. Lunga călătorie a prizo‑
nierului este un „roman al non‑locurilor” şi „al protestului”. În 
următoarele cărţi nu tehnica este importantă, ci povestirea. Ţara 
îndepărtată vădeşte întâlnirea cu scriitorii latino‑americani 
în vogă, cu ion Creangă şi cu scriitorii care ilustrează barocul 
bănăţean. În Pasărea şi umbra apare satul bănăţean „vechi” şi 
Viena, „oraşul carnavalului popular”. Clipa cea repede şi Femeie, 
iată fiul tău sunt „cărţi ale banatului imemorial, copleşit de 
luminile vârstelor aurorale”. (p. 110) Printre scriitorii bănăţeni 
care vădesc „o fidelitate dezinvoltă” faţă de proza lui sorin 
titel sunt pomeniţi Alexandru Deal, Gheorghe Jurma şi Florin 
bănescu. Postum, i‑a apărut lui sorin titel romanul Melancolie 

lucia Cuciureanu
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şi biografia scrisă de tatăl său, iosif titel, piesele şi scenariile de 
film. În final, sunt transcrise ultimul interviu realizat de brânduşa 
Armanca (p. 118‑1�4) şi câteva scrisori în care iosif titel îşi 
exprimă îngrijorarea şi nerăbdarea în legătură cu întârzierea 
apariţiei unor cărţi despre fiul său.

În evocarea lui Petre stoica, se scoate în evidenţă „dubla sa 
natură, de poet şi de cărturar, de literat şi de comentator de 
poezie, de scriitor şi de degustător de rarităţi...” (p. 135). se reţin 
informaţiile despre „boema” bucureşteană a anilor `50, despre 
relaţia cu grupul „steaua”, cu A.e. baconsky, despre afinităţi cu 
scriitori ai boemei din Viena, despre relaţia cu trakl. Criticul este 
de părere că analiza poeziei lui Petre stoica nu se poate realiza 
fără a lega opera sa de literatura europei Centrale. Face apoi o 
paralelă cu Nichita stănescu care era „preotul care împlinea un 
act sacru”, în timp ce pentru Petre stoica „poetul se dedica, el 
este artefactul – este meseriaşul care împlineşte un act” (p. 143). 
Celelalte pagini luminează prietenia poetului cu pictoriţa Şerbana 
Drăgoescu, căreia îi va dedica un ciclu de poeme şi ultimul 
popas la Jimbolia.

Partea a doua a cărţii îl surprinde pe Cornel ungureanu în 
dialog cu opt interviatori. Dialoguri apărute în revistele literare 
Mişcarea literară, Vatra, Orizont, Nord Literar, România literară, 
în Renaşterea şi la tV timişoara. Din toate aceste prezenţe se 
poate realiza portretul unui scriitor complex care s‑a remarcat 
în triplă ipostază: prozator, critic şi istoric literar. un scriitor 
care impresionează prin informaţie, spirit critic şi stil. un om 
care trăieşte permanent „în umbra cărţilor în floare”: „De două‑
zeci de ani îmi spun în fiecare zi că în luna următoare voi pleca 
în concediu. N‑am reuşit încă. Poate luna viitoare.” (p. 19�) 
Mărturiseşte că are afinităţi cu criticii generaţiei sale: laurenţiu 

Martori, mărturii, opere. Amintiri de neuitat
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ulici, Marin Mincu, Mircea iorgulescu, Petre Poantă. Pentru 
el, cele cinci nume esenţiale din literatura română sunt Mihai 
eminescu, ion luca Caragiale, lucian blaga, Mircea eliade şi 
George Călinescu. Dacă ar fi în juriul „Nobel” ar da premiul lui 
Varujan Vosganian.

Jurnal August �989, ultima parte a cărţii, s‑ar putea intitula 
Cronica unei pierderi anunţate. este vorba despre mama scri‑
itorului care se va stinge în această perioadă. Când drumurile 
lui se vor derula între timişoara, lugoj, Caransebeş şi acasă, 
la Zăgujeni. Notaţiile consemnează întâlniri cu medici, rude, 
cunoştinţe, îndeplinirea stângace a unor treburi gospodăreşti, 
scrisul întrerupt, paginile chinuite, veghea mamei în ultimele 
ei zile. Zbaterea în încercarea de a‑i alina durerile şi întrebările 
răscolitoare: „Cum a fost viaţa ei, mă întreb acum, când e aproape 
de sfârşit? Aş fi putut să i‑o fac mai frumoasă?” (p. �51) Ştiu cum 
e, pentru că am trecut şi eu, cândva, prin toate acestea.

lucia Cuciureanu
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Iulian Negrilă

Ion Bianu  
(1856-1935)

s‑A NĂsCut în satul Făget, judeţul Alba. 
După învăţământul primar şi secundar, 

a urmat Facultatea de litere din bucureşti, 
continuându‑şi studiile la Milano, Madrid şi 
Paris. A fost apoi profesor la liceul „sf. sava” 
din bucureşti. În 1884 a devenit directorul 
bibliotecii Academiei Române, funcţie în 
care a activat până la sfârşitul vieţii. În 190� 
a fost ales membru titular al Academiei, iar 
în 19�9 a devenit preşedintele acestei ins‑
tituţii. 

ion bianu este unul dintre autorii reformei 
ortografice din 1904, când s‑a introdus prin‑
cipiul fonetic în scrierea limbii române. În 
perioada 1907‑1931 a condus elaborarea 
unor mari lucrări, dintre care amintim: Bi‑
bliografia românească veche �508‑�830 şi 
Catalogul manuscriptelor româneşti în trei 
volume.

Iulian Negrilă,  
istoric literar,  

Arad
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important filolog şi bibliograf român, bianu a avut o bogată 
corespondenţă cu contemporanii săi. Dintre aceştia menţionăm 
pe Roman Ciorogariu, teodor Păcăţeanu şi iulian Marţian:

„Bucureşti, 9 – 22. II. �9�2

Prea Venerate Părinte,

Demult nu am mai avut schimb de vorbe rostite sau scrise între 
noi. Aţi trecut şi vă aflaţi încă în valuri atât de urâte, de tulburi şi 
necurate, încât sunt cu inima strânsă şi adânc mâhnită că am stat 
privind la cele ce se petrec acolo unde trebuie ca toate puterile să 
fie unite într‑o muncă serioasă spre a rezista valorilor care lovesc 
cu putere corabia vieţii noastre.

Am văzut – cât se poate vedea de aici – atâtea fapte rele, atâtea 
greşeli – încât, neputând face nimic spre încetarea sau înlăturarea 
lor, mi‑am întors cu scârbă capul şi privirea. 

Acuma iar vă vin gânduri de împăcare. Ce bine ar fi fost să nu 
fi fost loc pentru asemenea interveniri din alte orizonturi!!! Şi să 
vă fi descurcat necazurile singuri acolo – fără amestec din afară şi 
fără aşa trageri de clopote sonore. 

Dar împăcarea grabnică şi totală este o necesitate – o cer toţi 
– o strigă toţi.

Satisfac deci o dorinţă nejustificată a acelora care cred că un 
cuvânt prietenesc din partea mea ar putea fi folositor şi chiar 
trebuitor. Ştiu bine, şi ştii şi d‑ta, că nu este. Dar totuşi pacea între 
fraţii certaţi dorind‑o din toată inima, te rog să fii şi acuma cum te 
ştiu că ai fost totdeauna gata a face toate sacrificiile posibile, toate 
concesiile compatibile cu demnitatea şi cu interesele mari pe care 
le‑ai slujit o viaţă întreagă pentru a reface pacea cât mai bună 
posibilă şi cât mai deplină.

iulian Negrilă
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Nu cunosc amănuntele trecute şi prezente şi nici punctele ce se 
propun spre atingerea scopului dorit, dar... este de dorit... să li se 
facă concesii! Deci, fă tot ce poţi spre a se ajunge la acest rezultat.

Complimente afectuoase veritabilului Domn Oncu !
Al D‑tale devotat prieten, I. Bianu”

(Arhivele statului Arad, Fond Ciorogariu, Dosar nr.19, 
Filele 143‑144).

scrisoarea către teodor Păcăţeanu (185�‑1941) se referă la 
propunerea ca jertfele românilor descrise de el, să fie făcute 
cunoscute nu numai în ţară, dar şi în afara ei. 

teodor Păcăţeanu s‑a născut la ususău, judeţul Arad şi a fost 
ziarist şi istoric. 

el este autorul Cărţii de aur sau luptele politice‑naţionale ale 
românilor de sub coroana ungară, vol. i‑Viii, 1903 – 1915.

iată scrisoarea:

„Bucureşti, 29 decembrie �922 
Nr. 30/923

Prea stimate Domnule Păcăţeanu,

Am citit cu cel mai viu interes Jertfele românilor pe care ai 
binevoit a mi le trimite împreună cu scrisoarea de la 26 curent. 
Cetirea s‑a încheiat aseară cu adâncă emoţiune în faţa elocvenţei 
cifrelor din minunatele tabele. 

Cred că lucrarea ar trebui publicată cât mai grabnic, nu 
numai în ţară, ba şi afară, cel puţin textul şi tableta generală. Te 
învoieşti? Faci d‑ta demersuri pentru aceasta sau fac şi eu, ori 
numai eu? Cred că la Asociaţie..., în buna revistă „Transilvania”, 
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unde prietenul Georgescu s‑ar grăbi să o publice, ar fi mai potrivit. 
Ce zici d‑ta ?

Ce bine ar fi să se facă asemenea lucrare pentru toate ţările 
româneşti: Vechiul Regat, Basarabia, Bucovina. Voi face cât voi 
putea propagandă spre acest scop.

Până atunci te rog să primeşti cele mai vii mulţumiri pentru ce 
mi‑ai trimis.

Îţi scriu în capitala judeţului (fost comitat) meu natal cu 
oarecare emoţii. 

Salutări cordiale,  I. Bianu 

(Arhivele statului sibiu, Dosar Păcăţeanu, Fondul Astra). 

urmează mai multe scrisori către iulian Marţian (1867‑1937), 
istoric român, care s‑a născut la Mintiu, judeţul bistriţa Năsăud. 
În 1887, acesta a urmat şcoala militară din sibiu. Apoi a fost 
ofiţer la triest, sarajevo, lemberg, braşov, Cluj şi Dej. A elaborat 
studii ca Ardealul. Constatări şi lămuriri (19�5), Repertoriul 
arheologic pentru Ardeal (19�1). A fost membru al Academiei 
Române şi a ţinut o bogată corespondenţă cu contemporanii, 
cum ar fi şi ioan bianu:

„Bucureşti, 20 decembrie – �0 ianuarie �899/�900

Stimate Domnule Locotenent,

Colegul şi prietenul meu d‑l profesor N. Iorga mi‑a spus despre 
Dvs. lucruri pre cât de surprinzătoare, pe atât de plăcute. Este 
natural surprinzător (pentru că este foarte rar) ca un bărbat al 
armelor să aibă atât de mare interes pentru cărţile şi manuscrisele 
vechi, încât să facă colecţiuni, cum ne spune d‑l Iorga că aveţi 

iulian Negrilă
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d‑voastră. Pentru noi, care ne‑am dat toată munca vieţii în şi 
pentru asemenea colecţiuni, este iarăşi şi natural să ne bucurăm 
când găsim colegi de gusturi şi de interes ştiinţific ca şi noi. 

Ne‑a pricinuit cea mai mare plăcere intenţiunea – după cum 
ne‑a povestit d‑l Iorga – de a dărui cândva colecţiunea d‑voastră 
acestei instituţii, în al cărei serviciu am onoarea de a împlini peste 
câteva zile 2� de ani.

Daţi‑mi voie să vă trimitem câteva din publicaţiunile noastre, 
care cred că vă vor interesa sau prin cuprinsul lor, sau prin partea 
de reproduceri din cele vechi, – în orice caz vă vor arăta cum 
sunt aici folosite manuscriptele şi cărţile vechi ţinute la dispoziţia 
altora ca toţi să le studieze şi aşa să se cunoască trecutul neamului 
nostru, care nu a fost aşa de întunecos şi de umilit totdeauna, cum 
le place unora să‑l prezinte din necunoştinţă sau din rea voinţă.

Primiţi, vă rog, domnule locotenent, expresiunea sentimentelor 
mele cele mai distinse, I. Bianu, bibliotecarul Academiei Române 

urmează mai multe scrisori adresate aceluiaşi iulian Marţian 
alcătuite pe mai multe teme, pe care le cunoaştem din cele ce 
urmează, în ordine cronologică:

„Bucureşti, 9 februarie �900

Stimate Domnule Locotenent,

Înapoiez lista pe care aţi binevoit a mi‑o comunica şi răspund 
că ne trebuie toate cele însemnate întrânsa. Numai două din 
toate acelea le avem, dar şi acelea în alte edituri şi anume din 
Clemens Wörterbuchi avem ediţia din 19�9 (d‑voastră aveţi alta, 
cea din 1837, iar din Approbatae avem ediţiile Varadini 1653 şi 
Koloszvaratt 1799 (d‑voastră aveţi una din 1677).
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Veţi face cea mai mare plăcere Academiei şi folos lucrărilor 
noastre literare şi bibliografice trimiţând cele însemnate din lista 
d‑voastră.

Primiţi, vă rog, expresiunea prea distinsei mele consideraţiuni, 
i. bianu ”

„Bucureşti, �8 februarie – 2 martie �900

„Prea stimate domnule Locotenent,

Am primit astăzi cele două pachete trimise de d‑voastră. Cărţile 
şi scrisorile vechi din ele sunt în adevăr foarte interesante din mai 
multe puncte de vedere.

Evanghelia de la Kalocz anul �769 o avem, dar este foarte 
rară. Asemenea avem:

Elementa..., Klein – Şincai. Kindobonae, �780;
Elementa... Şincai, Budae, �805;
Nu avem nici un exemplar din:
Epistola Gh. Şincai ad Ioannem de Lipsky, Budae, �804;
Din Evanghelia manuscrisă trimiteţi‑ne copie de pe o pagină 

întreagă, copiată rând cu rând cum este cea veche.
Al d‑voastră cu cea mai distinsă stimă, I. Bianu

(scrisorile au fost cercetate la Arhivele statului din bistriţa, 
Fond V. Şotropa, Pachetul i, Dosar 16 ).  

 
 

iulian Negrilă
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Jacques Le Rider pe urmele 
lui Stefan Zweig sau cum să 
rămânem departe de politică?

CoLeCţiA inedită de texte scrise de 
Stefan Zweig1 între anii 1933 şi 1942 şi 

reunite pentru prima dată de Jacques Le 
Rider şi Klemens Renoldner, conţine opiniile 
scriitorului austriac pe teme care au rămas 
de interes pentru cititorul european sau au re
 devenit actuale în contextul politic al prezen
tului deceniu. ineditul volumul se regăseşte 
atât în textele traduse pentru prima oară în 
limba franceză cât şi în structura acestuia: tex
tele sunt grupate în funcţie de anul apariţiei, 

1 Zweig, stefan. �0�0. L’esprit européen en exil. Essais, 
discours, entretiens (1933‑194�). ediţie coordonată 
de Jacques le Rider şi Klemens Renoldner. Paris: 
editura bartillat. isbN: 978‑�‑84100‑688‑5.

Luiza Caraivan,  
eseistă,  

timişoara

Lecturi paralele
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fiecare ancapitol fiind precedat de o 
micro – sau macro – cronologie: eveni
mente esen ţiale din istoria lumii, din 
cea a europei sau din biografia lui 
Zweig. Textele nu au fost reunite până 
acum nici în limba germană nici în lim
ba engleză şi, după cum mărturisesc 
editorii, au ca punct de plecare discuţii 
despre si tuaţia catastrofică din europa 
acelei perioade, nenumăratele ame nin
ţări cu care se confruntau evreii şi mul
ti  tu di nea de greutăţi care apăsa pe 
ume   rii exilaţilor. Citit în paralel cu bio
grafia publicată de George Prochnik� 

în 2014, volumul de eseuri poate oferi o imagine 
detaliată a începutului unei lumi pe care Zweig o 
anticipa cu un optimism care ia atras multe critici în 
acea perioadă, în ciuda destinului său tragic de 
european exilat datorită religiei.

În introducerea volumului de eseuri, discursuri 
şi conversaţii L’esprit européen en exil, Jacques Le 
Rider îl numeşte pe Stefan Zweig „un cetăţean al 
lumii aflat în exil” (33) şi caută răspunsul la întrebarea 
care a fost şi va rămâne de actualitate pentru toate 
ge neraţiile de scriitori şi filosofi: putem să rămânem 
departe de politică? Răspunsul este fie negativ, fie 
pozitiv, neexistând o zonă gri, acea indecizie pe care 
majoritatea şiar dori să o experimenteze, însă care se 

� Prochnik, George. �019. Exilul imposibil: Stefan Zweig la sfâr‑
şitul lumii. bucureşti: editura Humanitas 
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transformă în cele din urmă întrun „da” sau „nu” hotărât. După 
1933, când devine clară politica antisemită a Germaniei, Zweig 
va fi atent la toate declaraţiile şi textele publicate, aşa încât să nu 
adauge o altă picătură în oceanul de ură faţă de Germania şi cultura 
germană, „având grijă să păstreze posibilitatea de a reconstitui 
întro zi ceea ce el numeşte unitatea spirituală a europei şi a lumii 
întregi. Din punctul lui de vedere, denunţarea antisemitismului 
nazist de către un intelectual evreu din Austria, plecat în stră
inătate, nu ar fi cântărit greu în faţa propagandei naziste; poate 
că ar fi dăunat chiar evreilor aflaţi întrun număr foarte mare 
pe teritoriul Reichului” (Le Rider in Zweig 2020:3435). După 
cum era de aşteptat, cititorii lui Zweig au fost consternaţi, ne
găsind în discursurile sale condamnarea fermă a regimului 
politic din Germania nazistă. Cu toate acestea, după cum no
tează Le Rider, apoliticul nu îl fereşte pe scriitorul austriac de 
antisemitismul politicii naziste, iar cărţile sale vor fi arse în 
1938 în piaţa centrală a oraşului Salzburg. Ceea ce remarcă 
Zweig întro scrisoare către Romain Roland, este faptul că „o 
nouă artă şia făcut apariţia [...], arta propagandei. Un scriitor 
care doreşte să se exprime liber nu poate aparţine nici unui 
partid sau organizaţii politice. Doar conservând imparţialitatea 
şi obiectivitatea integrale putem să ne păstrăm influenţa morală şi 
autoritatea intelectuală” (266). Cu siguranţă, arta propagandei 
sa născut deodată cu cea mai veche comunitate umană, iar în 
secolul XX a avansat în acelaşi timp cu tehnologia, dar ceea 
ce propune scriitorul austriac este ca scriitorii şi filosofii să nu 
se lase amăgiţi de această artă, propunere care a fost rareori ac
ceptată de această breaslă. 

Dacă în 1925, Zweig consemnează în Les nouvelles littéraires 
că „simţeam, trăiam în spirit european; pentru mine frontierele 
nu erau decât linii fără realitate, limbi, simple nuanţe şi nu 
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opoziţii, libertatea fiinţei umane [...]” (46), mai apoi, în 1935 
notează în jurnal „a călători nu mi se par ceva straniu, ci ceva 
aproape natural. [...] două valize, una conţinând îmbrăcăminte, 
necesităţile materiale, cealaltă manuscrisele, rezerva pentru 
muncă şi spirit şi aşa suntem peste tot acasă”, pentru ca, mai târ
ziu, în 1941, după ce este nevoit să ceară un paşaport de apatrid, 
pentru că cel austriac nu mai este recunoscut, să scrie „vieţii de 
nomad din hotel în hotel îi lipseşte calmul şi concentrarea şi asta 
începe să mă perturbe serios. Miaş dori să trăiesc uitat oriunde, 
întrun loc îndepărtat şi să nu mai deschid vreodată vreun ziar. 
eu şi Lotte mergem şi mergem, fără să vedem la orizont refugiul 
definitiv” (49). 

În multe dintre eseurile readuse în atenţia publicului fran
cofon apare problema identităţii evreilor. Fragmentul Încotro se 
îndreaptă iudaismul (1934) subliniază pierderea convingerii că 
„doar noi [evreii] suntem singurul popor ales de Dumnezeu, cel 
mai bun, cel mai inteligent, cel mai nobil şi cel mai drept dintre 
toate naţiunile” sau că „Dumnezeu ne vorbeşte doar nouă şi că 
a creat lumea doar pentru noi”, fără a insista că această pierdere 
ar putea fi de bun sau de rău augur. Chiar şi în privinţa religiei, 
Stefan Zweig încearcă să rămână imparţial, anticipând spiritul 
multiculturalismului care va cuprinde europa câteva decenii 
mai târziu, aducând argumente pro şi contra slăbirii credinţei 
în Dumnezeu: „cu siguranţă am devenit mai umani, în mod 
mai universal umani, mai fraterni faţă de celelalte naţiuni, dar 
încetând să ne credem infailibili şi de necomparat [...] cu strămoşii 
noştri, am devenit mai slabi, în sufletele noastre, din moment 
ce nu mai suntem credincioşi” (123). În mod surprinzător, după 
cum remarcă Le Rider, cu toate că scriitorul exilat insistă asupra 

luiza Caraivan
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lipsei de unitate socială, naţională şi religioasă a iudaismului 
din secolul XX (52), el nu trasează calea pe care va merge iu
daismul şi nici măcar nu indică o direcţie de urmat, ci doar evi
denţiază faptul că există un destin colectiv, iar evreii pot doar să 
găsească calea care să îi conducă către ei înşişi, fiecare pe cont 
propriu, pentru că „a fi evreu este o eternă căutare, o întrebare 
la care doar Dumnezeu singur poate răspunde” (124). În ciuda 
indignării exprimate de conaţionalii săi, Zweig va reitera faptul 
că antisemitismul ar putea fi una dintre modalităţile care îi va 
împinge pe evrei să caute cu adevărat identitatea pierdută.

În octombrie 1940, Zweig reia un text prezentat în 1936 
la o conferinţă din Buenos Aires, Unitatea spirituală a lumii, 
după ce îşi declarase în nenumărate ocazii entuziasmul faţă de 
societatea braziliană, ignorând problemele apărute în urma co
lonizării Americii de Sud sau a diferenţelor sociale: „Brazilia 
nu a descoperit încă problema rasială. În acest gigant creuzet 
totul se amestecă din timpuri imemoriale; albi, indieni, negri, 
portughezi, nemţi, italieni, slavi, japonezi, creştini, evrei, bu
dişti şi necredincioşi; nu se face vreo diferenţă şi nu există 
niciun fel de conflict” (57). Această societate multietnică şi 
multiculturală, formată cu câteva sute de ani în urmă şi nu din 
timpuri imemoriale, îi inspiră lui Zweig ceea ce mulţi ar numi 
„un optimism naiv, după cum declară chiar el însuşi (208). În 
eseul Unitatea spirituală a lumii, Zweig porneşte de la faptul 
că spiritul umanist şi iubirea faţă de semeni pot şi vor salva 
omenirea. Umaniştii „un grup mic, şi în majoritate savanţi să
raci, fără putere şi fără influenţă au reuşit să salveze unitatea 
lumii rămânând fideli ideii de comuniune umană” (205). Armele 
lor sunt cărţile şi acestea sunt singurul instrument prin care se 
traversează graniţele impuse de limbi, se atenuează contrastele 
şi se reconciliază contradicţiile. Alături de scriitori şi filosofi se 
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află toţi reprezentanţii celorlalte arte, cu condiţia ca ei să nu fie 
angajaţi politic, pentru că ubi ars ibi patria3 (207). Regăsim în 
acest text ideea unei europe unite, multiculturală şi multietnică, 
îmbrăţişată de politicieni europeni începând cu anii 1960, ajunsă 
întrun moment critic după 2010, când Angela Merkel declară 
la Potsdam că încercările Germaniei de a crea o societate multi
culturală au eşuat4. Ne întoarcem, deci, la ideea de europă unită 
prin culturi (celebrul slogan Unitate în diversitate, adoptat în 
anul 2000, pentru a fi mottoul Uniunii europene, adaptat după 
mottoul In varietate unitas! al laureatului Premiului Nobel 
pentru Pace, ernesto Theodoro Monetta). 

eseul Spiritul european, publicat în 1936, ca răspuns la un 
chestionar propus mai multor scriitori de către Nouvelles litté‑
raires, arată viziunea lui Zweig asupra viitorului îndepărtat al 
europei unite: „spiritul european există, fără nicio îndoială, 
dar este încă într‑o stare latentă. [...] Datoria intelectualilor este 
să transforme această forţă latentă în forţă dinamică. trebuie 
să încerce să paralizeze contra‑forţele care se opun. În primul 
rând naţionalismul [...] (19�). scurtele răspunsuri la cele patru 
întrebări formulate de jurnalişti, sunt dovada că Zweig era 
extrem de conectat la cotidianul european din cea de‑a doua ju‑
mătate a anilor 1930 (incluzând aici viaţa politică), chiar dacă 
s‑a autoexilat în America de sud. Viziunea sa asupra unei europe 
unite devine realitate în anii 1990‑�000, după ce intelectualii 
europeni s‑au unit pentru a face cunoscut în toate limbile şi 
tuturor claselor sociale ceea ce nota Zweig în 1936: „scopul 
adevărat este realizarea unităţii spirituale, morale şi politice a 
europei” iar această europă unită „nu se va putea face decât prin 
3 Acolo unde este arta, acolo este patria
4    https://www.dw.com/en /chancellor‑merkel‑says –german‑ multiculturalism 

– has‑utterly‑ failed/a‑6118859
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unirea forţelor materiale, economice şi spirituale” (193), în ciuda 
opoziţiei manifestată de mulţi politicieni. Mergând mai departe 
cu viziunea sa (numită de mulţi nu doar o utopie, ci mai degrabă 
un optimism naiv), Zweig adaugă că momentul creării europei 
unite nu va fi unul final, căci se va continua unificarea spirituală 
a altor continente, apropierea de cele două Americi. Ceea ce 
trebuie evitat este naţionalismul european care se va naşte din 
manifestările naţionaliste ce au loc în interiorul fiecărei ţări (şi, 
aş adăuga eu, recolonizările). un alt pericol este semnalat de 
Zweig şi în articolul Pescarii de pe malul Senei, publicat în 1941 
în traducerea în limba engleză în Harper’s Magazine, dar scris în 
1940. Pescarii din povestirea care deschide eseul sunt martorii 
auditivi ai execuţiei regelui louis XVi în Piaţa Concorde, căci, 
în ziua în care regele este dus către ghilotină, iar capul i se va 
rostogoli în coşul pregătit pe eşafod, ei aleg să stea cu spatele la 
execuţia regelui, ascultând‑o, cu privirea fixată pe undiţele care 
plutesc pe sena. Zweig însuşi se regăseşte în metafora pescarilor 
de pe malul senei, căci se refugiază în munca de scriitor, pentru 
a‑şi feri privirea de ororile războiului mondial care era în plină 
desfăşurare. Acest pericol de a ne obişnui cu teroarea şi suferinţa 
cauzate de conflicte armate este justificat, căci „moartea a mii de 
persoane nu mai are astăzi de mult timp, după un an de război, 
un efect atât de puternic asupra afectului uman ca moartea a 
sute de persoane la începutul războiului. Ştirea, în ziar, păleşte, 
ea nu mai atinge decât intelectul, nu şi imaginaţia, nici inima 
obosită, epuizată” (36�). De asemenea, această indiferenţă sau 
incapacitate de a empatiza cu suferinţa provocată de război 
este explicabilă, scrie Zweig, deoarece „ei [pescarii] şi‑au dat 
seama de infima putere şi valoare pe care o aveau în calitate 
de oameni simpli şi anonimi, în acele zile istorice şi de faptul 
că ar fi putut, fără îndoială, să se facă mai utili, doar încetând 
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a fi în van spectatorii evenimentelor istorice ale căror sens le 
scăpa, şi revenind la munca lor, la activitatea cotidiană, intimă, 
silenţioasă şi ştearsă. [...] Căci voinţa naturii, este continuitatea. 
În timp ce îi distruge pe unii cu impasibilitate, ea cere ca alţii să îşi 
îndeplinească datoriile cotidiene cu o perseverenţă răbdătoare” 
(36�‑363). 

Parcurgând eseurile, dialogurile şi notiţele lui stefan Zweig, 
adunate pentru prima oară de Jacques le Rider în această 
colecţie, traduse din limba germană în franceză, am decis să 
mă opresc asupra celor trei concepte subliniate de le Rider în 
introducere: scriitorul apolitic, viitorul iudaismului şi multi‑
culturalismul viitoarei uniuni europene, chiar dacă am fost 
înclinată de la primele pagini parcurse să insist pe asemănările 
dintre anii 1936‑39 şi anul �0��. Voi încheia cu un citat din 
Misiunea intelectualilor (1941), care este la fel de actual astăzi 
precum era în momentul publicării. eseul reiterează punctul de 
vedere al scriitorului austriac: triumful vremelnic al tehnicilor 
de propagandă mass‑media asupra vocii intelectualilor, mani‑
pularea maselor prin şantaj spiritual de către mulţi dintre poli‑
ticieni, imposibilitatea ca toate vocile raţionale să fie distruse de 
guverne: 

„intelectualii îşi pot îndeplini sarcina de a combate fanatismul 
şi pasiunile care sunt pe cale să oprime viaţa tuturor ţărilor” cu 
răbdare şi convingere „căci marile mase, în toate naţiunile, nu vor 
altceva, în realitate, decât pâine şi pace” (Zweig �0�0:383).

luiza Caraivan
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Gruia Novac

 „Sunt poemul pe care-l scriu...” 
(Miracol cu acorduri, culori şi 
miresme rare)

elibeRAtĂ de orice tip de fanatism, ra‑
ţională până la totala stăpânire de sine, 

dacă ar fi trăit în vremea iluminismului, 
sonia elvireanu ar fi completat pleiada de 
cărturari iluştri ai acestuia. 

„e atâta splendoare, nesfârşită/ iubire în 
făpturile şi culorile tale,/ (...)/ Doamne, 
luminează‑ne cu iubire/ limpezeşte vede‑
rea/ să ne pătrundă splendoarea minunilor 
tale!” (Minunile Tale, pg. 85). 

este aburul care vălureşte din „minunile” 
poematice (adesea psaltice!) ale volumului 
Însoriri în sâmburele liniştii, publicat la edi‑
tura Ars longa, iaşi, în �0��. Cele 15� pagini 
de poezie au devenit prilej, dorit altcumva, 
pentru o cronică cu arhitectură aparent ec‑
lectică, autorul asumându‑şi riscul unui me‑
lanj de detalii şi principii oarecum practice, 

Gruia Novac,  
redactor‑șef al revistei Baadul 

literar din bârlad, eseist și 
cronicar literar la revista 

Scriptor din iași
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cu rol nedeclarat (!) de didascalie. Ce 
să (mă) fac, sechelă profesorală!!!

Am certitudinea – care mă şi apasă 
mereu – că toată existenţa mea a cons‑
tat în grija de a avea, per manent, un 
ochi pe mine (chiar şi când nu con‑
ştientizez simţământul), eu fi ind, de 
fapt, su biectul de care trebuie să mă 
ocup. starea asta mă încearcă şi la 
senectute, deşi n‑am avut niciodată 
(măcar în glumă) gândul de a mă con‑
sidera narcisist ori egotist. Am dorit 
însă să fi u eu. Şi sunt. Chiar şi când am 
întâlnit... oprelişti. Şi mi‑am amintit 

de mine, constatând că poeta sonia elvireanu, cu o 
răbdare neclintită, dar şi cu o modestie care‑i înal‑
ţă statura morală, acceptă potrivniciile vieţii cu seni‑
nătatea omului curat, trecut prin destule vămi. Dar 
nu pre getă să menajeze şi să interpreteze, cu calmul 
ce‑a pitit în el revolta, visurile pe care, altfel, le‑ar fi  
putut trăi. Aşa că, imperialul poem (dar nu singurul!) 
Foaia ca o baltă albă (pag. 9�) încoronează şi cartea, 
şi gândirea.

Germanii l‑au elogiat pe Frederic cel Mare, fran‑
cezii l‑au glorifi cat pe Napoleon, americanii l‑au 
cinstit pe Abraham lincoln, austriecii au preţuit‑o 
pe Maria tereza. sonia elvireanu reciteşte, ca de 
pe un palimpsest ascuns în pliurile unei gândiri po‑
etice doldora de virilităţi binefăcătoare, scrisoarea 
Doamnei de sévigné, care, din Parisul unui sfâr‑
şit maladiv de secol 17, aminteşte că istoria, cu 

cu rol nedeclarat (!) de didascalie. Ce 
să (mă) fac, sechelă profesorală!!!

mereu – că toată existenţa mea a cons‑
tat în grija de a avea, per manent, un 
ochi pe mine (chiar şi când nu con‑
ştientizez simţământul), eu fi ind, de 
fapt, su biectul de care trebuie să mă 
ocup. starea asta mă încearcă şi la 
senectute, deşi n‑am avut niciodată 
(măcar în glumă) gândul de a mă con‑
sidera narcisist ori egotist. Am dorit 
însă să fi u eu. Şi sunt. Chiar şi când am 
întâlnit... oprelişti. Şi mi‑am amintit 

de mine, constatând că poeta sonia elvireanu, cu o 

Gruia Novac
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„istoriile ei”, se repetă aproape aidoma. Poemul întreg e ca o 
oglindă‑reverbér ce reflectă imaginea unor întâmplări ale isto‑
riei de ieri, selectate de contextul vremii, iar istoria de azi, prin 
reiteraţie, le remarcă persistenţa. Pandemia, despre care se zice că... 
a trecut, e un pretext net (desluşit), admirabil, devenit subiect 
continuu. scrie Doamna de sévigné „din alte vremuri” (joi, 30 
aprilie 1687): 

„Draga mea copilă nu veni la Paris. Nimeni nu mai iese de frică/ să 
nu vadă flagelul abătându‑se peste noi..../ (...)/ Regele şi Mazarin 
ne închid pe toţi în apartamente. /(...)/ Îţi trimit două măşti 
caraghioase,/ toată lumea poartă la Versailles...” 

După „răzuirea” fină şi atentă a rândurilor scrise citeţ şi cu gri‑
jă, poeta sonia elvireanu completează azi (joi, 30 aprilie �0�0) 
stihuri şoptite parcă de un ecou afund: 

„Copila mea dragă, să nu cumva să te întorci acasă,/ să ne găseşti 
închişi în apartamente de frica/ virusului perfid,/ (...)/ nu te lăsa 
bântuită de dorul de acasă,/ (...)/ îţi trimitem o mască albă, e la modă 
la curte, am preluat‑o şi noi,/ e unică, fiecare o poartă ca o eşarfă 
subţire,/ e celebru modelul, şalul lui Puşkin, dar l‑au deochiat/ o 
să‑ţi amintească de noi, de aşteptarea asta/ caraghioasă,/ şi nu te 
întrista, fata mea, ne vei găsi cândva,/ când o trece boala, cu părul 
albit şi inima uscată,/ de‑o fi s‑o abatem de la noi.” 

În păruta lui simplitate, poemul cu titlu mereu cu răsunet 
cumpănit, poate din pricina asta persistent, impresionează prin 
aglomerarea (chiar aşa!) unor simţăminte ale gloatei umane, re‑
prezentată aici de o fiinţă fragilă, singură, dar „trăind” umorile 
tuturor, finisate însă cu sagacitate: 

„vise, copila mea dragă, doar vise, stăm în/ (...)/ locuinţe încar‑
tiruiţi;/ (...)/ chiar dacă suferim niţel...” 

Pandemia, „mersul bolnav al cotidianului înfrânt” (pg. 88), 
eufemistic vorbind, bat‑o vina!

„Sunt poemul pe care l scriu...” 
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Aşadar, unele texte, dar mai cu seamă acestea din Foaia ca 
o baltă albă (poem cu o impresionantă metaforă ezoterică în 
titlu!), primordializează existenţialitatea, abia apoi, „însă foarte 
puţin”, zicerile literare. Asta înseamnă cuprindere, nu reducţie. 
Din teme, poeta şi‑a ales imaginile, construind astfel universul. 
Al ei, e adevărat, dar care, uluitor, e al nostru, fiindcă poezia, în 
toate ale ei, e un soi de vivisecţie, dezvăluind frământata însu‑
fleţire a vieţii, în succesiunea ei prin generaţii, dar şi rezistenţa 
ei vremelnică, „înflorind timpul răsturnat” (pag. 38). Poemul 
Podul de ierburi înflorite (pag. 66), de pildă, reface o câtime din 
aroganta existenţă a fiinţei vorbitoare, punând până şi neputinţele 
sub semnul aşteptatei speranţe. 

„Cuvintele negre curg puhoi,/ se umflă, se învârt în furtună,// 
torentul îşi sapă albia/ (...)/ şuvoiul curge peste pielea fragilă,// (...)/ 
izvorul nu‑şi tulbură curgerea limpede,/ (...)/ se apără de duhul 
rău al cuvintelor/ cu ierburile înflorite la gurile sale,/ (...)/ reface 
podul surpat de furtuna de vară/ să se aşeze pe el curcubeul”. 

Final apoteotic remarcabil! 
Pajiştea verde (pag. 113) e o bijuterie fină, cu nimic oţios în 

substanţa ideatică, din care se iţeşte un fir dulce de alean... 
„În marginea umbrei mele/ se aşterne cerul,/ o pajişte verde de 
trifoi înflorit/ prin care joacă vesel lumina,// horbota florilor 
alb‑violet/ îmi lunecă în privire/ şi văd cu ochii cerului/ ierburile 
înflorite de vară,// în deasa tăcere verde,/ vârful unui trifoi cu 
patru foi/ îmi reazemă melancolia/ precum ochiul cerului lumea.” 

Poeta noastră (a mea, a ta, a lui!) vede lumea într‑un fel atât 
de personal, încât tu, cârcotaşule „obiectiv”, ai păcătui de‑ai 
socoti‑o inexpresivă. lucius Annaeus seneca ne spunea odată 
(pentru totdeauna!) că „adevărata bucurie e un lucru serios” 
(Res severa est verum gaudium). Versurile Doamnei generează 
bucurie, sunt serioase şi relevante, asemenea expresivelor stihuri 

Gruia Novac
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următoare care nădăjduiesc să vă amintească, simplu, că nu e 
suficient ca doar să existaţi. iată fragmentele: 

„Îmi fac mal din pietre şlefuite de ape limpezi,/ netezite de curgerea 
neostenită din vad// (....)// mă aşez în margine şi aştept/ ca pietrele 
să‑şi rostogolească// poveştile către celălalt mal,/ de pământ în‑
verzit de ierburi// prin care curg miresmele dimineţii,/ însoririle 
cerului, tăcerea şi depărtările,// stau între malurile de pietre/ şi 
pământ verde, roditor,// şi‑mi închipui că ascult apa limpezită,/ 
rostindu‑şi povestea de demult” (Între maluri ciudate, pag. 134).

simţămintele poetei străpung suflete sensibile, trezindu‑le, 
la fel cum luminile farului singuratic sfredelesc întunericul în‑
treţinând rătăciţilor speranţa „uscatului” izbăvitor. Poate de aceea 
multe din stările poetei, prea multe, cred, sunt de provenienţă 
tainică. să fie din pricină că, oscilând, încă nu s‑a hotărât în care 
dintre lumi să rămână?! 

„stau pe o piatră de hotar,/ pustnic între lumi,// piatră de altar 
şlefuit/ de adierea luminii,// o rază îmi mângâie chipul de ascet/ 
până‑n străfund de ocean// unde se limpezesc zările” (Piatră de 
hotar, pag. 147). 

Şi ca‑ntr‑o halucinaţie spontană, în care delirul e conştient‑
omenesc, ni se oferă surpriza unei mărturisiri care, fără să ne 
minuneze prea mult, ne aminteşte... adevărul cel mare: 

„O zi va veni când vom fi cer,/ cerul meu contopit cu al tău,// nu‑i 
decât un vis ori o clipă/ atât de reală, încât o luăm drept vis// (...)// 
cântec nemuritor, Cerul” (Un vis poate, pag. 150) 

sau: 
„nebunia unui vis ce străpunge orizontul,/ punctul în care visul e 
viul şi viul e vis” (Punct de foc, pag. 151).

Poezia Doamnei sonia elvireanu e scrisă, evident, acum, 
în prezentul tezaurizat în iris, odorat, zvonit, dăruit, dar, deşi 
preocupată de clipa care numai ce a trecut, nu vei întâlni prea 

„Sunt poemul pe care l scriu...” 
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multe urme de nostalgie, pentru că nimic din ceea ce scrie nu e 
perimat, totul e proaspăt; amintirile sunt punţi viguroase care 
leagă succesiunile generaţiilor, devenind astfel viaţă vie. Poate o 
să descifraţi adâncimea poemului Pelerinul (pag. 46), tocmai că 
pare, în substanţa intenţiei, insolit. 

„te caut,/ pelerin rătăcit,// într‑o casă de ţară,/ vocea ta de 
profet,// ne desparte un prag/ şi aşteptarea,// blând tâmpla‑mi 
atingi:/ – ai venit.” izbăvitoarea secundă a întâlnirii cu... aştep‑
tarea!

umorile femeii sensibile, Doamna sonia sau alta asemenea, 
irosite cu dărnicie conştientă şi trează în sutele de stihuri iscate 
din har, capătă fineţea înfloririi şi supleţea crinului imperial. 
totul devine stare întreţinută de un abur absolut al cuvântului cu 
temere ales şi hotărât. Şi peste toată truda, stăpânitoare, pluteşte 
o aromă inefabilă, ca de paciuli, „ca un miros sfios/ de iarbă tă‑
iată”, cum a scris mirific lucian blaga... Doamna manifestă o 
voluptate furtivă pentru universul întreg, ba chiar un fel de des‑
perare întreţinută nealeatoriu, precum focul, numai astfel asi‑
gurându‑se că poate ajunge la esenţele intuite. 

„Duhul dealului odihneşte uneori mirat/ în grădini cu răzleţe fire 
de vie, printre tufe/ de mentă, zmeură, stânjenei şi bănuţi,// via îşi 
trece tămâierea în trupul lui subţiat,/ duhul dealului trece prin ea 
spre nicăieri,/ boarea de viţă îl învie ca pe mine mirul din meri” 
(Duhul dealului, pag. 131). 

Mulţimea de teme copleşeşte întinderea privirilor poetei, 
de aceea selectarea câtorva ar putea fi saţiabilă: insula, nisi‑
pul, ţărmul, singurătatea („firul de iarbă descântă în verde tă‑
cerea...”), vântul, crepusculul (mai mereu violet), poteca, cerul 
(„cer înflorit/ în braţele tale”), lumina („merele‑n pârg/ lumina 
tăcerii”), iubirea („iubirea/ face din scoarţă, copac verde,/ îi în‑
floreşte/ până şi umbra”), curcubeul, cuvintele („cum ar putea 

Gruia Novac
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ele să ştie lumina care dă gust tăcerii?”), virusul, dealul, crângul, 
copilăria („îmi intră în casă/ câmpul înflorit demult/ sub tălpile 
goale”), ploile, frigul etc., colorate, mai toate, în alb, albastru, 
verde, violet... („e atâta splendoare, nesfârşită/ iubire în făpturile 
şi culorile tale”).

Doamna sonia elvireanu, poetă viguroasă în slăbiciunea 
ei energică pentru vers, îndeamnă, prin tot ce scrie, prin ce şi 
cum gândeşte, la cunoaştere. Poezia Doamnei a apărut din cu‑
riozitatea femeii, conjugată fericit (şi exact!) cu aptitudinea es‑
tetică a purtătoarei de har („mirul din meri”), care, fără a con‑
strânge limitele omeneşti ale percepţiei lumii, a îndeplinit un 
ritual – magic, până pe o treaptă posibilă – la finalul căruia ne‑a 
oferit un bun realizat cu pricepere neîndoielnică. Dintre atâtea 
bunuri lirice, unul e coparticipant la „încoronarea” operei: 

„la un capăt de orizont,/ privesc prin spărtura norilor/ un colţ 
de mare,// te zăresc aşteptând pe stâncă/ până ce orizontul meu 
atinge/ linia zării tale,// punctul în care depărtările cerului/ şi visul 
pământului/ se prefac în lumină” (Linia zării tale, pag. 149).

se vede astfel cum gândurile („depărtările”) şi visul (re‑
flectarea!) se prefac în creaţie. Abia de aici înainte începe, sin‑
guratică 

(„...nu văd decât şirul înnegrit pe papirus,/ pe care aş vrea să‑l 
şterg,/ să‑l refac în culori/ un nou început în reculegerea mea” 
[pag. 148]), drumul către... dincolo de zare. Pentru că „vocea 
Poetului se‑nalţă ca o ofrandă”.

8‑9 septembrie, 2022
bârlad

„Sunt poemul pe care l scriu...” 
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Carmen Neamțu

Exploatarea sânului Julietei și alte 
reportaje cu farmec*

ÎN PANDeMie, am călătorit din fotoliu cu cel 
mai recent volum semnat de ion Cristoiu, din seria 

„Lumea văzută de un român rupt în fund”, serie al 
cărei prim titlu de note de călătorie satirice a apărut 
în anul 1996, la editura Pro. În 2007, la editura 
Hystoria, au urmat În vestă printre fracuri, iar în 
2022, Crunta exploatare a sânului Julietei, la editura 
Martorul clipei.

ion Cristoiu rămâne un reper în istoria presei 
românești nu doar pentru nenumăratele gazete pe 
care lea fondat și dezvoltat (Evenimentul zilei, Coti
dianul, ZigZag, Expres). Analizele lui de pe blogul 
cristoiublog.ro sau la televiziunile unde este invitat 
îmbină informația documentată minuțios cu un stil 
propriu, fermecător. istoric al clipei, cum îi place să 
se alinte, ion Cristoiu are o cultură solidă pe care 

* ion Cristoiu, Crunta exploatare a sânului Julietei, editura 
Martorul clipei, bucurești, �0��.
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nu o exhibă, ostentativ, în texte aride. 
Autorul are sim țul măsurii limbii pe 
care o exploatează inteligent întruun 
crescendo al argumentelor care conduc 
la ceea ce era de demonstrat. Textele lui 
ion Cristoiu au întotdeauna o concluzie 
și îți dau de gândit. De monstrațiile îi 
sunt logice, uneori surprinzătoare, dar 
niciodată plictisitoare. Citindul, poți 
exclama, și eu cred/ simt/ gândesc așa 
(sau nu?), dar „bine le mai zice”. Zia
riștii buni sunt cei care găsesc formula 
firească de a spune exact ceea ce gân
desc, indiferent de consecințe.

Structura elaborată, directă a povestirii, dublată 
de talentul reporterului de a te face să vezi exact 
ce a văzut/ auzit/ simțit/ trăit, este o calitate rară a 
jur  nalistului, pe care ion Cristoiu o are cu asupra 
de măsură și pe care o poți redescoperi și în acest 
volum. Deseori am analizat cu studenții editorialele 
lui ion Cristoiu și modul curat, clar, de structurare 
al textelor. Dincolo de analiză, ele pot fi repere de 
scriere lizibilă și captivantă, modele pentru mai tinerii 
jurnaliști ce doresc să pătrundă în această profesie în 
care există mereu tentația superficialității.

Cartea de față oferă o călătorie relaxa(n)tă prin 
diverse locuri de pe mapamond. Noutatea abordării 
lui ion Cristoiu presupune o privire a reporterului, 
pli nă de umor și încercând să demitizeze, să iasă din 
șabloanele călătoruluiturist grăbit de azi: 
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„Călătorul în străinătate poartă cu sine, chiar de la trecerea graniței 
autohtone, convingerea că țara spre care se îndreaptă diferă 
fundamental de a lui. Firește, școala la învățat că extratereștrilor 
de aia li se zice așa, extratereștri, pentru că trăiesc în afara Terrei 
și, în consecință, oricât de costisitoare ar fi compania turistică, 
ea nuți poate oferi nici măcar în Alaska extratereștri la tavă. 
Totuși, undeva, în adâncul sufletului de călător, pâlpâie speranța 
că vei întâlni oameni și obiceiuri ciudate, despre care vei putea 
vorbi la întoarcere, nu fără o anume mândrie. Dând curs acestei 
nevoi, exploatarea turistică a tradițiilor duduie din plin pe toate 
meleagurile lumii”. (p.305)

Cu jurnalistul Cristoiu vezi Hamburgul și BadenBaden cu alți 
ochi, urci în New York, cu avionul prezidențial, în Washington 
te întâlnești cu românii din diaspora, „loviți zdrobitor și ire
mediabil de boala fotografiatului”, descoperi Verona cu Julieta 
si balconul ei, care aduce o contribuție masivă la PiBul italiei, 
găsești ferma de crocodili din Thailanda, din provincia Samut 
Prakan, de lângă Bangkok, ori cafeneaua Florian din Veneția, îi 
cunoști în alt fel pe noii japonezi ai occidentului, rușii, cucerești 
cetatea Carcassonne, Pont d’Avignon și pe Pithia din sanctuarul 
lui Apollo, sub invazia consumerismului prosper. Constați că 
exploatarea tradițiilor „duduie” din plin pe toate meridianele 
lumii. Și că, întro călătorie, ai mai mereu nevoie și de o privire 
destinsă, relaxată.

ion Cristoiu te atrage spre reportajele sale cu titluri incitante. 
După parcurgerea notelor de călătorie nu vei fi dezamăgit că 
una citești în titlu și alta în textul propriuzis: Mercedesul 
olandezilor – bicicleta, Cum mam simțit în America la fel ca în 
GăgeștiDeal, Victoria mea asupra turismului sexual, La reve
lion ca pe câmpul de luptă, Un păcătos la muntele Athos, A 
te p... la Paris, Cum mau călcat în picioare niște thailandeze, 
Cum poți dormi în Balconul Europei (pe Costa del Sol), Cu 7 
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euro, trăiești un bombardament aliat infernal, Slavă Domnului 
că mau luat drept italian!, Rosh Hanikra sau cum miam făcut 
plinul de caverne, Un obiectiv turistic mondial de prim rang: 
Chioșchiul de înghețată, Cum câștigă scoțienii din hachițele 
vremii,  Nimic despre vechii greci, totul despre câinii și mâțele 
de azi etc.

ion Cristoiu îmbracă în scris „geaca” umorului și a autoironiei 
și stăpânește stilul jurnalistic pe care îl exersează acum în notele 
sale de călătorie, directe, surprinzătoare, amuzante:

 „efortul intelectual cerut de călătorie e atât de mare, mai ales că 
trebuie să arăți, din când în când, prin exclamații, cât de încântat 
ești, că te apucă o foame înspăimântătoare, sub puterea căreia ai 
roade și tablourile de pe pereți, mai ales dacă sunt în ulei”. (p.21)

„Cei careși pot permite să mănânce cât vor și cei care nuși pot 
permite. Cei care nuși pot permite se împart, la rândule, în 
două: 1. Cei care continuă să lupte cu caloriile, întro înverșunare 
amintind pe cea a omului care dă din mâini în lărgimea oceanului, 
deși habar nare să înoate. 2. Cei care au abandonat lupta, zicându
și: o viață are omul și un stomac în burtă! Mă număr printre cei 
din prima categorie, subgrupa luptătorilor neobosiți. iată de ce, 
pentru mine cel puțin, zborul cu avionul prezidențial a fost de 
fiecare dată un examen al vieții. Nu e deloc ușor săi vezi pe toți 
cei din jur înfulecând pe rupte, trăgând beri după beri, în timp ce 
tu mesteci și mai acerb guma ce ține loc de țigări, de haleală și de 
băutură”. (p.4142)

„Călătoriile oficiale sunt pentru Președinte un bun prilej de îm
bunătățire a relațiilor cu presa. Jurnaliștilor deja de treabă cu Pa
latul li se mai toarnă miere în călimările lor și așa pline de sirop. 
Jurnaliștilor răi în cerul gurii li se mai pilesc dinții (...) După patru
cinci ore de mers cu avionul, orice călător simte nevoia furibundă 
de a cumpăra ceva”. (p.6769)

„Nimic nu e mai sfânt la restaurant decât cele două momente de 
lectură decisivă: a meniului (la început) și a notei de plată (la 
sfârșit)”. (p.88)
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„În prima zi a vizitei la Tokyo, ajungem la templul shintoist 
Asakusa. Tradiția obligă aici pe credincioși să bea dintro cană 
cu coadă lungă de lemn înainte de a se ruga. evităm cu brio mo
mentul, dat fiind că avem deja experiența catastrofei igienice 
numite cana de la fântânile românești. evităm, de asemenea, mo
mentul rugăciunii, constând întro serie de plecăciuni, întrerupte 
de scurte bătăi din palme. Nu de alta, dar nu suntem șintoiști. Și de 
la căderea lui Ceaușescu, suntem mult mai prudenți cu aplauzele”. 
(p.305306)

Sunt 398 de pagini în care descoperi amănunte uitate, igno
rate, pentru unii mai puțin importante, din diverse colțuri 
ale lumii: Pont d’Avignon sau rentabilitatea lucrului prost fă
cut; barul din Muzeul artei erotice din Hamburg; deosebirea 
dintre Rai și Salonul oficial; cel mai titrat wc de pe pământ, 
descoperit la castelul edinburgh; capcana culinară burrito de 
la Cleveland; surpriza cu balconul Julietei care nui în stradă 
și misterul milioanelor de scrisori trimise, deși Julieta e moartă 
de mult; cum a ajuns Cristoiu singurul client din 1720 și până 
acum care a stat în celebra cafenea din Veneția, Florian, nu mai 
mult de câteva minute  etc. ion Cristoiu știe să dea valoare unei 
informații banale și să o ridice la rangul de eveniment ce poate 
naște o poveste, o reacție a cititorului.

În anul 2000, pentru ziarul la care lucram atunci, iam luat 
un interviu mai amplu jurnalistului ion Cristoiu. Am găsit în 
calculatorul personal interviul, de unde redau răspunsurile la 
doar două întrebări:

— Domnule Ion Cristoiu, se spune că dacă reușești să 
îl iriți pe cel intervievat el va termina prin a țipa adevărul 
numai de furie. Să pornim discuția noastră de aici. Ce vă 
irită cel mai tare astăzi?

— Mă irită mai ales incapacitatea unor oameni de a înțelege 
din viață, din trecut, din cărți, că totul este trecător chiar și func
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țiile în care ajung. Toți se comportă la un moment dat ca și cum 
ar fi acolo sus pentru totdeauna. Al doilea lucru iritant pentru 
mine, nu îmi dau seama care dintre ele mă irită cel mai mult, 
poate chiar acesta, este încercarea unor români îmbogățiți peste 
noapte de a imita stilul de viață al ceea ce se presupune că ar fi 
stilul multimiliardarilor din occident. Acolo oamenii de afaceri 
bogați trăiesc modest pentru că nu au timp. Noi avem o clasă 
de țoape din toate punctele de vedere, oameni îmbogățiți peste 
noapte, inculți, care nu țin altceva decât să imite ceea ce ei cred 
că fac bogătașii din occident.

(...)
— O ultimă întrebare. Vi s-au solicitat numeroase inter-

viuri, dumneavoastră la rândul dumneavoastră ați provocat 
dialoguri nenumărate. Există vreo întrebare care ați fi dorit 
să vi se pună în tot acest timp și nu vi s-a pus?

— e o întrebare dificilă. Poate ar fi trebuit să fiu întrebat ce 
mă consider? Și să răspund. Mă consider un ratat în mai multe 
domenii. Puteam să fiu un filozof foarte bun și nu am fost și nu 
sunt. Puteam să fiu un scriitor foarte bun. Și nu sunt. Puteam să 
fiu un critic literar foarte bun. Și nu sunt. Sunt un jurnalist foarte 
bun. Suma mediocrităților din diferite domenii a dat naștere unui 
jurnalist bun. Cred că aceasta este un una din cheile succesului 
meu. Asta nu înseamnă că sunt și mulțumit de faptul că nu sunt 
un mare scriitor. Preferam să fiu un mare scriitor, chiar dacă 
eram mai puțin vedetă, decât un jurnalist care e vedetă, dar una 
trecătoare. Lumea mă va uita după ce nu voi mai fi.
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Lucia Cuciureanu

Un judeţ cât o ţară

ReCeNt am primit un tom1 de peste 500 de 
pagini despre Ţinutul bistriţa‑Năsăud văzut 

prin ochii scriitorilor. M‑a interesat să‑l citesc din 
mai multe motive. În primul rând, pentru că n‑am 
fost niciodată la bistriţa. Apoi, pentru că i‑am citit cu 
mare plăcere pe Ana Dragu, Dan Coman (am şi un 
top al cărţilor sale, Parohia e pe primul loc), Marin 
Mălaicu‑Hondrari, ioan Pintea (am scris despre Mic 
jurnal discontinuu). Cu Gavril Ţărmure, editorul, 
am colaborat recent în vederea publicării unei cărţi 
la editura Charmides. Pe V. leac l‑am cunoscut în 
„timpul trăirii şi mărturisirii” lui la Arad. urmăresc 
cu interes repertoriul Adei Milea, atât de aproape 
de poezie şi îmi plac experimentele teatrale ale lui 
Radu Afrim. Am urmărit la tV Gala uNiteR, 
care a avut loc anul acesta la bistriţa, cu îngrijorare, 
temându‑mă că nu se va ridica la nivelul ediţiilor 

1 Spiritul locului Ţinutul Bistriţa‑Năsăud prin ochii scriitorilor. 
Antologie gândită de Menuţ Maximinian, editura Şcoala 
Ardeleană, Cluj‑Napoca, �0��
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anterioare. Nu a fost cazul. Am ajuns 
astfel la concluzia că la bistriţa există 
„un câmp magnetic” care radiază 
cultură. Că instituţiile culturale sunt 
„locuite” aici de oameni de vocaţie care 
îşi fac meseria cu pasiune şi pricepere. 
Această carte este o dovadă în plus. 
În sfârşit, pentru că am şi eu un ţinut 
natal pe care‑l port în sufl et şi care îmi 
provoacă adesea reverii, nostalgii şi alte 
emoţii tămăduitoare.

Argument‑ul lui Menuţ Maximinian 
oferă pre cizări despre geneza antologiei. 
Proiectul a fost de marat de societatea 
scriitorilor din bis triţa‑Năsăud al cărei preşedinte 
era regretatul critic Andrei Moldovan, fi ind realizat 
sub egida Con siliului Jude ţean bistriţa‑Năsăud în 
par teneriat cu uniunea scriitorilor din România – Fi‑
liala Cluj şi periodicul Răsunetul Cultural. Gând‑ul 
lui ioan‑Aurel Pop evi denţiază rolul şcolii, acela de 
cultură şi de eliberare naţională, a liceului din Năsăud 
unde s‑a înfi inţat o societate culturală a elevilor, 
intitulată „Virtus Romana Rediviva”. Aici au studiat 
George Coşbuc, iacob Mureşianu şi liviu Rebreanu. 
urmaşii au făcut biblioteci, centre culturale, reviste, 
între care Răsunetul Cultural şi Mişcarea literară. 
Cuvânt de însoţire este adresat de irina Petraş care 
dovedeşte o bună cunoaştere a bistriţenilor pe care 
i‑ar ca rac teriza „o anume disciplină a existenţei şi a 
co‑exis tenţei paşnice, o mândrie a lucrului bine făcut, 
o asumare a datoriei de a păstra o tradiţie nobilă şi 
de a‑i perpetua formele de manifestare rodnică în 
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prezent”. (p. 10) Are dreptate eseista clujeană şi când apreciază 
consistenţa vocilor antologiei: „istorie, relief, literatură, obiceiuri, 
oameni de vază, istorisiri sentimental‑nostalgice valorează spiritul 
locului, adăugându‑i tuşe şi contururi inconfundabile”. (p. 11)

Prima parte, Efigii Locuirea esenţială, oferă spaţiu strămoşilor 
iluştri ai acestui colţ de ţară. se ştie că bistriţa este oraşul 
imnului Naţional al României, că în oraşul naşterii sale se află 
Casa Memorială „Andrei Mureşanu” şi în Piaţa Centrală, sta‑
tuia poetului. liviu Rebreanu este prezent cu un fragment din 
„Cuibul Visurilor”. George Coşbuc, cu o scrisoare adresată ta‑
tălui său, expediată din sibiu. Veronica Micle cu trei poezii. ion 
Pop Reteganul, academicianul iuliu Moisil şi Vasile Fabian‑bob 
rememorează anii copilăriei şi anii de şcoală.

Partea a doua, Călători pe meleaguri bistriţene, îi surprinde 
la „drum” pe Alexandru odobescu, Nicolae iorga, lucian 
blaga, tudor Vianu, Henri H. stahl, Radu Petrescu, Nicolae 
Manolescu, Jean Poncet şi Cornel udrea. impresiile lor vorbesc 
despre peisajul natural pitoresc, despre Cetatea Ciceului cu 
istoria ei de la Matiaş‑Craiul la Ştefan cel Mare şi Petru Rareş. 
lucian blaga şi‑a cumpărat casa din Dealul Dumitrei care n‑a 
putut fi salvată, aşa că numai casa surorii letiţia a rămas să 
amintească de prezenţa poetului la bistriţa. tudor Vianu scrie 
impresii de la dezvelirea bustului de bronz al lui George Coşbuc, 
opera sculptorului Corneliu Medrea. la eveniment au participat 
soţia lui liviu Rebreanu şi cele trei surori ale sale. Henri H. stahl 
povesteşte despre întâlnirea unei echipe monografice cu sătenii 
din două aşezări de la graniţa Năsăudului. Radu Petrescu e pre‑
zent cu un fragment de Jurnal din anii apostolatului la Prundu 
bârgăului. Jean Poncet evocă întâlnirea cu satul Runc, „satul 
poeţilor” şi „al oamenilor care citesc”. Cornel udrea vorbeşte 
despre Năsăud ca despre o ţară. Nicolae Manolescu este prezent 
cu un discurs adresat elevilor de la liceul tehnologic „liviu 

lucia Cuciureanu



1954, 2022

 Lecturi paralele

Rebreanu” de la Maieru. Domnia sa e convins că şcoala adevărată 
se face cu profesori dăruiţi şi cu elevi care învaţă: „sunt profesori 
care spun că nu pot preda sadoveanu în şcoală pentru că nu‑i 
interesează pe copiii de astăzi. obligaţia ca profesor de română 
este să‑i faceţi pe copii să înţeleagă şi să le placă sadoveanu. Cine 
nu e în stare, sunt târguri de job‑uri câte vreţi şi pot să se apuce 
de altă meserie. este interzis să intri în şcoală cu o asemenea 
mentalitate. Dacă gândim aşa nu mai citim nimic din trecut, 
începând cu biblia. Ce să facem cu shakespeare, cu Rebreanu? Şi 
totuşi, trecutul trebuie respectat, cunoscut, înţeles şi aceste cărţi 
trebuie citite. Dragi copii, să vă gândiţi că de aici, din Maieru, a 
ieşit unul din cei mai mari romancieri români. N‑ar fi bine să 
întrebaţi ce dascăl a avut el la clasele primare care i‑a dat baza 
de pornire? Cine l‑a format? Ce i s‑a spus? Credeaţi că vine un 
mare maestru de la Cluj să‑i predea? era învăţătorul lui din sat. 
Dacă aveţi ambiţii, profitaţi de şcoală pentru că, poate, de aici, 
dintre voi, se va mai naşte un Rebreanu mai mititel.” (p. 68‑69)

În partea a treia, Dinspre scriitorii locului: Nostalgii, Stampe, 
Evocări, semnează 115 autori mai mult sau mai puţin cunoscuţi. 
Dintre cunoscuţi, V. leac e prezent cu un poem nonconformist, 
Cine era de fapt, şi bine face, mai înviorează pagina. la fel pro‑
cedează ioana bradea şi Ana Dragu, prima în proză, cealaltă în 
versuri, introducând ironia şi autoironia în texte imprevizibile, 
originale. ioan Pintea ataşează amintirilor sale o fotografie ve‑
che. o fotografie cât o mie de cuvinte. Gavril Moldovan îl tră‑
dează pe poetul pe care l‑am descoperit comentându‑i un 
volum de Jurnal: „[...] timpul este o coajă de nucă pe valurile 
someşului, o urmă de stea când calci pe ea, o stâncă adâncită‑n 
apă, când merg cu vaca de‑o adapă, e viermele ce roade greu 
ţesutul inimii din pieptul meu, un minereu abia constrâns la 
fapta ce l‑a compromis. timpul prezent, trecut şi viitor nu pot fi 
decât aripi ce dor.” (p. 307) olimpiu Nuşfelean vorbeşte despre 
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locul în care îţi găseşte inspiraţia, „veranda casei părinteşti de 
la Şieu‑sfântu”. Câţiva scriitori se exprimă în interviuri. Dinu 
Flămând trăieşte „obsesia ţăranului de peste păduri”. ioana 
Nicolaie, în asentimentul fiului ei, scrie că grădina paradisiacă 
făcută de tatăl ei este cel mai frumos loc din lume. Dorin tudoran 
se trage, după tată, din bistriţa‑Năsăud, biblioteca judeţeană 
a deschis o bibliotecă sătească purtând numele lui. Din Dan 
Coman se poate citi un fragment din Cărţile Sângeorzului. Marin 
Mălaicu‑Hondrari precizează că numele lui nu e pseudonim şi 
că nimic nu şi‑ar dori mai mult vreodată decât să se întoarcă în 
copilăria petrecută la sângeorz‑băi.

În partea a patra se rezervă spaţiu celor 11 Invitaţi, în tot 
atâtea interviuri. Regizorul Radu Afrim locuieşte în mai multe 
oraşe, în funcţie de spectacole şi de teatrele care le găzduiesc. 
În luna noiembrie, luna „simplităţii”, stă mai mult timp acasă, 
la beclean, încercând o regăsire de sine. Dan Coman vorbeşte 
despre festivalul de muzică şi poezie care are loc la bistriţa. 
Maxim Dumitraş a înfiinţat un muzeu de artă modernă într‑un 
sat (mi‑ar plăcea, într‑o zi să‑l vizitez). De la Alexandru Gavrilaş, 
manager al Complexului Muzeal bistriţa‑Năsăud, aflăm că în 
tot judeţul sunt 15 locaţii şi încă se aşteaptă inaugurarea unuia. 
Marcel lupşe e pictorul „busuiocului”, prieten bun cu artistul 
Grigore leşe, care l‑a însoţit la câteva expoziţii cu cântul său. 
Ada Milea este artista care, deşi a lucrat la Cirque du soleil, 
în Canada, s‑a întors în ţară, chemată de „dorul de un loc”, de 
rădăcinile lui invizibile. ioan Pintea vorbeşte din calitatea lui 
de manager al bibliotecii Judeţene „George Coşbuc”. el este un 
exemplu de om potrivit la locul potrivit. iniţiativele şi acţiunile 
organizate, împreună cu cei doar �� de angajaţi, sunt dovada 
(p. 49�‑499). Alexandru Pugna, managerul Consiliului Judeţean 
pentru Cultură, apără valorile neamului, reuşind astfel să apere 
identitatea bistriţenilor. Gavril Ţărmure, manager al Palatului 
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Culturii bistriţa, este unul dintre iniţiatorii festivalului „Poezia 
e la bistriţa”, care s‑a născut în urmă cu 13 ani. Conduce, de 
asemenea, editura Charmides, o editură de prestigiu. În sfârşit, 
Cornelia Vlaşin, şef serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale, 
vorbeşte despre documentele importante care se găsesc aici: ima‑
gini de la o nuntă de la ţară la care a fost naş Dimitrie Gusti, 
�6 de fotografii ale vizitei cuplului regal, în gară şi un tablou al 
Reginei.

În capitolul Personalităţi ale judeţului Bistriţa‑Năsăud, se 
exprimă 19 oameni cu care se mândreşte locul. Îmi erau fami‑
liare până acum, dintre ei, Vasile Rebreanu, prozatorul şi dra‑
maturgul şi Vasile Rebreanu, tatăl lui liviu Rebreanu, prototipul 
învăţătorului Herdelea, Zaharia sîngeorzan,  Maria ivănescu, 
soţia poetului Cezar ivănescu, traducătoare a unui roman de 
Ferdinand Celine şi lingvistul Vasile scurtu.

ultima parte, Academicieni năsăudeni, este un material rea‑
lizat de ioan seni. sunt 34 de nume importante. Cei mai cu‑
noscuţi fiind George Coşbuc, liviu Rebreanu, emil isac, tiberiu 
brediceanu, Grigore C. Moisil, lucian blaga, iuliu Hossu şi ion 
Creangă. unii dintre ei doar legaţi conjunctural sau familial de 
Năsăud sau de judeţul bistriţa‑Năsăud. 

Cartea a apărut la editura condusă de Vasile George Dâncu, 
de asemenea un om al locului. Proiectul a fost susţinut şi realizat 
sub egida Consiliului Judeţean bistriţa‑Năsăud, contribuţie care 
ar trebui să‑i „molipsească” şi pe conducătorii judeţului nostru. 
Numai că pentru această izbândă este nevoie de oameni care 
să cultive mândria locală, să promoveze obiceiurile, tradiţiile 
şi poveştile locului. e nevoie de viziune şi de acţiune, pentru 
că nicăieri nu se întâmplă astfel de lucruri pocnind din degete 
şi transferând responsabilităţi altora. e nevoie, aşadar, de soli‑
daritate în buna convieţuire.

Un judeţ cât o ţară
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Borco aduce pusta, de lanţ, ca 
pe-un cîine mare* 

sCRisul lui borco se citeşte ca şi cum ai trage o 
linie pe nară. e una din frumuseţile urîte din care 

mai vrei. Întîmplarea face că avem multe în comun, 
deşi sper că nu ne asemănăm în multe. Cu omul 
nu am o relaţie extraordinară, deşi am fost colegi 
de facultate, e prea sîrb pentru mine, whatever that 
means, dar pe scriitor îl ador, ceea ce face să poată 
exista sentimentul că am putea să mai bem o bere din 
cînd în cînd. Poate aşa este bine în viaţă, aşa este util 
să fie cînd scrii despre cineva – să te mîrîi puţin pe 
interior cu el. Poate atunci chiar are greutate să spui 
că scrisul lui e bun. Apoi să rîdeţi împreună, legaţi, 
totuşi, de cele bune, şi să vă amintiţi de tinereţe. 
Pentru că, în mod cert, ne leagă ceva. Cum învăţam 
noi, în acelaşi timp, să trecem cuvintele în cai. De 
stepă. 

*borco ilin, Jurnal de pustă, editura Humanitas, �0�1.
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borco e prea sîrb pentru mine, cum 
zic. Nu ştiu cum să spun asta frumos. 
uite o încercare: dacă un dicţionar 
de sintagme ar fi  unul ilustrat, la „cal 
breaz şi sîrb cuminte nu se există” 
ar apărea poza lui borco. el nu te pis‑
căleşte pentru că merţi să fi i piscălit, ci 
pentru că e parte din substanţa lui să 
facă asta, ca în fi lmuleţele de youtube 
cu ţărci care trag de coadă căţei ce vor 
să se odihnească. la început e haios. 
Apoi devine obositor. iar pentru 30 
de ani, ai cunoştinţei noastre... e mult. 
De aceea, reîntîlnindu‑l pe borco din scrisul lui, îţi 
tresare o sprînceană şi se duce în susul mirării. Şi îţi 
spui: uită‑te şi la băiatul ăsta, ce ascunde sub toată 
iritarea aia pe care ţi‑o dă sîrbul năbădăios. Şi începi 
să‑i ierţi, şi să numeri distanţa dintre voi în posibile 
beri. 

trebuie să recunosc că de la borco am început 
să ademenesc, mai des, în fondul meu principal de 
cuvinte, defi nirea asta frumoasă, „pustă”. Mi‑a plăcut 
întotdeauna înserarea în banat, privită dintr‑un tren 
care nu se grăbeşte, cu soarele ronţăind liniştit o linie 
a orizontului depărtată, care‑ţi permite să respiri. 
Dar, uneori (sau... ce spun eu aici? – deseori) iubim 
lucruri fără a încerca să le defi nim ca obiecte iubilile, 
fără să spunem ce se întîmplă acolo, de ne‑a apucat 
pe noi treaba cu iubitul, sau cum s‑a întîmplat. borco 

De aceea, reîntîlnindu‑l pe borco din scrisul lui, îţi 

Borco aduce pusta, de lanţ, ca pe un cîine mare
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şi pusta lui m‑au făcut să‑mi iau altfel pulsul ierburilor arse, al 
cîmpurilor tihnite, al înserărilor de aici. Alăturările lui de cuvinte 
cîntă altfel. sigur, toţi ştim toate cuvintele, important e ce rîu şi 
ce capcană îşi ascute fiecare din ele, din îmbinarea lor, iar scrisul 
lui borco e apă limpede, de la care îţi rămîne sete de mai mult. 
C‑aşa‑i în pustă.

Dar să vedem ce spune colegul meu într‑ale jurnalisticii, şi 
în joaca asta, cu vorbele, şi cu cîmpiile arse, atît despre el cît şi 
despre ce e în jur. „Regret că nu‑s mai şcolit în toate, mai şlefuit 
în gândire, mai ordonat. Că sunt doar instinct şi scânteie şi 
explozie nedirijată, uneori magic, alteori de prost gust. Nu‑mi 
aparţin deloc.” (pg 5) Şi, de nu îl cunoşti deja, te uiţi la scriitor, 
cu ochiul cititorului ce‑şi închipuie, dincolo de literă, şi îţi spui: 
aici e ceva!

„N‑am coaie de scriitor, asta e. N‑am tăria să‑mi asum public 
propria mea viaţă. Şi dacă aveam, n‑ ar fi fost de folos nimănui, 
decât poate mie, pe patul de moarte. o moarte pe care sigur aş 
fi murit‑o pe undeva direct din picioare, fără să‑mi pot savura 
gloria asumării de sine. simpla convieţuire cu mine însumi a 
fost o performanţă istovitoare, o împovărare atinsă pe ici‑colo 
cu mici glorii personale, glorii care contează doar pentru noi 
înşine.” (pg 1�) – spune borco, şi îţi dai seama că pusta nu este 
doar sentimentul exterior, că, la unii oameni, e ceva ce se tîrăşte 
în interiorul lor, şi îi umple, şi le duce un soi de tînjeală după 
toate lucrurile care nu sunt, şi, uneori, începi să te recunoşti în 
ei. Mai ales atunci devine interesant, cînd începi să te recunoşti.

Nivelele la care îţi vezi faţa apărînd, glisînd în oglinda pe 
care o ţine nu doar în faţa lui, sunt mai multe, în funcţie de 
lumile suprapuse pe care le împarţi cu scriitorul. De exemplu, 

Ramona băluţescu
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toţi colegii mei fotografi sau jurnalişti vor înţelege al dracului 
de bine asta: „Colegii mei fotografi erau de meserie electricieni, 
şoferi, manipulatori marfă şi portari. se uitau la mine ca la 
naiba. CV‑ul meu era beton. Fiecare fotografie avea imprimată 
pe verso data şi numele fotografului, nu era loc de neclarităţi. 
se muncea paisprezece ore pe zi, şapte zile pe săptămână. era 
finalul lui septembrie. undeva departe, în altă viaţă, Aranca şi 
Mureşul înghiţeau apusul în lipsa mea.” (pg 14)

uneori, fraza e scurtă, ca un pumn de mardeiaş, şi eficientă, 
şi te cufunzi în nostalgie, şi preiei legendele personale pe care 
borco şi le‑a croit pentru sine ca pe propria ta piele: „Parcă 
eram în trenul de Aranca, doar că pusta avea culoare albastră, 
iar orizontul nu exista.” (pg 16), „eram convins că, atunci când 
voi prinde primul peşte mare, viitoarea mea soţie, pe care nu o 
cunoşteam încă, va rămâne gravidă”. (pg 18)

Drumurile încîlcite şi neprevăzute, pe mare, cu trenuri, au‑
tobuze sau avioane, pe care borco le trăieşte şi le povesteşte, 
căutîndu‑se pe sine printre faldurile de relief sînt alte lucruri în 
care eu personal mă regăsesc. Cu un amar pe care nu oricine îl 
poate recunoaşte. Pentru că noi am fost... să spunem... mai puţin 
cuminţi: „boschetăreala asta nu mai era aşa de sumbră. odată ce 
m‑am întâlnit cu mine, simţeam supravieţuirea garantată”. (pg �4), 
„Vindecarea poate fi câteodată ca o‑mbolnăvire, un secret pe 
vecie nemărturisit. Noroc că‑ţi rămâne dreptul la alienare, în caz 
de preaplin”. (pg 30)

urmărindu‑l prin scriere, dau şi de o definiţie a scriitorului, 
scrisă (măcar aparent) de altcineva. stau cîteva secunde, cuget, 
îmi spun că are dreptate: „locuiesc într‑un beci, la locul de 
muncă. n‑am bănuit că‑ţi voi scrie după atâta vreme. Dar, iată, 
n‑ am uitat că ai două inimi”. (pg 43)

Borco aduce pusta, de lanţ, ca pe un cîine mare
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iar borco merge mai departe, strîngînd pe braţ, ca pe‑un bu‑
chet de ierburi amare, dar frumoase şi oneste, categorisiri despre 
sine şi despre pustă, pe care i le gust cu bucuria că le‑a făcut 
să existe: „Acuma vântul tace pe o limbă necunoscută mie, iar 
ploaia e doar o apă rece şi fără chip”. (pg 46), „Are scârţâitul 
roţilor căruţei, are sunetul strident al săpăligii în pământul se‑
cetos şi foşnetul lanurilor de porumb de la final de toamnă, are 
în ea scâncetul preotului satului şi prânzul de duminică, cu supă 
galbenă, groasă, cu piper şi pătrunjel”. (pg 77), „Câteodată, când 
ştii ce bei – ştii cine eşti”. (pg 77), „Aş muri zilnic, iubind toate 
cele nefăurite pentru iubire”. (pg 81), „oricum, duminicile de 
august şi iulie sunt zile pentru oraş, atunci e depopulat, atunci 
îl poţi redescoperi, când oamenii‑şi iau familiile şi pleacă să 
colonizeze alte spaţii nefericite.” (pg 81), „Încă mai belim la eti‑
chete”. (pg. 89), „spre ora 9.00, cu o ultimă sforţare, sâmbătă îşi 
leapădă haina de noapte pe borduri, ca pe o piele de şarpe”. (pg. 
90), „sunetul strident când amestecai în gură inelul de la cravata 
de pionier.” (pg. 93), „Poveste, întotdeauna nevoia de poveste. 
Câteodată realul nu e suficient.” (pg 106), „Încă mă mai cred 
tarzan, madăfacăru’ suprem. bullshit.” (pg 109)

Dacă tot m‑a provocat borco, prin scrierile lui, să‑mi revizu‑
iesc atitudinea faţă de pusta asta în care vieţuim, cu tot cu oraş, 
şi pe care o gustăm, măcar din cînd în cînd, ieşind dincolo de 
marginea urbanului, readucându‑ne aminte linia orizontului, 
depărtată, scriitorul vine, desigur, şi cu propriile lui moduri 
de a vedea fenomenul: „În pustă, cei care vor să plece nu se 
aruncă în faţa trenului sau în Mureş, nu se otrăvesc cu otravă 
pentru şobolani şi nu‑şi taie venele. se spânzură. Acest act des 
pânzurare, acest demon al amiezii este tipic spaţiului deschis 

Ramona băluţescu
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al pustei, în care orizontul te atrage ca un tărâm al făgăduinţei. 
Acelaşi orizont al cărui soare, spre care alergi la răsărit şi la 
asfinţit, e tot mai departe. Cu cât alergi mai tare spre el, e tot 
mai departe, acelaşi tărâm al făgăduinţei care‑ţi spune clar că 
nu pentru tine există.” (pg 1�4), „Fiecare pas pe care‑l faci spre 
soarele care apune, pe care vrei să‑l atingi, te îndepărtează şi mai 
mult de destinaţie. Vrei să‑l prinzi, să‑l închizi în şură, de fapt 
vrei să‑i opreşti actul de a apune, pentru că simţi apusul ca pe un 
mesager al morţii. iar când răsare pe orizontul pustei, pe calea 
ferată care e dreaptă ca o cămaşă perfect călcată, din nou vezi 
că‑ţi fuge, deşi îţi este în bătaia puştii, în bătaia inimii, în linie 
dreaptă, iar tu eşti flămând ca un ogar rămas fără plămâni în 
cursa ta infernală spre acest iepure mecanic, dar viu.” (pg 1�7), 
„eşti tu peste tot, în toată neacceptarea ta de sine. Ți‑e ciudă că 
arhitectul lumii a greşit acel milimetru care ţi‑ar da dreptul să fii 
ce ţi‑ai imaginat despre tine”. (pg 1�9) 

Dincolo de învăţătura despre pusta geografică, am învăţat, 
din această carte, despre pusta unui om, privindu‑se, ceva mai 
prietenos, acum, cu pusta din mine. Poate mi‑am refăcut mi‑
gălirea la un prieten. Nu ştiu. Dar mă uit la definirile astea de 
om peste care nu poţi trece oricum, şi îmi spun că sînt pe plus: 
„la vârsta aia când eşti nemuritor, pe când copiii făceau con‑
curs să vadă cine poate să‑şi ţină respiraţia mai mult sub apă, 
eu încercam să nu respir de când zăream trenul în depărtare şi 
până ajungea în haltă. N‑am reuşit niciodată performanţa asta. 
trenul venea încet, venea de o viaţă parcă. Şi tot vine, tâc‑dâh, 
tâc‑dâh, şi nicicum să ajungă. Şi când sosea, tot nu era acolo. 
Şi te pui şi aştepţi. Şi viaţa se opreşte din respirat în propriii 
tăi plămâni. Şi apoi te trezeşti la un moment dat că n‑ai aer 

Borco aduce pusta, de lanţ, ca pe un cîine mare
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şi nu ştii de ce. Aşteptăria. Aia ai fost tu în viaţa ta. un peron 
peren. Şi din nemuritor devii doar nemurit.”, (pg. 130), „sania 
a înlocuit‑o motocicleta, patinajul pe gheaţa Arancăi s‑a transpus 
în scris, pocnitul cu biciul s‑a transformat în like‑uri pe Facebook.” 
(pg 156), „Şi nu‑mi pare rău nici o clipă de nimic, deşi dezastrul 
a fost adesea parola secretă a inimii mele”. (pg 157)

Am mereu probleme cu finalurile lucrurilor de suflet pe care 
le scriu. Am stat şi pe ăsta cîteva zile. Hai să încercăm, totuşi, 
aşa, dintr‑o răsuflare: borco, mă bucur că scrii. Că te scrii. Mă 
bucur să te citesc şi să văd prin ce alte cuvinte frumuseţea şi 
amăreala lumii de lîngă noi poate crea o lume nouă!

Ramona băluţescu
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Ildiko Şerban

General pentru o zi şi o noapte*

„se va înnora cu păsări şi gânduri şi peste sufletele 
voastre, aşa cum a rămas sufletul meu, cu mâna în‑
tinsă deasupra acestei coli de hârtie, neştiind de 
unde să înceapă, a se rosti.” 

– scrie tudor Cicu în cuvântul înainte al romanului 
său Pierduţi prin Siberia.

Şi, da, avea dreptate, s‑a înnorat şi peste sufletul 
meu după citirea cărţii. Zile întregi nu am putut 
ieşi din imensitatea acelei dureri siberiene. un ger 
crâncen mi‑a împietrit ţipătul apăsând nemilos peste 
neputinţa de a schimba ceva, dar ştiam că trebuie să 
scriu măcar câteva rânduri despre volumul al cărui 
subiect este atât de actual încât nu îmi vine să cred 
că vorbeşte despre evenimente petrecute în secolul 
trecut. 

Cine mai este interesat, în afară de istorici şi câţi‑
va pasionaţi de adevăr, de ororile celui de Al Doi‑
lea Război Mondial? Majoritatea oamenilor sunt 

* tudor Cicu, Pierduţi prin Siberia, editura editgraph, buzău, 
�0��
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conectaţi la propriul „război”, cel al 
supravieţuirii şi nu li se pare important 
alt război, uitând că dacă nu luăm 
seama la trecut, ne va surprinde viitorul 
care se va prăvăli peste noi, repetitiv, 
cu aceleaşi lecţii neînvăţate. Mai avem 
câţiva veterani de război, pierduţi în 
anonimat, de la care încă putem lua 
pulsul corect al acelor vremuri. ei sunt 
eroii ai căror mărturii, în cazuri fericite 
ca acesta, sunt valorizate şi prezentate 
publicului.

tudor Cicu a urmărit la t.V. buzău, 
un interviu cu un veteran de război, 
colonelul Costea P., afl at în prag de 

90 de ani, care îşi spunea povestea adevărată de pe 
frontul sovietic în timpul celui de Al Doilea Război 
Mondial. Felul în care povestea veteranul şi durerea 
lui, cum că avea o pensie de toată jena comparativ 
cu aşa zişii „eroi” ai revoluţiei, de cei oportunişti 
vorbea, a declanşat în scriitorul t. C. amintiri cu 
pro priul lui tată care la rândul lui a petrecut şapte 
ani lungi pe front şi alte amintiri cu revoluţionari de 
mucava, despre care ştia sigur cu ce s‑au ocupat şi cât 
de „eroi” au fost.

„Cum să nu ţi se înnoreze, cum zice Nichita, sufl etul 
ca de păsări negre, prevestitoare de furtună?... un 
singur off  avea bătrânul. Că, poate, îl ascultă pre‑
şedintele băsescu, să‑l facă general. General pentru 
o noapte, măcar... Chiar, aşa! Pentru 4�9 lei, drept 
recunoştinţă pentru că ţi‑ai apărat ţara, cu maţele 

conec
supravieţuirii şi nu li se pare important 
alt război, uitând că dacă nu luăm 
seama la trecut, ne va surprinde viitorul 
care se va prăvăli peste noi, repetitiv, 
cu aceleaşi lecţii neînvăţate. Mai avem 
câţiva veterani de război, pierduţi în 
anonimat, de la care încă putem lua 
pulsul corect al acelor vremuri. ei sunt 
eroii ai căror mărturii, în cazuri fericite 
ca acesta, sunt valorizate şi prezentate 
publicului.

un interviu cu un veteran de război, 
colonelul Costea P., afl at în prag de 
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goale, unii, cu maţele pe afară, alţii a te gândi, acum, la drepturile 
revoluţionarilor de la 89, e strigător la cer.” 

– scrie t.C.
Încet, fără să realizezi, de aici, de la această confesiune, aluneci 

în povestea romanului care este împărţit în �0 de capitole. Punctul 
de plecare este de la o lectură deranjată de nişte zgomote nefireşti 
care redeschid suspiciuni auzite ba la piaţă, ba pe la cunoscuţi, 
cum că în zonă ar umbla nişte fantome. Curiozitatea, specifică 
scriitorului, este pusă pe jar şi acesta începe să investigheze 
veridicitatea poveştilor intrând în contact cu diverse persoane şi 
situaţii care se leagă cam toate de război, prizonierat, nedreptate, 
durere, dar şi de perioada comunistă când se purta un alt tip 
de război şi anume unul care spăla creiere, sau măcar încerca, 
prin ameninţări, torturi, prizonierat şi execuţii. Acest demers 
reportericesc, întâmplător sau nu, îl duce în ograda veteranului 
de război care i se confesează şi îi dăruieşte câteva foi dintr‑un 
jurnal în care a notat printre obuze, sânge şi moarte, o parte din 
terifiantele experienţe trăite.

Apoi, să ajungi într‑o gară – Mihailovka, zicea bătrânul – şi 
să strângi, de pe podeaua trenurilor din gară, seminţele de in, 
să te hrăneşti cu orice găseai prin ele, mi se pare mai ceva ca‑n 
romanul lui ehrenburg. 

„Încărcaţi în vagoane puneam la uşile vagoanelor, hainele de pe 
trupurile celor care mureau pe drum, să nu intre frigul, apoi ne 
dezbrăcam până la piele, de luam păduchii, cu pumnul, de sub 
braţ. Ne dădeau un fel de peşte, scrumbii, pare‑mi‑se, că erau atât 
de sărate, de lingeam şuruburile îngheţate şi niturile vagoanelor, 
sorbind gheaţa, în loc de apă... până am ajuns în siberia, în lagărele 
lor, de ne‑au pus la muncă. la începutul lui decembrie, ne‑am 
trezit, peste noapte, cu o viforniţă cum nicăieri pe faţa pământului 
nu fusese. stepa rusă se frământa pe ascuns, vibra şi zguduia cu 
viforniţa ei toată pădurea din împrejurimi. bătea acest vânt de 

General pentru o zi şi o noapte



208 4, 2022

Lecturi paralele

stepă, cu toată mânia lui Dumnezeu. Cineva spunea că a văzut 
mercurul termometrului coborând la ‑30 de grade. Nu l‑am crezut. 
Numai că lacrimile ni se transformau în broboane de gheaţă pe 
obraz, dar trebuia să înfruntăm, mai departe, vijelia stihiilor deja 
dezlănţuite. Vântul năprasnic aducea grămezile de zăpadă, taman 
în locurile unde se aflau deschiderile la bordeie, aşa că trebuia să 
ne luptăm şi cu mormanele de zăpadă. Ca apoi, cu vântul acela 
în coastă, să înaintăm în coloane dirijate spre pădure, fiindcă la‑
gărul avea nevoie de lemne, dar şi vagoanele din gara tambov 
aşteptau să fie încărcate. Aveam căciulile legate strâns, sub bărbie, 
cu bucăţi de pânză trecute peste faţă, echipaţi numai în zdrenţe şi 
cu picioarele învelite într‑o pânză vătuită, trecută peste bocanci, 
arătam ca vai de noi, iar unii aveau doar pâslari. locul carelor de 
cai, de până acum câteva zile, l‑a luat acum, săniile lungi trase de 
hamuri, în care se aflau, în locul cailor, prizonierii din lagăr. se 
înainta spre pădure şi dinspre pădure spre lagăr, pe aceleaşi urme 
făcute de troianul de zăpadă. Nu se simţea nici urmă de animal sau 
pasăre, în pădurea siberiană. Doar strigătele şi durerile noastre, ca 
nişte bieţi cuci, în inimile noastre. Mă uitam cum cad mestecenii, 
sub loviturile securilor, iar sunetul acela sec îmi provoca o lovitură 
în inimă. Dar îi doboram la pământ, că doar nu erau pădurile 
noastre... În jurul nostru, mărşăluia escorta santinelelor sovietice, 
grăbindu‑se printre nămeţi şi legaţi de lesa unor câini lup. la deal 
trăgeam sub loviturile caraulelor însoţitoare, ca nişte zmei aflaţi 
doar piele şi os, iar la vale trebuia să alergăm dinaintea săniilor 
precum cerbii, ca nu cumva sa dea ditamai încărcătura peste noi.” 

Astfel de pasaje sunt suficiente ca să ne imaginăm ce a în‑
semnat siberia celui de Al doilea Război Mondial. să ne ima‑
ginăm şi să nu uităm!

În ceea ce îl priveşte pe eroul veteran de război, Costea P. Du‑
minică, a apucat să îşi vadă visul cu ochii, dar numai pentru o 
zi şi o noapte. 

„Cum adică l‑au făcut şi general? l‑au făcut, l‑au făcut! Într‑o 
seară a venit vestea de la domnul preşedinte al ţării... apoi, în altă 
noapte, a murit. Parcă a aşteptat doar să vină vestea asta şi a şi 
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pus mâinile pe piept. N‑a zăcut, domnule! Nu! Pur şi simplu, aşa, 
dintr‑o dată.”

Cum a fost lungul drum dinspre prizonieratul siberian spre 
casă, sau câtă durere a încăput în inima sublocotenentului care 
a luptat într‑un război ce a furat milioane de vieţi nevinovate, 
cum vedeau soldaţii, de acolo din tranşee, rostul războiului şi 
multe altele le puteţi descoperi în romanul Pierduţi prin Siberia, 
dacă sunteţi pregătiţi să vedeţi prin ochii unui general, pentru 
o zi şi o noapte, un adevăr pe care majoritatea l‑ar ascunde sub 
preş.

tudor Cicu, este autorul a peste �5 de volume. A scris poezie, 
proză, critică literară, în toate celebrând viaţa, iubirea şi bucuria 
de a trăi. A creat punţi literare şi umane şi s‑a aplecat cu bucurie 
şi seriozitate asupra textelor scrise fie de scriitori consacraţi, 
fie de începători, scoţând la lumină liantul cel mai important, 
dintre autor şi cititor, cel al emoţiei. este membru al uniunii 
scriitorilor din România din anul �009, Filiala Dobrogea. 

tudor Cicu spune într‑un interviu: „eu cred în cei care, în 
scris, au cutezat să iasă către Fiinţă şi să‑i pătrundă în intimitate.” 
– şi chiar face ceea ce spune, nu numai cutezând ci şi reuşind.

General pentru o zi şi o noapte
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Drum către stele. O jumătate 
de an poetic

DACĂ AŞ Fi PiCtoR sau grafician sau, 
poate, amândouă – dar nu unul dintre 

cei mari (precum prea distinsul Mircia 
Dumitrescu, membru al Academiei Române 
de azi), ci, mai degrabă, unul pentru mine 
însumi (precum genialul actor Horaţiu 
Mălăele, de o pildă) –, şi aş dori să creionez 
în imagini ceea ce aş vrea – însă nu ştiu cât aş 
fi în stare – să dau glas prin cuvinte, aş spune 
că drumul început de poezia simonei‑Grazia 
Dima, cu ani în urmă, se apropie, acum, tot 
mai mult, de stele. 

Ceea ce nu se întâmplă în cazul oricărui 
poet, deşi, din Antichitate încă – o declară, 
de pildă, Quintus Horatius Flaccus, liricul 
cel mai modern al latinilor –, cunoscătorii 
profunzi şi virtuozii desăvârşiţi ai poeziei au 
năzuit să atingă cerul cu fruntea. Desigur, 
modul ideal de a scrie despre arta cuiva este 

Liviu Franga,  
profesor dr.,  

universitatea din bucureşti
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să practici tu însuţi nu doar ştiinţa criticii, ci şi arta în cauză. să 
scrii, spre exemplu, despre poezie, dacă eşti poet, sau numai dacă 
ai fost vreodată poet. să scrii despre pictură ori sculptură, numai 
dacă ţii ori ai ţinut vreodată în mână pensula, cărbunele, dalta. 
Dar acesta rămâne doar un mod ideal, o perspectivă mai mult 
utopică... De secole bune, critica a devenit o profesie paralelă cu 
şi, vai, independentă de practica unei arte sau a alteia.

Cum văd eu, poet de ocazie (pictor sau grafician nu sunt, 
doar îmi închipui), poezia unui contemporan? Şi nu a unuia oa‑
recare (debutant sau neofit), ci a poetului care însumează, para‑
frazându‑l pe ion barbu, sborul invers al atâtor harfe risipite prin 
decenii?

Dacă aş fi, aşadar, un pictor sau un grafician oarecare – fie 
şi numai pentru mine însumi –, aş asemăna ultimele producţii 
poetice ale simonei‑Grazia Dima cu urcuşul unui drum. Am 
însoţit‑o, mai recent, pe autoare în incursiunile lirice ale 
Havuzului, atâta cât ultimul volum apărut de poezii al domniei 
sale ne‑a îngăduit să o facem. este cel puţin la fel de interesant, 
cred, să urmărim ce se întâmplă, mai departe, cu mersul po‑
etului pe drumul său, după apariţia ultimului volum şi înainte 
să se plămădească celălalt de după el. Autoarea ne oferă acest 
privilegiu. Nu ţine ascunse poemele până la viitoarea reunire a 
lor în volum. Dimpotrivă, ni le împărtăşeşte, cu prea plină ge‑
nerozitate. Căreia îi răspundem şi noi, dacă nu într‑o măsură 
egală, cel puţin năzuind şi încercând aceasta.

În cazul lui ion barbu, sborul invers codifica drumul înapoi, 
al Poeziei şi al Poetului simultan, dinspre aparenţele senzorial 
perceptibile înspre esenţele invizibile şi abstracte ale existentului. 
Celebra sintagmă încifra drumul poetului‑matematician (com‑
ponenta matematică a viziunii barbiene nu poate fi eliminată 

Drum către stele. O jumătate de an poetic
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sau, cu atât mai puţin, ignorată), dar şi drumul poeziei lui. 
Drumul poetei noastre duce, şi el, tot către esenţe şi tot către 
abstracţiuni. Însă nu prin cufundare în grupurile apei, ci prin 
imersie în pulberea stelară şi cosmică.

Aşa aş reprezenta, grafic, poezia ultimelor unităţi de timp 
(săptămâni, luni; poate un an, poate doi?) străbătute de poezia 
simonei‑Grazia Dima. un drum în pantă ascendentă, lină şi 
lentă în ceea ce o priveşte, dinspre vizibil spre şi mai vizibil, 
dar, paradoxal poate, spre tot mai evanescent. Aşa cum, pornită 
cu furie explozivă de pe o bază astronautică terestră, o rachetă 
cu destinaţie intergalactică devine, pentru cei care o privesc de 
pe Pământ, inclusiv pentru cei care îi urmăresc traiectoria pe 
ecranele monitoarelor, pe măsură ce racheta se îndepărtează ful‑
minant în câteva minute şi zeci de minute, un punct oarecare 
mişcător din praful stelar.

1. Cea dintâi confirmare a acestei imagini (căreia, poate, 
comparaţia cu naveta spaţială nu ia servit întru totul) o aflăm 
în concentratul grupaj de poeme – în număr de 5 –, publicate în 
primul număr, dublu, din acest an, al revistei clujene NEUMA.1 

Războiul cuvintelor (Război) este departe de a se fi încheiat. 
el duce mai departe toate războaiele omeneşti cunoscute, de la 
sabie, suliţă şi scut până la războiul informaţiilor şi războiul 
informatic. Războiul cuvintelor este, atenţie, cu totul altceva. 
Întradevăr, el este un război, căci „prin ele [i. e., prin cuvinte] 
sau deprins absurde bătălii cu liniştea”. Dar este un război total 
diferit de celelalte, de cele tipice, în măsura în care bătăliile (ca 
să preluăm lexicul metaforic al poetei) sau purtat pentru a trece 
de la stadiul nonuman al nearticulării la biruinţa limbajului, la 
vorbire: „lupta” a fost „izvorul unic al vorbirii”. 

1 Nr. 1‑� (51‑5�), ianuarie‑februarie �0��, p. 19.

liviu Franga
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Cuvintele pot, însă, distruge fericirea, aşa cum ne descoperă 
poeta, în acelaşi text (este chiar incipitul poemului). ele au 
izbutit acest lucru: „Cuvinteleau distrus cetatea /.../”. Din nou 
paradoxal, cuvintele, în excesul verbiajului multimedia modern 
şi contemporan (adăugăm noi), ne împing, de fapt, înapoi, înspre 
stadiul anterior, cel al necuvântării (ca să parafrazăm celebrele 
necuvinte nichitastănesciene). „Desprins”, spune autoarea, „din 
val” (desigur, al vorbirii, din ce în ce mai sofisticate şi slujind 
unor scopuri din ce în ce mai perverse, cu cât mai ambiţioase), 
cuvântul se reîntoarce, azi, ca întrun fel de regressus ad uterum, 
la nevorbire, la non sau antilimbaj, adică la ultimul stadiu, 
terminal în spirală, al vorbirii; altfel spunând, se reîntoarce la 
nonvorbire, la tăcerea primordială: „cuvântul plonjează iar,/ 
în semn de renegare a destăinuirii,/ în unda fără glas a vieţii, 
în rodniciile/ tăcerii” (Argonaut. În rodniciile tăcerii). Ultimul 
nivel atins în dezvoltarea civilizaţiei umane poate coincide cu în
ceputul lungului (sau fulgerătorului?) proces de autodistrugere 
a acesteia. Astfel, reîntorcândune, prin cuvântul devenit tăcere 
rodnică (SimonaGrazia Dima) sau necuvânt (Nichita Stănescu), 
la origini, ordinea istorică lineară, cronologică, a Lumii este 
contrazisă şi dată înapoi, peste cap: „Şi erele rămaserănapoi.” 
(Aisberg)

2. Un pas mai departe pe drumul spre astre îl (de)săvârşeşte 
parabola spadei cavalerului din poemul care poartă numele 
ei (Spadă)�. Ajuns la finele vieţii terestre (i. e., al cunoaşterii 
umane), obosit de războaie şi lupte (vezi, supra, poemul Război), 
devenit, acum, blând şi senin, cavalerul – înapoia căruia se 

� Publicat în Tomisul cultural. Revistă editată de universitatea Maritimă 
Constanţa. Anul iX, nr. 33, martie‑aprilie �0��, p. 9.
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desluşeşte fără dificultate chipul Poetului, „bonom, cunoscător al 
vieţii” – nu mai este străbătut decât „deun singur ţel însufleţit”. 
Anume, de a aduce pe Pământ, printre oameni, legiuirile Păcii: 
„să nu i sempietrească fiinţa, pe nimeni să nuncătuşeze.” Dar 
spada luptei nu şio lasă („nu pierde”) nici măcar o clipă din 
mână. La ce bun? ţelul, acum, după trecerea (intuit nemiloasă) 
a Timpului, se vădeşte a fi tot o luptă. Nu cu cineva anume, în 
schimb cu ceva: cu ceva mult mai periculos decât o persoană 
sau alta. este lupta cu răul din lume: „Senin, nu pierde din mână 
spada/ nicio clipă. Pe lama fină de oţel/ rotunzii bulgări de lu
mină se preling/ şin negrăbit balans retează,/ de fiecare dată 
răul pânăn temelii.” Lumina retează răul din lume. Lumina spa
dei. Lumina cuvântului poetic împotriva întunericului răului. 
Avem de a face, în transpoziţie poetică – aluziv sau, poate, chiar 
involuntar – cu străvechea dualitate maniheistă de sorginte antic 
iraniană (ormuz vs. Ahriman, finalizată prin biruinţa luminii, 
întruchipată de Mithras). Către ea ne conduce parabola spadei 
în care sa transformat cuvântul aducător de lumină.

iată, aşadar, cheia poetologică în care se cuvine să citim 
această recentă ars poetica a SimoneiGrazia Dima.

3. Periodicul Centrului cultural internaţional „George Apostu” 
din Bacău, intitulat (cu un singular gramatical purtător de sens 
greu) Vitraliu3, publică un grupaj consistent de noi poeme, 
aproape concomitent apărute cu cele (doar două!)4 din Tomisul 

3 Anul XXX, nr. 56, aprilie �0��, pp. 118‑1�1.
4 Cel de‑al doilea poem, intitulat Păcatul argonautului, recurge tot la un 

simbol cultural major, universal: dacă precedentul se raporta la arhetipul 
unui ideal(izat) Don Quijote de la Mancha, celălalt se întoarce la primordiile 
mitului, în speţă la cel vechi grecesc al Argonauţilor, porniţi în căutarea 
lânii de aur.

liviu Franga
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cultural al lunilor martieaprilie, semnalat mai sus. În total, aici, 
11 poeme. Şi nu doar un singur pas, ci o mulţime, pe drumul ur
cuşului stelar. Acum, lumea mitului antic, vechi iranian sau vechi 
grecesc, indoeuropean ca matrice, este (cel puţin temporar) 
părăsită. Pentru alte „mituri”, noi, contemporane şi profund 
personale, unele având la bază şi configurând reinterpretări ale 
unor topoi culturali consacraţi.

Grupajul începe cu un poem programatic, consacrat intimităţii 
destăinuite a spaţiului poetic. În acest spaţiu îşi face apariţia, 
eliberată din „noianul şoaptelor” prin „dulceaţa vocii dragi”, 
iubirea. Un spaţiu, însă, endoteric şi egocentric, fiindcă este cel 
al căutării de sine şi al regăsirii bucuriei, prin trăirea laolaltă 
(simbioza) cu natura lucrurilor (rerum natura, cum ar spune 
anticul poet didactic latin Lucretius): un spaţiu – îl defineşte 
simbolic poeta – al „aurul[ui] topit al lucrurilor” (versul final al 
primului poem, Aurul lucrului). 

Poemul următor, Maestru, ne trimite înapoi cu câteva se
cole faţă de momentul autorului latin. Aici, „maestrul” pare 
a fi Poetul însuşi, ca entitate ideală, cel ales de concetăţeni 
să conducă destinele Cetăţii. Suntem aproape de teza politică 
platoniciană (pe care se construieşte faimosul dialog intitulat 
Statul, v. gr. Politeia) a conducerii Cetăţii de către poeţi. „Băr
bat(ul) din câmpie, onorabil”, cunoscător „cu precizie” al me
canismelor convieţuirii civice fireşti, „conviv spumos şi dan
sator”, acrobat al cuvintelor care smulg „urale şi ovaţii”, întrun 
cuvânt, „maestrul” – recte, Poetul (deşi nenumit ca atare) – este 
„înscăunat” în fruntea Cetăţii. Din acest moment, în ciuda tuturor 
aşteptărilor, începe declinul. Nu al noului conducător, ci, cu totul 
neaşteptat, al comunităţii păstorite: „pe zi ce trece”, „oraşul a 
devenit mai gol,/ cumva prea simplu”, iar „burgul” (i. e., oraşul 
material) „[î]nfrigurat”, trădânduşi, astfel, „decăderea”, fizică 
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şi spirituală. Chiar şi aşa, „maestrul garanta, soluţiiavean 
orice/ situaţie”. 

Parabola cu virtuţi alegorice (salvatorul care are nevoie de 
soluţii salvatoare), lăsată în suspensie, continuă prin alte două 
texte deţinând aceleaşi virtuţi: La oră Un vis din anul 1990 şi 
Cortegiu. 

În primul dintre ele, Poetul devenit Profesor cere clasei, în 
faţa căreia el evoluează, un exerciţiu de atenţie şi, mai ales, 
de totală sinceritate: câţi dintre elevii săi, se întreabă el, vor 
izbuti să înveţe lecţia pe care o predă, o lecţie nu „de politică,/ 
de randament în muncă, de glorii/ matematice ori de vorbiri 
frumoase”, ci lecţia de aşi păstra inocenţa, „arta de a fi mereu 
copil”, „de a face lumea să renascăn puritate”. Clasa de elevi 
devine, aici, simbolul echivalent al oraşului ratat în guvernare 
de „maestru”. 

Decăderea Cetăţii se accentuează paroxistic în Cortegiu. 
Salvarea ei devine un fapt imposibil, contrarul – extincţia 
totală, fără urme –, o realitate apocaliptică. Cetatea asistă, 
întro atmosferă întunecată, la propriile funeralii. ea se în
soţeşte pe sine însăşi, ca întro pictură absurd funambulescă 
a lui Hieronymus Bosch, pe drumul spre îngropăciune. iau 
parte „oameni izvorâţi, şuvoi, din aşezări de pretutindeni”, de 
toate vârstele („familiintregi,/ de la bunici la ţânci cu zebre 
şi ursuleţi/ în braţe”) şi rangurile sociale (începând cu umilii 
„meşteşugari şi lucrători ai câmpului”, trecând prin terna lume a 
„funcţionarilor” şi prin aceea, riscantă, a „piraţilor”, şi ajungând 

la „ierarhi din toată lumea”), cu toţii se îndreaptă către locul 
simbolic al constatării încheierii existenţei, cel puţin fizice. 
Întro lumină ireală, de dincolo de cosmosul vederii terestre 
– acesta este sensul prezenţei, deasupra cortegiului, a celor „doi 
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sori” –, realitatea mortuarfunebră alunecă din rama întregului 
tablou şi dispare brusc, ca şi cum nimic nu sar fi întâmplat. 
Astfel, în cel mai neaşteptat mod, cortegiul însuşi, cu toată falsa 
lui pompă („piraţi îşi poartă steagul, solemn”), dispare în neant, 
iar „peaici pare că na trecut nimeni”. Pânza întregului tablou, 
devenită goală, vădeşte contrarul viziunii: parafrazândo pe 
poetă, vom spune că, de fapt, prin Cetate nu a trecut nimeni. 
Totul a părut că se întâmplă. irealitatea cortegiului, întruchipat 
de „oamenii cetăţii” (am folosit o sintagmă preluată dintrun alt 
poem al grupajului, intitulat Ademenirea), este şi rămâne o stare 
a imaginarului.

În sfârşit, două alte poeme reţin, în finalul acestui grupaj, 
atenţia. 

Primul, Revoltă, readuce în centrul atenţiei figura condu
cătorului, a maestrului şi profesorului totodată. este, acum 
şi aici, un chip contorsionat, un portret inversat al modelului 
ideal. În fond, al antimodelului, „frânt de durere”, şchiopătând, 
târânduse, vorbind de unul singur, gemând, ameninţând „cu 
pumnii/ pe albul fond al cerului”, zgâriind, gesticulând „în liniştea 
deplină”. Suntem înclinaţi să descifrăm, în limbajul palimpsestic 
al SimoneiGrazia Dima, din nou o referire simbolică la condiţia 
Poetului (nici aici numit ca atare). A acelei fiinţe de geniu care, 
după experienţele traumatizante şi, finalmente, dezamăgitoare, 
ale devoţiunii personale către Cetate, dezabuzat, îşi caută şi 
îşi găseşte, în cele din urmă, salvarea, ieşind dintro lume care 
nul poate înţelege: el se lasă răpit „cu vuiet” de „un arbore de 
lumină în crengile sale”.

Finalul deschis al acestui text – în egală măsură vast sim
bolic, precum precedentele – se împlineşte în concentratul 
poem complementar, care poartă titlul Plecare. evadat (i. e., 
„plecat”) dintro lume care nul mai încape şi îl blamează, 
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ridiculizândui pasiunea irepresibilă pentru poezie5, Poetul se 
refugiază întrun spaţiu de negăsit în această lume, mai exact, 
îşi găseşte salvarea în utopie (folosim sensul etimologic al cu
vântului vechi grecesc: ou topos, „ne/nonloc”), pe un tărâm 
(este cuvântul autoarei) al vârstei de aur, acolo unde doar mira
colele Poeziei prind viaţă şi există: „Tărâm preţios,/ acolo 
totul trăia în culmea vârstei,/ muguri de aur şi argint plezneau/ 
întruna, seînflăcăra văzduhul/ de văpaie.” Pentru Poet, doar 
acest mirabil şi miraculos tărâm este real, căci cealaltă realitate, 
situată în afara ideilor de sorginte îndepărtat platoniciană, este 
una falsă, aparentă, neautentică. o nonrealitate, de fapt. Aici, la 
acest nivel profund al semnificaţiilor, viziunea autoarei îşi trage 
sevele (vedem din nou) din străvechea magmă a gândirii lui 
Platon şi a şcolii lui, din Antichitate până în timpurile recente. 

Drumul spre stele pare a duce mult mai departe, în nevăzutul 
cel mai adânc: dincolo de ele.

5 Comparăm semnificaţiile implicite ale acestui poem cu finalul, în egală 
măsură simbolic, al celebrei Ars Poetica horaţiană, dominat de figura poetului 
obsedat de vers şi condamnat la ridicol de o lume prea strâmtă pentru el 
– cu rezonanţe care trimit şi la finalul absolut al Luceafărului eminescian 
(„trăind în cercul vostru strimt,/ norocul vă petrece,/ ci eu în lumea mea 
mă simt/ nemuritor şi rece”) –, tocmai pentru că îngustimea minţii celorlalţi 
devine norma şi normalul vieţii, iar strălucirea geniului – o eroare penibilă. 
Ne îngăduim să ilustrăm aici (în traducerea lui H. Mihăescu, ediţia din 
1943) acest neaşteptat final poematic horaţian (AP, 466‑476: sînt ultimele 
11 versuri ale epistolei; am păstrat grafia ediţiei originare): „Aibă‑şi dreptul 
şi fie‑le îngăduit poeţilor să moară după cum poftesc: cine salvează însă 
pe unul împotriva voinţii lui e ca şi cum l‑ar ucide. N‑a încercat el pentru 
prima oară acest lucru; iar dacă va fi scos, nu va părăsi dorinţa unei morţi 
glorioase. Nu se ştie lămurit de ce face mereu versuri: şi‑a pîngărit cenuşa 
părinţilor sau a profanat ca un nemernic un loc sinistru lovit de trăsnet? 
Fără îndoială, e smintit. Întocmai ca un urs care a reuşit să sfarme gratiile 
închisorii, aleargă după priceput şi nepriceput şi recită mereu versuri. Cînd 
pune mîna pe cineva, îl ţine şi îl omoară citindu‑i: nu se va deslipi de piele 
decît plină de sînge lipitoarea.” 

liviu Franga



2194, 2022

 Lecturi paralele

4. Poeta îşi invită cititorii să o însoţească în periplul ei astral, 
parcurgând un nou grupaj de poeme – care poartă titlul Cu 
viaţan două lumi – şi urmând traseul cronologic al apariţiilor: 
de data aceasta, în periodicul Bucovina literară, „publicaţie 
întemeiată la Cernăuţi, în 1942”6, aşa cum ne menţine trează 
memoria literară frontispiciul revistei actuale.

În directa continuare a grupajului precedent, care vorbea 
despre utopicul spaţiu al Poeziei, primul text, deloc întâmplător 
intitulat Meleag, îi conduce pe rarii doritori să cunoască acest 
meleag în aceeaşi lume a realului primordial, cu totul altul decât 
teritoriul aparent real (cum îl cred profanii): tocmai pentru că 
este „un tărâm mirabil”, coordonatele lui sunt imposibil de pre
cizat, de trasat pe vreo hartă. 

Următorul poem (Geometrie) dezvăluie, cu parcimonie, ace
laşi drum secret străbătut de Poet. Lui i se adresează autoarea, 
acum la persoana a iia şi întrun mod enunţiativconstatativ, 
sugerând un potenţial dialog, dar numai entre les connaisseurs: 
„Pleci mai departe, înconjurat/ de păsări care nu te ştiu. Nici tu 
nu le cunoşti.” „Poţi săţi continui drumul” – e avertizat Poetul 
–, pentru că, în vechiul loc terestru, în lumea senzorialului, care 
îl ţine(a) prizonier (soma sema [esti], „trupul [este] un mormânt 
[al sufletului]”: din nou, un fundamental adagiu platonician), 
Poetul nu mai are ce căuta: „pe locuacesta nu mai eşti dorit”.

Poemul care dă titlul grupajului, Cu viaţan două lumi – şi 
cel mai amplu, de altfel – recurge din nou la tehnica parabolei, 
aici cu aparentă tentă fabulistică. odinioară, cândva, „un rege 
sumerian” se plimba „cu leul său de aur/ prin palat, spre seară”. 
Acesta din urmă cu pas „regesc […]/ îi mergealături”, „din 
palma stăpânului/ îşi ia cu gingăşie cina, o mănâncă demn” 
6 Serie nouă, anul XXXiii, nr. 456 (374375376), aprilie/mai/iunie 2022, 

pp. 2325.
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şi, la un moment dat, îşi deschide inima şi i „se confesează”. 
Urmează monologul regescului animal, ascultat cu atenţie de 
monarh. ideea de bază a simbolicei vorbiri a leului, ca devotat 
animal de pază şi companie aleasă, este că nimeni nu iar fi 
putut sta în cale lui, leului, dacă vreo clipă şiar fi dorit să fugă 
înapoi în savană. Poate că, fulgurantă, ideea ia trecut prin minte 
şi dorinţa prin suflet („Dacă aş vrea /.../”). Dar nu lea dat sau 
nu lear fi dat curs niciuneia, nu de frica stăpânului („nu fiindcă 
eşti puternic”), ci pentru că îl iubeşte: „de dragul bunătăţii tale” 
nu a fugit, îşi duce leul mărturisirea până la capăt. În oglindă, 
confesiuneareplică a regelui sumerian nu întârzie să dea la 
iveală alte adâncimi sufleteşti. Dintre ele, impresionantă şi în 
egală măsură simbolică este mărturisita teamă a monarhului de 
a nuşi pierde, prin îndepărtare sufletească şi dezertare, pe cele 
mai dragi fiinţe din jurul său: pe soţie, care se simte o regină 
întrun loc străin, de care no leagă nimic, ea trăind cu mintea 
şi cu sufletul pe un alt tărâm („întrun alt ţinut, de taină, pur”), 
şi pe leu, care tocmai ia mărturisit că şiar (re)găsi, mult mai 
aproape de sufletul lui, locul în savană. Atât regina, cât şi leul 
îşi trăiesc singura viaţă posibilă (cea terestră şi senzorială) „[î]n 
două lumi”: în cea aparentă, unde fiecare dintre cei doi se simte 
prizonier al puterii şi al bunăstării aparente, şi în cea profundă, 
un tărâm tainic şi pur. 

Noi credem că avem de a face, aici, cu o nouă – recentă şi 
implicită – artă poetică a autoarei. Regele este Poetul, prizonier, 
şi el, al lumii fenomenale (iarăşi, în sensul originalului vechi 
grecesc al neologismului: to phainomenon, „ceea ce apare; apa
rentul”). Ca şi cei din jur, tânjeşte, la rândul lui, spre un „alt 
ţinut, de taină, pur”. iar acesta nu poate fi, prin puritatea sa 
imaculată, decât Poezia. Regele, i. e. Poetul, trăieşte, în plus, 
clipele celei mai tulburătoare anxietăţi („eu îmi dorm/ somnul 
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anxios, parcă peun strat de gheaţă/ subţirică, străvezie, cu 
teama că se sparge/ şi un vârtej mă va sorbi curând”). Dar, mult 
mai mult decât companionii săi de viaţă şi intimitate – leul şi 
„multiubita /.../ soaţă” –, Poetul, în ipostaza simbolică de rege 
al lumii terestre, trăieşte cea mai cumplită dramă. Aceea de a 
conştientiza că nu este, de fapt, stăpân peste nimeni şi peste 
nimic („iar când privesc în jur, pricep că nu am fost stăpân/ 
pe soarta nimănui vreodată, chiar dacăam dirijat istoria”), de 
vreme ce nu poate avea cele mai simple certitudini identitare: 
„nu aş putea să spun cine sunt eu pană la capăt,/ nici fiinţele din 
apropierea ori din depărtarea mea”.

Convingerea că limbajul criptic al SimoneiGrazia Dima 
transfigurează concepte poetologice fundamentale ne este în
tărită de ultimele două poeme ale grupajului bucovinean: Hotare 
şi Numele. 

Ca întro „somnie uşoară”, pe nesimţite, poeta realizează că 
a ajuns „la marginea cuvântului rostit”. Ce urmează? Urmează 
constatarea „zădărniciei/ oricărei spuneri”, a inutilităţii „cuvân
tului rostit” – temă fundamentală, cum a rezultat din întreaga 
noastră analiză, a poeziei celei mai recente a autoarei, din 
această ultimă jumătate de an –, astfel încât ajungem din nou la 
„rodniciile tăcerii”, la unda mută („fără glas”) a vieţii. (Hotare) 
Ultimul hotar, cuvântul mut, a fost, întradevăr, atins. 

În ultimul poem (neîntâmplătoare poziţie...), Numele, autoarea 
întredeschide iar cutia pandoreană a parabolei. Un drumeţ (pe 
lungul său drum, al vieţii, bănuim din asocierea sugestiilor) 
ajunge, la un moment dat (din nou, nu ştim cu precizie), să îşi 
caute o „iubită blândă”: probabil, sătul de solitudine. o găseşte. 
este o „fiinţă radioasă”. Numai că nu se încheie aici aparent 
simpla poveste. iubita şia rătăcit numele. Drumeţul il găseşte şi 
vrea să il dea înapoi, bănuind că pierderea lui o tulbură pe iubită: 
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„Senşală însă.” iubita trăieşte foarte bine („un trai al bucuriei”) 
şi fără el, fără nume. De aici încolo, începe partea cea mai inte
resantă, parabolică, a poemului. Aflat în posesia drumeţului, nu
mele, neredat proprietarei lui, se schimbă „în fiecare zi, puţin 
câte puţin”, până când ajunge „de nerecunoscut”. Acesta este 
momentul profundei metamorfoze. Asemenea unui vulcan, a 
cărui lavă irumpe mai întâi pe dinăuntru, şi numele simte, după 
atâta înstrăinare, cum îl ard vocalele, cum, apoi, totul izbucneşte 
întro erupţie zguduitoare. este momentul apoteotic al ejectării, 
este strigătul de jubilaţie al vieţii: „Va izbucni curând: strigăt 
de jubilaţie,/ nearticulată consfinţirea vieţii,/ ideogramă de jad 
topit, imaculat ţâşnită,/ fără sunet.” 

SimonaGrazia Dima ne propune, aici – dacă decriptăm corect 
sensurile ermetice ale parabolei –, un triunghi poetologic fun
damental, cu care se încheie poemul şi, dacă putem spune aşa, 
se pecetluieşte poetica acestei etape de creaţie. Drumeţul este 
Poetul, în măsura în care creaţia lui este un drum. iubita radioasă 
este Poezia. iar numele nu poate fi altceva decât Cuvântul poetic: 
cel care irumpe vulcanic din magmele străfundurilor.

5. Sub incitanta denumire a rubricii dedicate („În exclu
sivitate”), acelaşi periodic literarcultural constănţean amintit 
la începutul însemnărilor noastre (supra, secţiunea 2, n. 2), şi 
anume Tomisul Cultural al primei luni de vară7, îşi deschide larg 
porţile poeziei în acest număr cu trei texte semnate de autoarea 
de care ne ocupăm. Parcă pentru a compensa parcimonia cu 
care îşi dăruieşte, aici, poezia fidelilor săi cititori (doar o singură 
pagină de revistă!), SimonaGrazia Dima îi răsfaţă cu o lungime 
neobişnuită a primului text (Erupţia bogăţiei), în vădit contrast 

7 Anul iX, nr. 34, iunie �0��, p. 3.
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cu celelalte două (Sevă şi Ajun), al căror număr de versuri (12, 
respectiv 13), însumate, abia dacă trece de o treime din totalul 
versurilor poemului care le premerge (72, dacă am numărat 
bine).

Dar nu acesta, de bună seamă, este motivul pentru care atenţia 
noastră se simte atrasă tocmai de poemele îngust caligrafiate.

Cele două texte trebuie supuse, opinăm, unei lecturi corelative. 
ele conturează, în modul cel mai sintetic şi intens transfigurat, o 
altă artă poetică explicită, dar ermetic formulată. Dincolo de care 
comentariul critic poate însuma variabile hermeneutice diverse, 
care converg, însă, spre un nucleu constant şi determinat de sem
nificaţii, aşa cum, de pildă, se întâmplă în cazul altor poeme 
criptice cardinale din panoplia verbului şi versului românesc 
modern, ca Joc secund, bunăoară, pe care îl aducem, iarăşi, în 
comparaţie. 

Constatăm, la un prim nivel al acestei lecturi reduse la esenţial, 
că primele patru versuri ale poemului Sevă au ca ax verbal 
persoana a iia singular, marcă, întotdeauna, a unei adresări 
directe şi personalizate, dinspre emiţătorul mesajului către un 
interlocutordestinatar („tu”) cu identitate generică, mai mult 
sau mai puţin decriptabilă. „(Tu) strigi” şi „chemi” sunt cele 
două axe ale adresării directe, întărite suplimentar de acelaşi 
pronume personal la a iia singular (dar la acuzativ), „te()”, 
din „team auzit”. Pe de altă parte, caracterul dialogic al acestui 
incipit poematic se vădeşte şi prin prezenţa persoanei auctoriale, 
i singular, a altor două verbe din acest atât de concentrat început 
de poem (partea întâi, prima treime): „am auzit”, „nu pot”, „să 
rostesc”. 

Poemul debutează, aşadar, ca un joc subtil dialogic, pe o 
tonalitate asertivenunţiativă (timpurile verbale sunt, toate, 
la prezent, fie al indicativului realităţii, fie la conjunctivul po
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tenţialităţii), în care cei doi poli ai comunicării mesajului sunt 
prima persoană, locutoare, autoarea poemului, şi, respectiv, a 
doua persoană, inter sau adlocutoare, un „tu” cu identitate ne
definită. Dialogul se instaurează între Poet şi dublul său, între 
cel care aude strigătul celuilalt şi cel care, deşi îl aude, nul 
poate articula şi el, la rândul lui, amebeic, în replică: „Team 
auzit urcând în mine,/ tu strigi ceea ce eu încă nici/ să rostesc 
nu pot şi chemi /.../”. Acel „în mine” de la sfârşitul primului 
vers marchează faptul că dialogul este, de fapt, o dedublare, că 
totul se petrece în interiorul fiinţei Poetului: el se aude pe sine 
însuşi simultan strigând şi neputând să strige, să „rostească” 
„la înflorire crinul dentuneric”. iar ultimele cuvinte ale acestui 
concentrat incipit de doar patru versuri – cuvinte care reprezintă, 
gramatical, obiectul direct al verbelor „(să) rostească” şi „chemi” 
–, alcătuiesc numele, criptic şi ermetic, al Poeziei înseşi: „crinul 
dentuneric”, chemat, strigat „la înflorire.”

Rezumăm. Coborând întrun sine tulburător de adânc, Poetul 
cheamă Poezia să iasă din propria lui fiinţă, dinspre întunericul 
„sevei” nerostirii spre înflorirea cuvântului ca un crin: dar nu un 
crin al luminii, ci unul al întunericului, căci din el provine.

Celelalte două treimi (vv. 47 şi 812) duc la împlinire teri
bilul act al genezei poetice, al poiezei (v. gr. poiesis, „facere”, 
„creaţie”). Crinul cu „petaleleorbitoare” Poetul îl împrăştie „la 
zenit, pe firmament”, gest invers celui barbian (plasat întrun 
„nadir latent” contrapus „zenitului”), prin care Poetul „ridică [şi 
nu desface, nu risipeşte, n. n.] însumarea/ de harfe resfirate /.../”. 
epitetul orbitoare, acordat petalelor crinului (i. e., ale Poeziei), 
este explicitat de ultimele patru versuri: lumina în covârşitor 
exces provoacă, instinctiv şi reflex, gestul acoperirii ochilor, în 
faţa unei străluciri căreia ei nui pot face faţă. Aşa cum al privi 
pe Dumnezeu nu este dat şi nu este cu putinţă oamenilor, tot astfel 
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a privi, dezvăluită, esenţa Poeziei înseşi, în toată splendoarea 
ei, nu este posibil. Poetul însuşi trebuie săşi acopere ochii în 
faţa unei realităţi mai mult decât orbitoare: divine. Sau, cum 
fulgurant notează autoarea: „înspăimântat, miacopăr ochii,/ să 
nu ştiu, să nu văd”.

În ciuda încercării noastre de a epuiza corola de semnificaţii 
a ermeticului poem (din nou simbolic intitulat: Sevă, ca aluzie 
la sevele nevăzute, dar vitale, ale Poeziei), desluşirea actului 
acoperirii ochilor la vederea unei prea mari străluciri se rea
lizează, dacă nu ne înşelăm, în ultimul poem, al treilea, al gru
pajului, purtând un titlu, de data aceasta, abstract (Ajun). Ca 
întro nouă Geneză, când pământuri noi se ivesc („pământuri/ 
se vor ţese de la sine”) şi când se ivesc şi stele noi, izbăvitoare 
de păcate şi vini vechi („stele de tină /.../ ne vor spăla de vini/ cu 
lujerii lutoşi, gracili”), Poezia însăşi naşte miraculos Cuvântul: 
acesta „străluceşte” şi „se răsfaţă” în „faldul aurorei”, apoteotic, 
întro lumină boreală. ochii pot să vadă acum, fără teamă de 
orbire, miracolul naşterii Cuvântului poetic, pe care autoarea 
îl numeşte „vavilonic” (cu o modificare fonetică specific po
pulară românească şi cu reminiscenţă arhaică aidoma: la apa 
Vavilonului, i. e. „Babilonului”, simbol al unei realităţi exotice 
– orientul [antic] –, extrem de îndepărtate, mitice). Miracolul 
naşterii Poeziei, în ultimă şi mântuitoare instanţă.

6. Am lăsat deoparte, mai mult sau mai puţin intenţionat şi 
mai mult sau mai puţin întâmplător, prima şi, respectiv, ultima 
contribuţie poetică – ambele realizate tot sub forma selectivă a 
grupajelor – aparţinând SimoneiGrazia Dima, din această primă 
jumătate de mirabil an poetic. Cu ele se deschide şi, simetric, 
se închide micul arc de timp în care neam propus să plasăm 
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analiza noastră consacrată reputatei autoare, o analiză care îşi 
asumă un pronunţat specific hermeneutic.

Primele poeme dăruite anului 2022 au apărut întro revistă 
culturală reînfiinţată cu foarte puţină vreme în urmă şi dezvăluind, 
în a doua parte a numelui său, o componentă misterioasă, criptică, 
pe care o bănuim fie formată din iniţiale, fie reprezentând o 
abreviere: Autograf MJM8. Dincolo de semnificaţiile, întro 
măsură mai mică sau mai mare relevante, conţinute de numele 
periodicului, reunirea unor condeie prestigioase este un semn 
de bun augur pentru prezentul şi, mai cu seamă, pentru viitorul 
revistei. Între aceste nume îl regăsim şi pe el al neobositei, 
în verbul imaginar şi în vervă poetică, SimonaGrazia Dima. 
Grupajul conţine cinci poeme, deschise de cel mai amplu dintre 
ele, intitulat Floarea după fruct. Acesta reuneşte, aidoma unui 
fluviu neîngrădit în lărgimea sa, dar întro singură matcă, apele 
celorlalte râuri, care curg înspre el. Tematica acvatică pare a 
domina, de altfel, simbolistic, grupajul selectat, iar motivul 
(reluat din primul text) al râului închide, prin poemul Cartea 
pe ape, întreaga secvenţă. Asupra celor două poeme amintite 
– mai ales asupra celui mai important, textul iniţial – ne vom 
concentra analiza în cele ce urmează.

Figura centrală a acestui text, eminamente parabolic (aşa 
cum nea obişnuit autoarea) nu este, cum rezultă din aparenţe, 
floarea, ci un zeu. Unul, fireşte, insolit, pe care nu îl regăsim 
în panoplia mitologică de factură canonică, anticclasică. Un 
zeu, prin urmare, atipic, descris în câteva tuşe fulgurante, fizice 
şi spirituale simultan. Pare „atât de neînsemnat”, pentru că, în 

8  Revistă de cultură din Craiova – înfiinţată de JeanMihail Băileşteanu în 
anul 2005 –, editată în prezent de Asociaţia Culturală Autograf MJM. Serie 
nouă Nr. 1 (9) ianuarie  martie, 2022; www.autografmjm.ro, pp. 3536.
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totului tot, este „mai mic decât un mugure”. Locuieşte întrun 
palat, ale cărui porţi stau permanent deschise, dar – surpriză... – 
palatul se află ridicat nu pe sol, ca oricare edificiu de pe pământ, 
ci ascuns întrun fruct: acolo, „unde domneşte, drept în mijloc,/ 
pe tronul de polen” minusculul zeu. el are „faţanmiresmată, 
gingaşă,/ un codex din coajă de gutui”, iar „fiindcămbujoraţii 
săi obraji/ nu oscilează la dreapta ori la stânga”, ei par imobili, 
fiind „brăzdaţi pe verticală de amintirea/ unor recolte fabuloase”. 
Încheindui portretul (deşi în tehnica veche grecească a lui 
hysteron proteron, „cele din urmă la început”, menţiunea 
aflânduse la începutul, şi nu la sfârşitul portretului), autoarea 
adaugă: acest insolit zeu este unul „fără templu” – ceea ce vrea 
să spună: fără cult –, întrucât, adăugăm noi, se deosebeşte de 
omologii săi canonici, clasici, olimpienii grecoromani, care 
deţineau, fiecare, templul şi aparatul lui de cult.

Partea a doua a poemului capătă un pseudocaracter narativ. 
Palatul găzduit de pulpa unui fruct (bănuim, copt) are, la rândul 
lui, o livadă. Prin ea curg, fără să se oprească, sute de râuri. 
opoziţia contrariilor (râurile, i. e., sevele care curg în fruct) face 
ca această antinomie să aibă forţa unei implozii. Niciunul dintre 
râuri nu opreşte în livadă („în livadă/ nui zăboveşte niciun 
râu”), toate curg heracliteic (panta rhei, „totul curge”), toate „se 
scurg spre el”, spre zeu. Pentru a le opri nepotolita curgere, mica 
făptură divină „ia în mână fulgerele”, apoi „le sloboade”. Acest 
moment paroxistic este urmat de un final liniştit, calm. odată 
eliberate fulgerele apocaliptice, tabloul revine la tonalităţile 
păcii instaurate de ultima apariţie. Pe apele, acum domoale, ale 
râurilor se pot aşeza înscrisurile cuvintelor. Apocalipsa exploziei 
de dinăuntru spre în afară a trecut: „cuvinte proaspete” pot acum 
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să plutească „pe valurile neîncepute”. Precum Duhul originar 
(to pneuma) peste ape.9

Ca un supplementum la spiritul biblic veterotestamentar către 
care ne poartă partea a doua a poemului central, ca o completare 
a viziunii primordiale în care se aşază construcţia lui, celălalt 
poem, cel final, cu titlu simbolic (Cartea pe ape), readuce, 
simetric, motivul râului. Curgerea lui se revelează a fi „o cale 
nesfârşită”, dar nu a tristeţii sau a indiferenţei, ci a bucuriei 
depline: căci râul exultă. Valuri duc „în poiană/ doar scâncetul 
pruncului” – motiv de o copleşitoare intertextualitate culturală, 
de la biblicul Moise, evocat ca reper istoric în enigmaticul 
poem Încrezătorii. Instantaneu din anii ’80, din acelaşi grupaj, 
şi contrapus „prea blând[ului]” iisus, până la latinii gemeni 
Romulus şi Remus –, în vreme ce „bucuroşi/ lasă părinţii lui/ 
o carte pe ape”. Misterioasă această carte, despre care nu ne 
spune nimic altceva poeta, spre finalul concentratului text de 
închidere a grupajului, decât, enigmatic, că a fost lăsată „să dea 
lăstari departe/ în alte zări,/ din neînrudite timpuri”. Mărturisim, 
nu îndrăznim să speculăm pe marginea misterioasei cărţi, în 
absenţa oricăror minime indicii (sau, poate, nu le descoperim 
noi?).

În subsidiar, mai adăugăm faptul că elementul acvatic domină, 
aşa cum am notat deja, întregul grupaj şi prin... absenţă. Singurul 

9 „Dar pământul era nedesluşit şi ne’mplinit; şi întuneric era deasupra 
genunii; şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.” (Facerea. 
Întâia carte a lui Moise, capitolul 1: 2, în Biblia sau Sfânta Scriptură. 
ediţie jubiliară a Sfântului Sinod. Tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa 
Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii ortodoxe Române. 
Versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu 
Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, sprijinit pe numeroase osteneli. 
Bucureşti, editura institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii ortodoxe 
Române, 2001, p. 22)
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text cu alură insolită din secvenţa poetică craioveană, posedând 
cel puţin aparentele mărci ale genului fabulistic, cvasianecdotic 
intitulat Pe masa din bucătărie, este un amuzant solilocviu: 
vorbeşte peştele („eu, peştele”), care (după momentele pe cât 
de năucitoare, pe atât de neconvenabile, ale prinderii în plasă 
ori în undiţă) descoperă cu uimire unde a ajuns, printro crudă 
întorsătură a sorţii („mă aflu/ pe masa din bucătărie./ Voi fi 
despicat, voi fi cină –”). Dânduşi seama de obştescul iminent 
sfârşit, dar mai ales de inutilitatea adresării vocale către oamenii 
de la cină (căci „Mă vor tăia”), insolitul vorbitor al acestei 
pseudofabule se resemnează, în cele din urmă, şi se adresează, 
în final, lui însuşi, întro curajoasă, demnă şi ultimă exhortaţie: 
„să rămân peşte”. Cei lipseşte, pe uscat fiind, „personajului” 
acestei fabule lirice? Tocmai apa salvatoare, mediul unic şi 
firesc de existenţă. Morala o deducem singuri, şi în tăcere.

Drumul spre nemuritoarele astre nu poate ocoli calea pe şi 
peste ape. Mediul amniotic universal.

7. Deja trecând de pragul primei luni de vară, cele mai recent 
apărute poeme sub semnătura SimoneiGrazia Dima, întrun alt 
periodic literar, de data aceasta de la Sibiu – unul care, prin titlu, 
provoacă noi rezonanţe mitologice vechi greceşti10 –, sunt puse 
sub semnul baladesc al omagierii lui Radu Stanca: programatic, 
textul proemial se numeşte Balada păsării miraculoase şi este 
dedicat memoriei celui legat prin mii de fire, ale creaţiei şi vieţii, 
de burgul sibian. 

Tonalitatea baladescă domină poemul de la un capăt la 
celălalt. el se înfăţişează, întradevăr, precum orice baladă, ca o 
„poveste”, „depănată” – ambii sunt termenii poetei – de o pasăre 
cu însuşiri omeneşti, în primul rând având darul vorbirii. 

10  Euphorion. Revistă de literatură şi artă. Anul XXXiii, nr. � (4‑5‑6)/�0��.
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Pasărea „agrăieşte” (remarcăm arhaismul, potrivit în context, 
cu complement de obiect indirect, „ne”; cf. sinonimul, infra, „ne 
zise”, i. e. „ni se adresă”: tot atâtea semne poeticogramaticale 
ale coparticipării auctoriale) o poveste, dar nu oricui vrea so 
asculte, ci numai celor care se află „pe calea rătăcită”. Doar 
patru versuri sunt dedicate descrierii, fie şi sumare, exterioare, 
a păsării miraculoase. ea este „înfăşurată /.../ în copci de gheaţă 
ceo urmau/ prin aer” şi se răsuceşte în „volute minuţioase de 
colibri”. Restul ţine de înţelegerea şi puterea de fantazare a 
cititorului.

Primele cuvinte pe care pasăreamiracol le rosteşte se referă 
la propria ei misiune. ea va fi fost o coborâre din înălţimi 
neştiute, cu un scop salvator (ceea ce putem numi, traducând 
termenii figuraţi, simbolici, ai poeticii autoarei, funcţia, respectiv 
misiunea şi finalitatea soteriologică a Poeziei, identificată din
colo de transfigurarea alegorică a ei ca pasăre): „am venit să vă 
scap/ de cruda, nemântuita copilărie”. 

iar ceea ce urmează, până aproape de finalul baladei – şi 
alcătuieşte corpul propriuzis al ei – este dea dreptul o po
veste, despre un copil, şi el miraculos: „Deapăn, drept pildă, 
povestea/ legendarului copil, netemător/ de jocuri cu pumnale”. 
Poemul recurge, astfel, la tehnica tabloului încadrat de rama 
unui alt tablou, tehnică de o străveche tradiţie literară, căci 
urcă din nou în Antichitatea clasică, mai exact în cea greacă 
elenistică, aşanumita (în terminologie modernă germană) 
RahmenErzählung, „povestirea în ramă”, „povestirea înrămată”.

Ce poveste aflăm din povestea păsării miraculoase? 
ideea centrală a ei ar putea fi redusă la esenţial, credem, apro

ximativ aşa. 
Copilăria este doar în aparenţă un paradis al vârstelor ome

neşti. În fapt, copilăria este şi ea o vârstă „crudă”, pentru că e 
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ameninţată, precum toate celelalte vârste ale omului, „de jocuri 
cu pumnale”, i. e. de nenumărate pericole. Dovadă („drept 
pildă”) stă întâmplarea copilului lovit de o literă ca de un 
pumnal, tocmai pentru că se afla întro imensă „ţară de litere 
neştiută lui”. Pentru a afla cine la străpuns (poate chiar un înger 
care, „deşi nu avea voie, ieşi cândva/ din cer”, şi despre care 
vorbeşte, criptic, pasărea, la începutul monologului său), copilul 
străbate ţara înot („mii de ani, cât a durat înotul vitejesc”), 
ceea ce îl conduce, în afara miilor de ani distanţă în timp, şi 
spre o profundă transformare: în toată această vreme, copilul 
de odinioară devine Demiurg. Sau, dând din nou cuvântul 
poetei: „copilul se întoarseo dată/ şi încă o dată pe vârfuri şi 
însuşi/ Demiurgul deveni”. Pasărea îşi încheie povestea (din 
nou) parabolică prin dezvăluirea explicită a sensului misiunii 
ei salvatoare („eu vă aduc/ cunoaşterea”): nu una oarecare, ci 
aceea luminată de prezenţa simbolică a soarelui.

odată încheiată a doua povestire, cea în ramă, ascultătorii ei 
îşi strigă păsării nerăbdarea de a şti ce sa întâmplat, mai departe, 
cu copilul: „Undei copilul? strigarăm zburătoarei/ minunate.” 
Momentul ultim al baladei îi sporeşte misterul printrun final 
deschis. Fără să le răspundă, pasărea, cu luciri de smarald şi 
cu „copca de gheaţă” rotinduse în jurul ei, se îndepărtează. În 
semn de rămasbun, bate uşor din aripi. Gest, din nou simbolic, 
cu care se şi opreşte cântecul, „depănat” narativepic, al baladei. 
Atmosfera şi tonalitatea acesteia reconstituie, intertextual şi 
redus la esenţe, şi readuc în memorie profilul baladelor maes
trului evocat, Radu Stanca. 

Dacă textul deschizător al celorlalte din grupaj, constituie, 
în opinia noastră, o artă poetică profund încriptată – dar nu 
ermetică –, având ca nucleu conceptul de Poezie, transfigurat, 
în limbaj simbolic, în chipul păsării miraculoase, un altul (al 
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treilea, în ordinea punerii în pagină) continuă maniera poe
tologică dominantă şi (re)aduce în centru statura Poetului. 

Departe de poemul precedent – unde, ascuns sub înşelătoarea 
aparenţă a copilului, Poetul devine Demiurg –, profilul de aici al 
creatorului cuvântului poetic trimite la ipostaza umană, din ce 
în ce mai rar întâlnită în lumea recentă, a bijutierului, în textul 
care îi poartă numele în titlu (Bijutierul). Toposul clasic al ar
tizanului cuvintelor (descinzând, cel mai aproape, în orizontul 
antic, din Horatius, autorul celebrei sintagme labor limae, „truda 
pilei care şlefuieşte”, „truda de a cizela [versul]”), artizan care 
le „ia la şlefuit” şi le „prinde în inel, perfecte nestemate”, este 
îmbogăţit cu câteva note cu totul personale. Mai întâi, cuvintele 
nu apar numite ca atare în text, ci, din nou (a câta oară?) poeta 
recurge la limbajul alegoric transfigurat: cuvintele Poetului sunt 
„prietenii” lui. Aceşti prieteni (i. e., aceste cuvinte, şlefuite), 
odată strânşi laolaltă de Poet „în templul său” şi supuşi cizelării, 
se transformă, apoi, din „geme/ himerice pe cer rătăcitoare”, în 
adevăratele „perfecte nestemate”, pe care bijutierul le „prinde în 
inel”. În inelul Poeziei, desigur. În sfârşit, remarcăm că această 
profundă transformare a prietenilorcuvinte (rătăcitoare pe 
cer, cum spune poeta, „himerice”) în giuvaeruri (poetice, com
pletăm noi) nu are loc oriunde: dacă suntem atenţi la fiecare 
vers al autoarei, nu vom omite că profunda metamorfoză de 
care vorbeam se petrece, în mod cu totul inedit, „în templul 
său”: căci Poetul, „ca bijutier suprem”, altfel spus, ca bijutier al 
bijutierilor (pentru că el, faţă de bijutierii obişnuiţi, preschimbă 
cuvintele în bijuterii), are un binemeritat templu al său, pe care 
nu îl împarte cu nici un alt zeu sau falşi zei.

Al treilea text poetologic (respectiv, în ordine grafică, al 
cincilea) poartă titlul, cu rezonanţe mai degrabă concrete decât 
simbolice, de Rodire. Şi nu întâmplător, anotimpul căruia îi 
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aparţine acest moment poetic este toamna, vremea rodniciei 
recoltelor. Atunci ies şi poeţii – iatăi numiţi direct, pe numele 
lor! – şi se duc să vadă, precum cultivatorii pământurilor, 
care este, cum se prezintă recolta lor, explicit numită şi ea, de 
versuri: „Se face toamnă iar, poeţii merg să vadă/ ce va fi răsărit 
din versurile depuse mai an/ între seminţe lucitoare”. Totul se 
petrece, însă, nu întrun spaţiu (agricol ori horticol) anume, 
ci, desigur, întrunul virtual, abstract şi absent. Nu ştim nimic 
despre el. Textul nu ne spune nimic, nu ne oferă nici un indiciu. 
Şi nu este prima oară. 

Ştim, în schimb, care a fost şi care este teama poeţilor, în 
privinţa rodirii versurilor lor: ca nu cumva ele, versurile, să se 
fi „preschimbat în alburii heralzi” şi, mai mult decât atât, să 
fi „migrat spreorienturi nepătate/ de cuvânt, unde împărtăşesc 
poveţe”. ermetismul alegoric, specific poeziei SimoneiGrazia 
Dima, răzbate din nou. Ca nişte făpturi pline de viaţa cea 
obişnuită, şi versurile pot ieşi de sub autoritatea parentală a 
celor care leau dat această viaţă (poeţii), pot „migra” înspre 
alte orizonturi (orientul este, şi el, un simbol, cel al alterităţii: 
de pildă, cea vavilonică, evocată, cum am arătat mai sus, în 
poemul aproape simultan apărut, Ajun, din Tomisul cultural pe 
luna iunie) şi pot să se transforme – idee care străbate, ca un 
fir roşu, poetica autoarei – sau este posibil să se fi transformat 
deja întrun fel de crainici imaculaţi („alburii heralzi”), purtători 
de înţelepciune („poveţe”). Întro adresare unică invocând 
divinitatea („Doamne”), vocea auctorială îi cere protecţia atot
puternică, pentru ca versurile de odinioară, „răsărit[e]” ”între 
seminţe lucitoare” (mirabilele seminţe blagiene?), „să fie auzite”, 
să biruie indiferenţa şi falsitatea lumii („tu făle să învingă”). 
Acest poem capătă inflexiuni diferite de cele întâlnite în textele 
poetologice anterioare, fiind, în schimb, foarte înrudite cu lirica 
rugăciunii religioase. 
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ultimul text al grupajului poartă mai mult decât potrivitul 
(în con‑textul de mai sus) şi explicitul titlu de Rugăciune, cu 
completarea (tot în cadrul titlului, după punct) Instrumente 
muzicale. Modurile şi timpurile verbelor predicative se schimbă 
acum, faţă de celelalte texte. Dominante devin imperativul şi 
conjunctivul în propoziţiile principale (unele fiind şi regente), 
dar şi în subordonate: „Ajută‑mă să cresc”; „ajută‑mi să veghez”; 
„Căderile inexplicabile din/ soartă,/ urmate de rostogolirea‑n 
hăuri, să nu aducă/ moarte”. În a doua parte a poemului, 
realitatea se instalează prin mărcile verbale ale viitorului (mor‑
fologic), dorit şi cert: „Apoi/ vom strânge molozul năruit, 
spre‑a‑l transmuta‑n/ cristalul apei vii”; „ vom fi puternici, căci 
vom şti/ să‑nchidem lumea‑n vaste câmpuri gata să‑şi/ dăruiască 
înfloririi toată vlaga”. imperativul şi conjunctivul cu nuanţă 
hortativ‑imperativă vs. viitorul (gramatical) al unei realităţi 
dezirabile reprezintă pariul unui text care îşi asumă total condiţia 
auctorială, fiind vorba de fundamentala persoană i singular, a celui 
care vorbeşte în propriul său nume. Adică, Poetul, prin glasul 
poetei.

Rezultatul este un „cântec” de victorie, un carmen triumphale, 
asemenea celui intonat de triumfătoarele armate romane, la 
întoarcerea victorioasă în Cetate de pe câmpul de război, alaiurile 
triumfale răsunând de cântecele soldaţilor acompaniate de 
instrumentele lor muzicale: cornul sau trâmbiţa (cornu), citera 
sau lira simplă (cithara) şi fluierul sau flautul (tibia). involuntar 
ancestral, subconştient, la aceste instrumente muzicale face aluzie 
– credem – poeta, prin cea mai recentă artă poetică explicită a 
sa. „Vastele câmpuri” (în care, oximoronic, se va închide lumea), 
de acum înainte, prin glasul profetic al poeţilor, îşi vor schimba 
– din nou, ideea esenţială a transformării, a prefacerii în altceva, 
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şi anume într‑o realitate infinit superioară – „brazdele în/ ins‑
trumente muzicale‑nseninate prin victoria unui cântec”.

Mai încape loc de sumare concluzii? 
Poeta care, într‑un singur an (�0�1), a reuşit să împărtăşească 

şi să dăruiască iubitorilor poeziei şi scrisului său nu mai puţin de 
şase cărţi dintr‑o producţie zilnic inepuizabilă – incluzând nu doar 
poeme, ci şi eseuri, lecturi critice, interviuri, traduceri (şi nu am 
epuizat inventarul) – aruncă poeziei româneşti contemporane, 
(i)luminate de un tezaur poetic extrem de valoros, consistent 
acumulat şi sedimentat, de experienţe literare cardinale, de la 
Nicolae labiş şi Nichita stănescu (moştenitori ai zestrei lăsate 
de o tradiţie anterior contemporană: trinomul Arghezi – blaga – 
barbu), trecând prin generaţiile decenal‑seculare şi milenariste, 
până în prezentul unor opere cu valoare durabil perenă, în fond 
atemporală, precum (bunăoară, fără nici o intenţie ierarhizantă) 
emil brumaru sau Şerban Foarţă, aruncă, spuneam, o mănuşă 
elegantă şi aristocrată.

simona‑Grazia Dima îşi provoacă cititorii, printr‑o invitaţie 
lipsită de stridenţe polemizante, să pătrundă în universul (său) 
poetic pe o cale total deosebită de evanescenţa şi caducitatea 
modelor literare. este calea culturii poetice, parte integrantă a 
zestrei culturale universale. Mai ales ultima perioadă de creaţie 
a autoarei propune o pe cât de nouă (în raport cu tendinţele 
actuale ale poeziei româneşti contemporane), pe atât de veche 
(faţă de uriaşa şi globala moştenire culturală a evurilor pre‑
cedente, pornind de la Antichitate) cale de acces spre esenţa 
niciodată epuizabilă, dar nici identificabilă matematico‑ştiinţific, 
a Poeziei.

Această cale de acces am încercat să o descoperim imaginând‑o 
sub forma, aparent materială, a unui drum. Desigur, de la aparenţe 
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înspre esenţe, dinspre realul material spre imaterialul abstract şi 
insesizabil senzorial al ideilor. un drum al de‑materializării şi, 
simultan, al re‑conceptualizării fiinţei cuvântului (în dihotomia 
lui saussuriană de semnificat semnificant), din care este plămădită 
Poezia. 

Pentru aceasta, autoarea, ajunsă la vârsta poetică a evitării 
şi dominării oricărei tentaţii ludico‑experimentaliste, recurge la 
virtuţile endoterice ale artei poetice. o modalitate de a scrie şi 
de a descifra Poezia pe care Antichitatea clasică, prin Aristotel, 
pe de o parte, Horatius, pe de alta, a transmis‑o moştenire 
mileniilor subsecvente ale culturii poeziei. Arta poetică se de‑
limitează în interiorul scrisului poetic prin intermediul a trei 
concepte fundamentale: actul poetic (poieza, generarea poeziei: 
v. gr. poiein, poiesis, lat. poesis, „a crea”, „creaţie”), obiectul poetic 
creat (poemul, poezia ca rezultat al creaţiei poetice: v. gr. poiema, 
lat. poema, carmen, „produsul poetic”, „poezia”, „poemul”, „cân‑
tecul”) şi poetul (creatorul [obiectului poetic]: v. gr. poietes, lat. 
poeta, „creatorul”, „făuritorul [de versuri]”,”poetul”). toţi aceşti 
piloni ai artei poetice clasice, greco‑latine, se regăsesc în opera 
cea mai recentă – cu precedenţele corespunzătoare, desigur – a 
simonei‑Grazia Dima. eseul nostru critic exact acest lucru a 
urmărit să descopere.

Cu imediat următoarea şi necesara precizare. 
beneficiind de o tradiţie poetologică efectiv impresionantă, 

ca parte a unei zestre culturale imense, simona‑Grazia Dima 
coboară indirect şi, uneori, implicit, subtextual, către aceste 
surse ale sale, cultural‑literare. ea îşi îmbracă întregul eşafodaj 
teoretic, poetologic, în haina limbajului metaforic, simbolic, 
alegoric şi parabolic, transfigurându‑şi mesajul (care devine, 
astfel, unul implicit, latent, decodabil, decriptabil şi descifrabil, 
pierzându‑şi, însă, limpezimea şi transparenţa) prin intermediul 
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figurilor gândirii şi ale expresiei. o artă poetică drapată în fal‑
durile simbolului, alegoriei, parabolei – tot atâtea modalităţi de 
existenţă şi trăsături specifice mitului –, aşadar o artă poetică şi, 
în consecinţă, o artă a poeziei densă, criptică, ermetică: ascunsă 
profanilor, secundă, în sens barbian.

Drumul către astre al Poeziei începe cu biruinţe terestre. 
Asupra cuvântului brut, neşlefuit, colţuros, amestecat cu pă‑
mânt, ca un minereu. Decantat, cuvântul Poeziei devine pur. 
Drumul ei către stele este presărat cu nestematele, nevăzute, ale 
cuvântului. singurele care contează şi singurele care rămân.
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Monica Grosu 

Pergamentele uitării*

Cu FieCARe nou volum publicat, se 
completează fizionomia lirică a poetului 

Radu Matei todoran, adept al întâlnirii 
dintre cotidian şi etern, dintre idee şi trăire, 
dintre clasic şi modern. Dacă volumele pre‑
cedente se situau mai mult în sfera unui neo‑
romantism traversat de interogaţii şi nelinişti 
metafizice, Pergamentele uitării propun o 
cheie nouă de lectură, mult mai apropiată 
de tiparul momentului literar actual. saltul 
de la ciclurile lirice grupate în Lumina din 
propria‑mi umbră (1998) şi Aş vrea să fiu 
iarăşi mesteacăn (�019), la cel recent ieşit 
de sub tipar este vizibil şi frapant prin des‑
chiderile pe care le oferă. Reveria se lasă 
acum învăluită în viziuni stranii, de natură 
mitologico‑folclorică, registrul lexical se di‑
versifică, la fel şi tonalitatea lirică.

* Radu Matei todoran, Pergamentele uitării, editura 
Cognitiv, Alba iulia, �0�1
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Aşa cum subliniază Dumitru Mălin în Prefaţă, Pergamentele 
uitării se constituie în „volumul cel mai consistent din punct de 
vedere estetic şi ideatic”, abordând, într‑o manieră personală, 
temele mari: moartea, iubirea, timpul. Din toate înfăptuirile 
omului, din toate speranţele şi trăirile sale, se reţine foarte puţin, 
peste trecerea sa efemeră aşternându‑se repede uitarea, metaforic 
redată în titlu. orice amintire reprodusă, orice notaţie poartă 
astfel în filigran o anume nostalgie, de aici tonalitatea specifică a 
poemelor. Atent atât la senzorialitatea lumii, cât şi la imaterialitate, 
poetul încearcă să surprindă impalpabilul, înaintând pe drumul 
viziunilor şi al unor închipuite metamorfoze. Aceste proiecţii 
devin exerciţii severe de înţelegere a destinului şi a propriului 
sine, producând o oarecare tensiune şi un anume dezechilibru 
sufletesc. Confesiunea îşi pierde treptat romantismul din vo‑
lumele iniţiale, devenind gravă şi prelungindu‑se într‑o ima‑
ginaţie livrescă.

În poeme lungi, de turnură elegiacă, se dă lupta fiinţei cu 
uitarea. lucrurile nu mai sunt atât de clare ca altădată, apele 
se tulbură în magma întrebărilor tot mai stăruitoare, tot mai 
lucide, iar în clocotul trăirilor apar viziunile tulburătoare, în‑
drăzneţe, purificatoare. se deschid acum porţile unui univers 
de coloratură orientală, în contrapondere cu amintirea unui 
neam străvechi dacic. Aşadar, volumul în discuţie glisează pe 
o axă trecut‑prezent, teme şi motive, imagini şi simboluri, com‑
parându‑le şi dinamizându‑le sensul. uneori optica poetului 
pare suprarealistă, alteori atinsă de un fior metafizic. oricum, 
prin introspecţie şi amintire se încearcă recuperarea unui timp, 
a unor energii, a unor momente din istoria lumii. De la primele 
două poezii ce deschid volumul, este evidentă această înclinare 
a balanţei tematice spre neantul de dincolo, spre hermeneutica 
trecerii, spre efectele palpabile ale acestei definitive plecări, 
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iar acestea toate, multe sau puţine, notabile sau insignifiante, 
se aliniază metaforic, strat cu strat, pe hârtia de pergament a 
uitării.

Decorul predominant este de această dată cel citadin, iar 
simbolul clepsidrei împarte existenţa în două părţi distincte: de 
foc (suflu) şi de nisip (curgere), iar între ele cumpăna timpului. 
Radu Matei todoran surprinde foarte frumos acest proces în 
versurile: 

„Când clepsidra/ îşi pierde ultimul grăunte de nisip/ cel care cade în 
cealaltă lume de sticlă/ atunci o mână bizară/ o întoarce/ înăuntru 
suntem tot noi/ nisipul nostru/ timpul nostru cel preţios/ care 
până la urmă/ a ajuns rocă amorfă/ ritualul este acelaşi înăuntru 
şi afară.// Dincolo de lumea sugrumată/ vezi călugări smeriţi/ 
pregătiţi să‑ţi dea de pomană/ o lacrimă/ sau preoţi ori druizi ori 
vraci/ gata să repete a nu ştiu câta oară/ aceleaşi ritualuri ieftine/ 
despre apus.// Înăuntru nisipul/ nisipul...” (Nisipul sunt eu).

Fiecare poem în parte developează sensul filosofic al unei 
imagini, situaţii, întâmplări, într‑o încercare mereu reluată de 
radiografiere a destinului uman. lipsesc de această dată ilu‑
ziile compensatorii, până şi iubirea pare a traversa experienţa 
crispării, însă tot lasă, cel puţin în partea a doua a cărţii, să se 
întrezărească o speranţă: 

„Mă priveşte în ochi/ îmi întinde o mână/ şi simţindu‑mi curgerea/ 
se grăbeşte să se amestece cu mine/ să fim o diluţie completă/ să 
putem folosi amândoi aceeaşi dorinţă/ acelaşi zâmbet/ aceeaşi 
şoaptă.// Îmi place lupta ei/ cu simultaneitatea/ numai că ea nu 
ştie/ că nimeni nu poate curge/ împreună cu mine/ pentru că nici 
eu nu pot curge/ odată cu mine/ ci pe rând/ ca un şarpe/ prin 
măruntaiele casei.” (Lupta ei cu simultaneitatea).

s‑ar părea că poetul asistă la un întreg fenomen ce schimbă 
lumea din temelii, context în care îi revin în minte toate poveştile 
trecutului, cu zei şi îngeri, cu daci şi zâne. un univers eteroclit, 
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şi totodată deconcertant, se încheagă sub ochii privitorului, iar 
constatarea poetului dobândeşte accente proverbiale: 

„Jos oameni despuiaţi/ aşteaptă trecerea într‑o nouă eră/ cu zei 
noi/ şi obiceiuri schimbate/ ici‑colo câte un îndrăzneţ/ se căţăra pe 
stânci/ să vadă schimbarea lumii...” (Facerea lumii). 

incursiunea lirică alunecă intenţionat spre o zonă tenebroasă, 
pe care o investighează cu maximă luciditate. sub această lupă 
a discernământului tranşant, chiar ironic, intră şi prezentul, 
măsurat la rându‑i de Un bătrân travestit: 

„timpul un bătrân travestit/ a venit la piaţă/ să vândă orologii 
blestemate/ secundele cad/ dintre dinţii roţilor/ ca nişte lacrimi.”

Cu acest nou volum, Pergamentele uitării, poezia universi‑
tarului Radu Matei todoran îşi asumă o experienţă lirică, me‑
tamorfozată în viziuni personale, deopotrivă ordonatoare şi 
revelatoare. Densă, cu un registru lexical bogat şi aplecare spre 
comparaţia plastică, foarte expresivă, poezia lui Radu Matei 
todoran este una de adâncime şi merită toată atenţia. 
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Igor Isac

Anatomia unui mister* 

AR Fi AbsuRD să intenționez să explic 
un fenomen, care de atâta e mister că nu 

poate fi explicat. Voi încerca să vorbesc despre 
anturajul în care acesta se manifestă și mai 
ales despre conexiunile și întâmplările ciudate, 
care au loc și care reflectă esența misterului, 
întruchipat în cartea lucreției bârlădeanu, 
Misterul din Est. De altfel, e primul ei roman. 
Autoarea trăiește de mai bine de două 
decenii la Paris, dar publică constant acasă, 
în basarabia. Pentru noi, autorii români, 
tendința e inversă – trăind în Republica 
Moldova sau România dorim să publicăm la 
Paris, ceia ce este destul de dificil. oare, de 
ce după suficient de mult timp de viețuire în 
Franța, lucreția n‑a reușit să‑și publice mai 
întâi cărțile acolo și astfel să se integreze în 

Igor Isac,  
prozator, eseist,  

oraviţa

* lucreția bârlădeanu, Misterul din Est, editura Arc, 
Chișinău, �0�0.



2434, 2022

 Lecturi paralele

cultura franceză, cum s‑a întâmplat cu 
autorii noștri postbelici sau mai nou cu 
Matei Vișniec și Andrei Makine? e greu 
de spus… sau mai bine zis, într‑un fel, 
„explică” misterul din romanul editat în 
�0�0, la editura Arc din Chișinău, care 
de altfel a luat premiul pentru proză al 
uniunii scriitorilor din R. Moldova.

o actriță din basarabia, în anul 1991 
merge în turneu în Franța. În timp ce 
se afl a acolo și susținea spectacole în 
diverse localități, în luna august, la 
Moscova are loc cunoscutul puci, care 
avea ca scop restaurarea comunismului. 
Pe acest fundal politic incert ea decide să emigreze. 
Numele actriței e Valerie, un nume tipic franțuzesc, 
prin acest fapt autoarea ne sugerează că ea a fost 
predestinată să emigreze în țara lui Hugo și balzac. 

Romanul demarează cu o amintirea protagonistului 
– un necunoscut și misterios parizian. (Așa și până 
la urmă nu‑i afl ăm numele și nici nu înțelegem ce 
ocupație are, de abia spre sfârșit afl ăm că are aptitudini 
scriitoricești.) De fapt toată cartea e alcătuită dintr‑un 
șir nesfârșit de amintiri din diverse timpuri și locuri. 
se succed, se intercalează, apoi parțial se substituie 
până acțiunea ajunge la un prezent revelator.

Necunoscutul își amintește cum a văzut‑o pe 
Valerie la o lansare de carte și i‑a atras atenția cu‑n 
farmec aparte. „o înfășura o aură, creând impresia 
că emana în jur lumină.” Și‑a dorit s‑o cunoască, 
ceia ce s‑a și întâmplat. A fost invitat la un spectacol, 
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ce urma să aibă loc peste o săptămână. Valerie a jucat inspirat 
și cu multă dăruire și asta n‑a încurcat‑o să‑i dea un semn de 
pe scenă că îl recunoscu printre spectatori. el i‑a răspuns cu‑n 
zâmbet generos. A simțit că s‑a îndrăgostit. A invitat‑o după 
spectacol să bea un pahar într‑o cafenea, apoi s‑au plimbat pe 
străzile Parisului. Peste câteva luni de prietenie au decis să stea 
împreună.

După câțiva ani de conviețuire fericită (între timp li se născuse 
și o fetiță), la un moment dat ceva s‑a întâmplat și relațiile 
conjugale s‑au răcit. Valerie între timp se lăsase de actorie și 
a început să scrie piese de teatru, iar asta îi solicita extrem de 
mult timp. Acest fapt a făcut‑o să se înstrăineze oarecum de el. 
Apogeul crizei sentimentale a survenit când l‑a surprins că el, pe 
ascuns, își băgase nasul în manuscrisele ei. Acest gest provincial a 
supărat‑o la culme și a decis să divorțeze. Ceia ce s‑a și întâmplat, 
destul de repede, deoarece în textele la care ea lucra, el s‑a văzut 
redat dintr‑o poziție nefavorabilă. totuși, în mod de neînțeles 
el continua s‑o iubească. Mereu îi ducea dorul și căuta prilejuri 
favorabile, dacă nu s‑o înțeleagă, atunci cel puțin să încerce să se 
apropie mai mult de ceia ce credea că Valerie este ‑ un miracol 
din est.

Providența, grație profundei inspirații a lucreției îl ajută 
și‑i scoate în cale o pictură extraordinară. un portret din sec. 
XViii, pe care‑l descoperă, în plimbările lui nesfârșite, în vitrina 
unui anticariat. După cum l‑a informat stăpâna magazinului, în 
tablou era întruchipat chipul Mariei – fiica unui savant din est, 
nepoata lui tolstoi. el s‑a îndrăgostit de portret și după câteva 
zile de frământări, revine la anticariat și fără să se târguiască 
procură tabloul. Chipul Mariei, pătruns de noblețe și gingășie 
i‑a amintit de Valerie. ba mai mult decât atât, a văzut în portret 
o sclipire suavă din sufletul misterios al fostei soții. Ajuns acasă, 
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a scos învelitoarea și a studiat minuțios lucrarea. „Maria stătea 
într‑o poziție dezinvoltă, fața ei albă, nasul drept, buzele plinuțe, 
senzuale, fruntea înaltă, încadrată de un păr deschis și lung, dar 
mai ales culoarea ochilor de un verde‑albastru – giuvaier pe care 
și l‑ar fi dorit orice femeie”. Dar și orice bărbat, care e în căutarea 
unui ideal feminin, după cum se pare era necunoscutul parizian. 
A atârnat opera pe perete și continua s‑o admire. obsesia față 
de prințesa (după cum aflase mai târziu) portretizată devenise 
absolută. Astfel între somn și veghe pentru câteva clipe a avut 
senzația că Maria era vie și stătea lungită pe canapeaua lui 
din dormitor. Chiar era gata să facă dragoste cu ea, numai că 
în următorul moment a auzit un zgomot, ce venea din salon. 
s‑a dus să vadă ce se întâmplase și stupefiat a constat că căzuse 
portretul. Și asta l‑a pus pe gânduri.

În Parisul modern, tot mai luxos și mai costisitor, unde o 
seamă de catedrale catolice sunt închise sau transformate în 
galerii de artă și magazine de lux, unde tot mai puține spații 
sunt predestinate inspirației și revelației extrasenzoriale, toată 
această poveste de iubire, oglindită cu mult talent de lucreția 
bârlădeanu ar putea părea desuetă. Și cred că nu am fi departe 
de adevăr, dacă în mijlocul poveștii nu ar exista un exponent 
distins al lumii din est, care aduce cu sine parfumul unor 
idealuri pierdute, cu toată nostalgia și poezia aferentă. Și de ce 
nu am putea fi înțeleși și respectați, noi cei din est, cu tot ro‑
mantismul, poate pe alocuri anacronic și cu credința noastră 
creștină – ortodoxă, (poate prea pătimașă) măcar așa cum sunt, 
spre exemplu, respectați arabii și negrii? să fim tratați de la egal 
la egal și nu condiționați să fim, în mare măsură, sclavii Vestului, 
prestând munca de jos. Doar, trăim în epoca globalizării și al așa 
zisului Political Correctness!

Anatomia unui mister
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Valerie amintindu‑și care a fost motivul despărțirii, conș‑
tientizează că pe de o parte „o femeie are nevoie de un cămin 
pentru a se ști la adăpost, protejată de un soț iubitor”, iar pe de 
altă „avea certitudinea că acesta o apasă, o privează de libertate, 
o închide într‑o lume care o sufocă și nu‑i aparține.” or, ea 
ca om de artă avea nevoie de libertatea absolută. Își permite 
să cucerească acea stare deosebită de spirit, scriind o piesă de 
teatru, oglindind mai mult sau mai puțin real situația în care 
se afla. soțul descoperind adevărul se simte lezat în orgoliul de 
bărbat. Astfel intervine ruptura.

Protagonistul romanului, intrând în relații subtile (aproape 
reale) cu portretul Mariei, încearcă să afle istoria persoanei 
întruchipate în nemuritorul tablou. se afundă într‑o bibliotecă 
pariziană și într‑o carte descoperă scrisorile Mariei (lopuhina) 
trimise lui taică‑său, când aceasta, însoțită de maică‑sa, a călă‑
torit prin europa, oprindu‑se un timp mai îndelungat la Paris. 
sau instalat într‑un hotel pe strada Rivoli, aproape de sena, 
recomandat de unchiul lev tolstoi, unde cu ani în urmă locuise 
și el. Dintre epistolele trimise cele mai revelatoare sunt acelea în 
care descrie cu lux de amănunte înmormântarea fastuoasă a lui 
Victor Hugo. Împreună cu mama și iulia Hașdeu (fiica distinsului 
cărturar român), pe care o cunoaște ceva mai înainte, merg pe 
Champs‑Élysées să asiste la desfășurarea ceremoniei funerare. 
Autoarea vorbește despre unele momente deosebite din viața 
genialului scriitor francez, amintind printre altele și de dorința 
defunctului de a fi create statele unite ale europei. un moment 
aparte îl constituie evocarea că „iulia a scris în cartea de doliu 
câteva cuvinte pentru cel mai mare poet și cetățean. Apoi și‑a 
șters lacrimile și a zis că singura ei consolare este că acum o va 
regăsi pe fiica sa lepoldina, care a murit la doar 19 ani și cu care 
scriitorul a întreținut legături spiritiste” Nu este întâmplătoare 
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această evocare, după cum nu e întâmplătoare întâlnirea celor 
două personaje. Peste câțiva ani subtila și talentata iulia va pleca 
la cele veșnice și tatăl ei, scriitorul b.P.Hașdeu, restul vieții v‑a 
ține legătura  (prin intermediul ședințelor spiritiste) cu sufletul 
nemuritor al fiicei sale iubite. În memoria ei v‑a înălța la Câmpina 
un castel. Și Maria moare de tânără și de asemenea memoria 
ei este înveșnicită de un castel monumental. sufletele acestor 
copile tinere ne călăuzesc de‑a pururea speranțele noastre.

la un moment dat, el descoperă în bibliotecă o carte în limba 
rusă, undea existau pozele castelului impunător, cu câteva ima‑
gini din interior. Printre obiecte religioase a văzut și portretul 
Mariei, pe cale‑l deținea. Dorea să înțeleagă mai multe despre 
cele văzute în imagini, dar nu știa rusa. A apelat la o cunoștință, 
o rusoaică stabilită la Paris. Aceasta i‑a dezvăluit unele secrete, 
descrise în carte, cum ar fi că în castel exista o cameră unde aveau 
loc ședințe de spiritism, la care asistau unele personalități ale 
timpului. Țăranii care locuiau în preajmă nu priveau cu ochi buni 
castelul, credeau că este bântuit de fantome. „unii mărturiseau 
că văzuse în repetate rânduri cum ieșea noaptea din castel o fată 
îmbrăcată în alb, risipind în jurul ei flori. Dimineața spre uimirea 
tuturor pe cărările din jur erau găsite petale de flori.” Apoi a aflat 
cum mai târziu, când castelul funcționa ca muzeu, niște tineri 
au pătruns în interior și au încercat să profaneze lucrurile sfinte, 
pentru care au fost pedepsiți, dispărând fără urmă în condiții 
destul de stranii. 

Aceste manifestări mai mult sau mai puțin mistice nu‑l lasă 
indiferent pe francez. Dimpotrivă, încearcă să creadă în aceste 
lucruri aparent întâmplătoare, care la o privire mai profundă 
înțelege, că de fapt sunt extrem de subtil și impecabil regizate. 
Această credință în predestinare e marele mister al estului, față 
de care Vestul, (din lipsă de credință) e total indiferent, având 
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deseori o atitudine cinică și chiar sfidătoare. Astfel protagonistul 
își schimbă atitudinea față de portretul Mariei, al cărui proprietar 
este. Începe să aibă un respect aparte și i se face rușine și frică 
de capodopera sechestrată. totodată își revede propriile opțiuni 
existențiale.

Dacă inițial era obsedat de portret, ca de o valoare estetică, 
ulterior a înțeles că în chipul celei întruchipate caută un ideal 
feminin. Astfel pentru a înțelege misterul portretizatei era gata 
să meargă până în pânzele albe, adică în Rusia să viziteze castelul 
ridicat în memoria ei. Dar, trezit cumva de fiică‑sa, care are o 
atitudine ironică față de gusturile lui estetice, își dă seama că 
această pasiune oarbă pentru portret se întâmplă nu atât pentru 
a afla adevărul, ci pentru ași satisface un orgoliu. or, cum zice 
autoarea „orgoliul părea a putea ucide.” 

Destinul, în ultima parte a cărții, îi întinde o cursă. brusc 
fiica lui, Delia se îmbolnăvește grav. Nu se cunoaște cauza bolii 
și nici diagnosticul nu poate fi stabilit. e în comă, la un pas de 
moarte. Medicii nu mai știu ce tratament să‑i aplice. el fiind în 
continuare cuprins de o stare mistică, are impresia că ultima dată 
Maria din portret l‑a scrutat ciudat și destul de rece,(asta după 
ce fiică‑sa și‑a exprimat nemulțumirea.) Astfel a avut senzația că 
boala misterioasă a fiicei a fost provocată de ea. se gândește că în 
mod urgent trebuie să apeleze la o „vrăjitoare” și prin intermediul 
unor ședințe de spiritism să intre în contact cu sufletul Mariei, 
fiind aproape convins că va afla de ce s‑a îmbolnăvit fiică‑sa și 
cum poate fi tratată. Își amintește de un amic care o cunoaște 
pe Aurora Cornu. Da, prima soție a excelentului scriitor Marin 
Preda. Apelează la el și a doua zi ajunge în anturajul distinsei 
doamne. ea are o biografie fabuloasă, pe care francezul parțial 
ajunge s‑o cunoască. După patru ani divorțează de Preda și‑n anii 
’60 emigrează la Paris. Aici se recăsătorește cu‑n apreciat om de 

igor isac



2494, 2022

 Lecturi paralele

televiziune, român. Are o carieră fulminantă în domeniul artei; 
se filmează într‑un rol titular, al celebrului regizor eric Rohmer, 
colaborează la europa liberă, scrie cărți de versuri. Deși, cea 
mai bună carte rămâne ce‑a scrisă în perioada mariajului cu 
Marin Preda, în ciuda obsesiei pe care a avut‑o aproape toată 
viața că „la umbra arborilor falnici nu cresc decât buruieni”. A 
fost prietenă cu‑n celebru jurnalist cu serioase preocupări ezo‑
terice Jean Pârvulesco, care o influențează și mai târziu face un 
film în această direcție. 

Întâlnirea dintre cei doi e destul de agreabilă, se precipită un 
dialog subtil și până la urmă are loc și ședința de spiritism. Dar 
cea mai profundă lecție despre misterul din est i‑o oferă însăși 
doamna Cornu. (Cum, pe bună dreptate se zice viața bate filmul, 
în cazul de față literatura.) lumea era la picioarele ei; îi ultimul 
deceniu a trăit între America și Paris, avea bani, era o persoană 
recunoscută și respectată, etc. Dar, la un moment dat, a înțeles 
că e aceasta e puțin. Fiind măcinată de nostalgia după trecut, 
după țara sa, cum de altfel se întâmpla și cu Valerie, a decis să‑și 
scarifice o bună parte din bani economisiți pentru a ctitori o 
mănăstire la locul de baștină. „Încercăm să ne construim o nouă 
identitate, bâjbâind prin diverse teorii până ne înecăm în angoase 
și ură de sine.” Zice ea într‑un moment de cumpănă. Decizia 
ei îl impresionează foarte mult pe francez și‑l face să înțeleagă 
cu adevărat misterul din est.,, Ce fel de speță umană trebuie să 
fii ca să‑ți cheltui banii, dacă îi ai, nu pentru a‑ți satisface cine 
știe ce fantasme personale, chiar dintre cele mai exotice, ci să‑i 
investești într‑o mănăstire, situată pe un deal, undeva la poalele 
Carpaților?” se întreabă nu doar retoric lucreția bârlădeanu. 
Întrebarea, desigur, rămâne fără răspuns… În fața misterului nu 
poți decât să te miri și să te bucuri.

Anatomia unui mister
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Deznodământul e cumva previzibil; protagonistul își înfrânge 
orgoliul și egoismul și oferă tabloul unui muzeu. o capodoperă, 
asemenea unei femei frumoase nu pot fi ținute în captivitate, ci 
au nevoie de libertatea absolută. Și ele nu pot aparține doar unei 
singure persoane, ci lumii întregi. Această adâncă înțelegere a su‑
fletului uman a fost impulsul pozitiv care a întors‑o (bineînțeles 
cu ajutorul tratamentului inspirat al medicilor) pe fiică‑sa la 
viață. Și a revigorat relațiile sentimentale între el și Valerie.

 un roman excelent, care nu putea fi publicat la Paris, din 
simplu motiv că Vestul, tot mai snob și mai blazat, nu mai crede 
în existența sufletului. Din păcate, în mare măsură în post‑
modernismul occidental sufletul e absent. Cartea lucreției 
bârlădeanu e binevenită acasă.

igor isac
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Felix Nicolau

Rădăcinile nu sunt amare

Volumul de poeme Egometrie‑Egometría, 
editura limes, �016, al elisabetei boţan  

debutează cu poeme capabile să scoată efecte 
interesante din abstractul viziunilor în spaţiu: 
„Paşii îmi îngenunchează de atâta rătăcit prin 
propria mea geometrie/ – labirintul acesta 
de cicatrici fosilizate –” (Egometrie). Poeta 
ştie cum să fragmenteze mesajul pentru a‑i 
conferi valenţe de sens neaşteptate. Nu toate 
poemele ating acest nivel, în altele predomină 
un lirism al deschiderilor şi al sentimentelor 
etalate specific generaţiei ’60 din poezia româ‑
nească.

Foarte curând însă poeta face pasul către 
textualismul specific generaţiilor ’80 şi ’90, 
dar numai ca intenţie declarată. Altminteri, 
textele ei vor rămâne intense, concentrate, fără 
să tânjească după autenticitatea dârei textuale 
atotverbalizante şi atottextualizante.

Felix Nicolau,  
critic literar, poet, prozator, 

bucureşti
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elisabeta boţan scrie o poezie cu 
mai multe faţete, evoluând lejer între 
mai multe reţete. De la poezia lirică, 
intimistă şi sensibilă, până la cea a 
avân turilor, aproape metafi zică. Cum 
artista într‑adevăr se mişcă între două 
lumi, nu aş dori să fac paralele, de‑
oarece între cele două literaturi există 
decalaje şi diferenţe de încadrare. tot‑
odată, există câteva poezii de excelentă 
actualitate, cu o construcţie discon‑
tinuă şi sugestivă, cu formulări memo‑
rabile şi de mare fi neţe.

Zona de inspiraţie a poetei este una largă, plecând 
de la sentiment şi atingând problematica exilului. 
Aşa cum ştim, elisabeta boţan s‑a ambiţionat să 
se integreze în cultura adoptivă, deşi a plecat de la 
zero acum mulţi ani. Dar a nutrit şi ambiţia de a se 
face cunoscută şi în cultura de obârşie ca poetă şi tra‑
ducătoare. iată forţa de autopromovare pe care o au 
traducerile pentru un traducător‑poet.

Mai întâi de toate, poeta compune cu sufl etul şi cu 
inima. stilistica se resimte în consecinţă şi foloseşte 
toate fi gurile de stil, fără a abuza de ele: metaforă, 
comparaţie, epitete, hiperbole, litote, epitete şi altele. 
Însă poeta tinde constant spre contemporaneitate, 
răcindu‑şi adesea lirismul pentru a accesa şi sferele 
intelectuale. Poemele se construiesc dintr‑un limbaj 
decent şi din viziuni decente. Zborul şi sondarea 
egoului, dar şi a memoriei şi a dorinţelor, vizează 
o estetică a frumosului şi a încrederii, departe de 

mai multe faţete, evoluând lejer între 
mai multe reţete. De la poezia lirică, 
intimistă şi sensibilă, până la cea a 
avân turilor, aproape metafi zică. Cum 
artista într‑adevăr se mişcă între două 
lumi, nu aş dori să fac paralele, de‑
oarece între cele două literaturi există 
decalaje şi diferenţe de încadrare. tot‑
odată, există câteva poezii de excelentă 
actualitate, cu o construcţie discon‑
tinuă şi sugestivă, cu formulări memo‑
rabile şi de mare fi neţe.

Felix Nicolau
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estética urâtului şi a suspiciunii. Însă poeta experimentează for‑
mal, schimbând mereu forma, profilul poemelor.

Şi nu în cele din urmă elisabeta boţan produce o poezie a 
feminităţii, mai puţin a feminismului. o artă a vagului, a viziunilor 
aureolate, a graţiei, dar şi a deschiderilor grave. totuşi, poeta se 
stăpânește mereu, se dezvăluie ca o fiinţă cu deplin autocontrol, 
atunci şi poezia ei va fi mai ales un act cultural ce rememorează 
compoziţii exemplare şi propune noi soluţii artistice.

Volumul Vuelo entre dos mundos, editura Nuevos ekkos, 
�0��, Madrid, cu ilustraţii de sorin Mihai bărgăoan şi cu un 
prolog de Miguel Veyrat anunță din titlu persistența șocului 
cultural – bine, șoc cultural este mult spus, mai degrabă faza 
ultimă a șocului, cea de integrare în cultura găzduitoare și de 
negare a celei matriciale, căci boțan s‑a integrat foarte bine în 
ambientul spaniol și traduce cu sârg poeți români în spaniolă. 
Mai mult, ea este unul dintre puținii scriitori români emigrați 
în spania care scrie în spaniolă și publică în spania, dar și în 
America latină.

În acest volum, imaginile și mișcările sunt baroce, cu răsuciri 
și metamorfoze turbulente. o asemănare ar putea fi Poemele 
patetice din 1948 ale marelui exilat Alexandru busuioceanu. 
Doar că la el torsionările baroce erau impregante de un erotism 
simultan vag (espejismos – oglindiri) și incandescent, simbol al 
dorului de patrie. la boțan este vorba mai ales de lupta cu un 
limbaj care trebuie mereu reformulat pentru a da sens ființei: „el 
segundo de luz/ alumbra la revuelta/ de la prisión del lenguaje 
de madera// me crecen garras en el alma,/ desde las garras me 
crecen alas/ y el vuelo sobre el vacío de mi ser.” („secunda de 
lumină/ naște răzvrătirea/ din temnița limbajului de lemn// îmi 
cresc gheare pe suflet,/ din gheare îmi cresc aripi/ și zbor peste 
golul ființei mele.”) (Vuelo – Zbor).

Rădăcinile nu sunt amare
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Asemănările sunt şi în sensul contrastului de temperatură, 
antitezele fiind și aici intense, într‑o poetică barocă: „la tierra 
arde las huellas de mis pasos.// Muerdo con ansia el camino, 
bebo mis caídas/ y me vuelvo viento, fulgor, y nube” („Pământul 
îmi arde urmele pașilor. // mușc cu râvnă drumul, îmi beau că‑
derile/ și mă transform în vânt, în fulger și în nor.”) (La huida 
– Fuga).

Dar adesea poeta revine la simplitatea ascetică și geometrică 
de mare efect, multum in parvo. Fără să inoveze, scrisul ei totuși 
găsește drumul spre expresivitate. De altfel, expresivitatea este 
importantă pentru această artă: „solitud,/ el camino recto/ 
difícil/ que lleva a la luz” („singurătatea,/ calea cea dreaptă/ ane‑
voioasă/ care duce spre lumină”) (Solitud – Solitudine).

Deşi poeta are mentalitate de învingător, multe din versurile 
ei exprimă sensibilitate şi nevoia de protecţie: „Rompe la gran 
muralla de la eternidad,/ y ocupa/ un tiempo que no le pertenece./
solo para secar las lágrimas de una niña,/ acariciar sus mejillas,/ 
y enseñarle/ cómo se conquista la vida” („sparge marele zid al 
eternității,/ și ocupă/ un timp care nu‑i aparține,/ Doar pentru a 
șterge lacrimile unei copile,/ s‑o mângâie pe obraji,/ și să‑i arate/ 
cum se cucerește viața.”) (Transcendencia – Transcendenţă).

Între atâtea direcţii, poeta reuşeşte cel mai bine în poemele 
cvasi‑metaforice, dar cu design simplu, de o profunzime aproape 
blagiană. Aşa cum pentru generaţia ’�7 spaniolă metafora era 
un instrument de cunoaştere, o sondă în abis în vremuri în 
care contează mai mult suprafeţele orizontale: „soy la piedra/ 
olvidada al margen de la hita/ entre la línea del cielo/ y la línea de 
la tierra/ que recoge el agua/ de la canción/ del árbol/ que madura 
los sueños/ para que no los cubra/ la telaraña de la mudez.” 
(„eu sunt piatra/ uitată la margine de hotar/care adună apa/din 
cântecul ploii/ și mângâie/rădăcinile ascunse/ ale copacului/ ce 

Felix Nicolau
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rodește vise/ ca să nu le umple/ păienjenișul muțeniei.)  (Entre 
límites – Între hotare).

unele versuri sunt clare lamentări deschise, poetizate doar 
prin clasice figuri de stil. ele se susţin ca strofă întreagă prin 
dorul etalat, prin tânjirea după acel „loc‑paradis”. Deşi poeta 
nu va împinge nostalgia într‑o criză a exilatului: „Hay un lugar, 
un lugar‑paraiso,/ de donde tuve que arrancar mis raíces/ y con‑
vertirlas en alas,/ e irme lejos… muy lejos… muy lejos” („există 
un loc, un loc‑paradis,/ de unde a trebuit să‑mi smulg rădăcinile/ 
și să le transform în aripi,/ și să plec departe… foarte departe… 
foarte departe” ) (Un lugar‑paraíso – Un loc‑paradis).

De altfel, motivele variază de la un poem la altul cu dezin‑
voltură, poeta schimbând stările de spirit şi figuraţia cu lejeritate. 
elisabeta boțan este o poeta tot mai în formă de la un volum la 
altul, capabilă cum este să asimileze, să prindă din zbor noile 
teritorii ale poeticului. 

Rădăcinile nu sunt amare
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Ioan Matiuț

Respirația prin poezie*

RAMoNA bĂluȚesCu este incontes‑
tabil, o poetă autentică și prolifică. Își 

trăiește din plin și sincer poezia, uneori dra‑
matic, cu riscul unei vulnerabilizări asumate. 
Jurnalistă ca formație, ea documentează și în 
poezie suferința și răul acestei lumi, în spe‑
ranța iluzorie a unui bine mai mult general 
decât personal. este ca un strigăt sub lovitura 
de satâr a unui real implacabil. 

o negociere aspră între sentimente și 
rațiune însoțește întregul demers liric din 
cartea de față (Ramona băluțescu, ORORI, 
editura eurostampa, �0��). Dorințele refu‑
late, ațâțate din când în când de emoțiile 
crude ale unor sentimente mai mult idilice, 
însoțesc poemele de la un capăt la altul al 
cărții. totul, însă, bine strunit de un realism 
autoflagelant: „e tîrziu pentru ziua de ieri 

Ioan Matiuţ,  
poet, editor  

Arad

* Ramona băluțescu, ORORI, editura eurostampa, �0��.
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– pentru ce e acum/ e reconfortant de 
devreme./ Poate inima mea ce pleacă, 
șleampăt, ca un melc,/ să te privească/ 
Pe fereastra, la tine luminată,/ la mine 
muiată în catranuri dătătoare de liniște,/ 
e mai bolnavă decît credeam.”

este și o ciocnire între un spirit viu, 
inteligent, cult, riguros și unul care tân‑
jește după libertatea spontaneității ne‑
îngrădite. Din toate acestea se naște o poezie hibrid 
autentică și fascinantă: „Abia acum orașul redevine o 
fi ință tăcută/ Și liniștitoare./ Gust din faptul că nu 
mă stresează/ Că am ieșit fără cercei/ Ca dintr‑un vin 
vechi./ Nu mă mai simt înglobată în masa citoplas‑
matică/ A unei întîmplări ce strivește, și ia respirarea,/ 
Abia acum iau drept bună lejeritatea singurătății,/ 
Cînd nu după orice cotlon poate pîndi ura ta săr‑
bătorească/ Pentru tot ce clădesc eu.”

sinceritatea dusă până la devoalarea unor inti‑
mități este o altă calitate a poeziei ei. Curajul de a 
se expune, de a experimenta si centra poemele în ju‑
rul propriului eu, dă credibilitate și forță întregului 
demers. tot din versurile sale afl ăm că este foarte 
apro piată de lumea păsărilor cărora le acordă o grijă 
deosebită, mai ales celor bolnave, devenite chiar 
sur să de inspirație: „Această dragoste, pe care o ros‑
togolesc/ Între mine și mine,/ Ca pe bilă de rahat 
a unui scarabeu,/ Și mă cufund în somn,/ Această 
parte de viață/ În care îmi iau în brațe păsările,/ Și, o 
vreme, pare că e bine.”

Respirația prin poezie
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Ramona băluțescu se află în deplină potență poetică. stăpâ‑
nește foarte bine tehnica scrisului, versurile sale sunt atât cât 
trebuie, fără încărcătură stilistică excesivă specifică mai ales 
poeziei feminine. Pentru ea, poezia este o formă de respirație, 
fără sincope. De aceea, cărțile ei apar cu o ritmicitate care poate 
duce cu gândul la prea mult sau prea plin. Însă, pentru cititorul 
constant, poezia sa găsește tot timpul resurse pentru a se menține 
vie și proaspătă.

ioan Matiuț
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Ioan Matiuț

Între spontaneitate și rigoare*

DoiNA ADRiANA NiColĂiȚĂ este poetă, dar 
și profesoară de limba și literatura Română. 

una cu vocație, care a crescut generații de elevi, dez‑
voltându‑le aptitudini și motivații care i‑au încurajat 
și sprijinit în folosirea corectă a limbii române. Atât 
de utile în viața de zi cu zi, în orice situație de comu‑
nicare. Dar a și trezit interesul pentru lectură, atât 
prin recomandări ale unor cărți și autori de valoare, 
cât și prin propriile volume de poezii, apărute până 
în prezent. 

Poemele din cartea sa recentă, Răsfrângeri în infi‑
nit, apărută la editura Mirador, �0��, au toate ingre‑
dientele unui succes literar: cultură poetică, origina‑
litate, valoare și o tehnică a scrisului, bine conturată 
și exersată. 

Cartea este structurată în trei cicluri: Zbor în suflet, 
Non eu și Uriașa potențialitate. Fiecare ciclu are în cu‑
prins poeme, în general scurte și esențializate.

* Doina Adriana Nicolăiţă, Răsfrîngeri în infinit, editura Mirador, 
�0��, 80 p.
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Poezia recentă, trebuie citită din do‑
uă perspective: cea a stării, cu trăiri, 
emoții și sentimente și cea a limbii 
române pe care poeta ne‑o dezvăluie 
în toată diversitatea și bogăția ei. Astfel, 
ea ne transmite stări, dar și o bogăție 
de cuvinte mai sofi sticate, mai puțin 
uzuale, însă frumoase și pline de sen‑
suri. Deci, pe lângă talent, se observă 
și o disciplină și rigoare în felul în care 
sunt construite poemele.

un vals perpetuu între spon ta ne i‑
tatea emoției pure și rigoarea inte li‑

genței, este poezia din această carte. Când senti men‑
tele se descătușează tinzând spre libertate neîngrădită, 
inteligența o strunește autoritar spre ritmul impus de 
autoare: „Coerența inimă‑creier/ risipește dualitatea 
și separarea,/ înfl orind toate perspectivele.// Şi aşa,/ 
cuibărit în anahata/ trăiești deplinătatea/ explorându‑ți 
sinele.// Acum intuiești/ că din inima ta începe/ călă‑
toria spre divinul din tine.”

uneori întâlnim o autocenzurare, spre o reprimare 
a sentimentelor și dorințelor în căutarea unui relativ 
echilibru, chiar dacă doar iluzoriu: „Abandonat ne‑
cunoscutului/ ies din lesniciosul confort/ aruncând 
din nacelă/ sacii dorințelor şi dependențelor.// Mă 
vindec de mine însumi/ părăsind cercul vicios gân‑
dire‑simţire/ și excitabilitatea hormonilor de stres.// 
iată‑mă, fac salturi urieşeşti/ în ținutul de dincolo.” 

Abordările metafi zice ale propriului eu, sunt și ele 
marcate de efortul integrării în confortul frustrant al 

uă perspective: cea a stării, cu trăiri, 
emoții și sentimente și cea a limbii 
române pe care poeta ne‑o dezvăluie 
în toată diversitatea și bogăția ei. Astfel, 
ea ne transmite stări, dar și o bogăție 
de cuvinte mai sofi sticate, mai puțin 
uzuale, însă frumoase și pline de sen‑
suri. Deci, pe lângă talent, se observă 
și o disciplină și rigoare în felul în care 
sunt construite poemele.

tatea emoției pure și rigoarea inte li‑

ioan Matiuț
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cotidianului: „te privești cu ochiul minții/ de undeva din firea 
ta/ și simți cum te miști în favoarea ta,/ cu toate că tu nu ești 
tu.// Îți urmărești propriul scenariu/ din care lipsești chiar tu,/ 
înfăptuitul.” 

 o poezie lucrată „la sânge” în care cititorul găsește, pe lângă 
poezie și o veritabilă lecție de limba română, în toată splendoarea 
și complexitatea ei lingvistică. Aproape că nu există poem în 
care să nu găsim cuvinte și formulări rafinate: „eliberează‑te de 
tine,/ deschide‑ţi poarta talamică/ şi invadează‑ţi neocortexul/ 
cu superlumini.” sau: „În chintesenţele‑i absconse/ uimit des‑
lușesc/ codurile fractalice ale legilor creației/ amplificate în noi/ 
și‑n roiurile cosmice.”

un demers poetic matur care produce scintilație spirituală, 
dar și bucurie cititorului. 

Între spontaneitate și rigoare
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Vasile Dan

O poezie oximoronică?*

DoiNA ADRiANA NiColĂiŢĂ scrie, uimitor, 
o poezie scientist‑metafizică, dacă pot spune 

aşa. Asta în pofida atmosferei lirice de azi, mai ales 
a tinerilor poeţi preocupaţi mai tare de dezvrăjirea po‑
eziei şi scăldarea, dacă nu scufundarea ei în „proza 
zilei”. Atît la nivelul limbajului – unul de uz curent 
– cît şi la cel al imaginii paupere – că de viziune nici 
că e vorba. Asociez, poezia Doinei Adriana Nicolăiţă, 
cu cea, să zicem, (fireşte exagerînd puţin), a unuia din‑
tre cei mai valoroşi poeţi şaizecişti, din nefericire rar 
vizitat astăzi, Cezar baltag, cel din Ceasornicul: „trece 
Nimeni visător,/ blond şi înmărmuritor,/ printr‑un 
veşnic şir de numeni/ la acelaşi numitor// Cel ce nu e 
a venit,/ cel ce e s‑a risipit./ lîngă tîmpla mea începe/ 
plus şi minus infinit.” Poeta Doina Adriana Nicolăiţă 
are varianta ei lirică, nu mai puţin provocatoare: 
„Plutesc prin nesfîrşitele cercuri lăptoase,/ dincolo 

* Doina Adriana Nicolăiţă, Răsfrîngeri în infinit, editura Mirador, 
�0��, 80 p.
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de super‑roiul de galaxii laniakea/ exultând Adevăratul sine şi/ 
plonjez în spuma infinitelor posibilităţi.// Devin o copărtaşă la 
măreţia cosmică.” (p. 76).

Poeta asociază stupefiant, fără să‑şi facă probleme de seman‑
tică sau de incompabilităţi, cuvinte rare sau pur şi simplu in‑
ventate de ea însăşi pe care nu le găsim prea uşor în DooM: 
gameţi, fractalic, vortex, quark, tabionic, cu fraze, idei, viziuni, 
cuvinte încărcate doar misterios de sens din bhagavad Gita 
sau din upanişade. Multe din poeme par porunci, imperative 
tantra.

Cel mai interesant, în această carte, este grupajul de poeme 
intitulat şocant Noneu, o formă, spune autoarea însăşi de „di‑
sipare”: „Ne disipăm în diversitatea pe care o negăm” (p. 51). 
scurtele ei poezii degajă o stare de reflecţie aforistică cel mai 
adesea în cuvinte care plesnesc cu stranietatea lor auzul: „Marea 
resetare/ ar putea trece prin tine/ direct în spuma laptelui/ spre 
nicăieri// Privit prin ochiul lui Horus/ ai putea deveni un quark/ 
al nevăzutului// plutind în neştire/ până la simplitatea/ cea mai 
aproape de desăvârşire” (p. 54).

În rezumat, putem spune că poeta nu face economie de gran‑
dilocvenţă şi preţiozităţi lexicale, unele, e drept, vibrînd liric, 
altele doar uimind cititorul prin ambiguitatea lor etanşă. Atunci 
cînd poeta coboară limba în care scrie din ceruri prea înalte, 
simplificînd‑o într‑o reflecţie lirică fumoasă şi transparentă, sen‑
timentul cititorului e unul de reală plăcere: „Contemplu nimbul 
propriu/ rotindu‑mi strălucirea luminilor/ precum păunul pena‑
jul/ împletit într‑o intenţie/ clară, bine susţinută: devin cuantic.” 
(p. 61).

O poezie oximoronică?
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Lucian-Vasile Szabo

Ion Hobana: limitele ficțiunii 
speculative

În limite oficiale
Fără îndoială, marile realizări ale lui ion 
Hobana sunt cele din aria istoriei și teoriei 
literare.Alte merite vin din zona promovării 
ficțiunii speculative în spațiul românesc, 
dar și în europa, cu unele succese și pe plan 
mondial, în ciuda faptului că activitatea sa 
s‑a desfășurat o bună bucată de vreme în 
perioada comunistă. În ultimii ani ai regi‑
mului totalitar, i. Hobana a fost și secretar 
al uniunii scriitorilor din România, poziție 
care i‑a facilitat organizarea de activități, 
unele cu participarea unor personalități ale 
genului science fiction de pe mapamond, 
aspecte de remarcat, mai ales că țara se afla 
într‑o situație tot mai dificilă, izolată pe plan 

Lucian‑Vasile Szabo,  
istoric, eseist,  

timişoara
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internațional, atât prin deciziile puterii de la bucurești, cât și ca 
formă de protest față de abuzurile totalitare interne, proteste și 
rețineri ale comunității internaționale. Funcția deținută, cea de 
secretar al uniunii scriitorilor din România, i‑a adus, după 1989, 
titularului și unele acuze de colaborare cu sistemul totalitar, as‑
pect ce nu poate fi neglijat. 

o poziție intransigentă față de aceste poziționări ale lui 
i. Hobana va exprima Cornel Robu, susținând în cazul acestuia 
o racordare la directivele ideologice ale epocii, „pe care le aplica 
zelos în calitatea, printre altele, de secretar al uniunii scriitorilor”. 
C. Robu rămâne însă un critic echilibrat, iar în același articol 
din Scriitori români de science‑fiction, cu referire la capacitatea 
scriitorului de a prezenta produse literare de calitate la nivel 
european, arată: „Recompense premiale pe deplin meritate, în‑
trucât ion Hobana a reprezentat cu cinste demersul exegetic 
românesc în abundența de manifestări de înalt nivel”. Astfel, 
eforturile depuse pentru promovarea genului (care atunci nu 
se identifica drept ficțiune speculativă sau science fiction, denu‑
mirea impusă și preferată în ultimii ani de comunism fiind cea 
cea de literatură de anticipație, chiar tehnico‑științifică) sunt 
importante, reprezentând, într‑o anumită măsură, o formă e 
rezistență prin cultură.

ion Hobana a urmat studii filologice, literele, cum se spune 
în prezent, și chiar dacă acestea s‑au derulat într‑o perioadă sum‑
bră din punct de vedere cultural, ele i‑au dat tânărului de atunci 
suficiente cunoștințe și repere în universul literar românesc 
și universal. lucrarea lui de lincență a avut ca temă literatura 
științifico‑fantastică, termen adoptat pe plai mioritic pentru 
science fiction. După absolvire, avea să intre în presa generalistă, 
lucrând pentru cotidianul Scânteia tineretului. Publicistica se 
va îngemăna astfel cu literatura, mai ales pe teme științifice. 

Ion Hobana: limitele ficțiunii speculative  Zona F & SF
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Ficțiunea speculativă reprezentată subgenul sF va rămâne 
însă permanent în precocupări, însă poziția de ziarist îi va da 
ocazia să intervină în diverse dezbateri, unde va avea prilejul 
să avanseze puncte de vedere în favoarea calității artistice a 
produselor genului, într‑o perioadă când excesele tehniciste și 
abordorile simpliste sugrumau creația. 

Vârsta de aur și clasicii
După cum arată Mircea opriță în studiul dedicat autorului în 
Enciclopedia anticipației românești. Portrete exemplare, parcursul 
critic al lui i. Hobana s‑a dezvoltat și amplificat în timp, devenind 
de o complexitate aparte, un univers în care însă el se va mișca cu 
deosebită lejeritate. A început în anii ’60 ai secolului al XX‑lea, 
întâi prin dezbateri publicistice, când și‑a format cadrul teoretic 
despre sF, însemnând prevalența criteriului valoric (estetic) și 
verosimilitatea științifică. toate aceste concluzii de etapă au fost 
dezvoltate și recontextualizate în studii ample, argumentate și cu 
aparat teoretic solid. sunt caracteristici regăsite și în proiectele 
editoriale desfășurate cu pasiune, mai ales în cadrul colecției cu 
triunghi, dedicată literaturii sF, întâi la editura tineretului, iar 
mai apoi la Albatros. o primă astfel de sinteză va apărea studiul 
Direcții și tendințe în literatura științifico‑fantastică românească 
(1968). În paralel, vor fi realizate câteva antologii de proză absolut 
remarcabile în aria ficțiunii speculative, fiecare reprezentând o 
arie de cuprindere aparte, însoțite de comentarii adecvate. Pri‑
ma a fost Viitorul a început ieri (1966), dedicată sF‑ului francez. 
A urmat surprinzătoarea Vârsta de aur a anticipației românești 
(1969), valorificând lucrări ale unor clasici autohtoni, iar Odi‑
seea marțiană. Maeștrii anticipației clasice (1975) aducea în fața 
publicului românesc scrieri semnate de nume importante pe 
plan mondial, inclusiv americani.

lucian Vasile szabo
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o mare atenție i‑a acordat ion Hobana lui Jules Verne, despre 
care a scris mai multe cărți, pline de informații (nu doar pentru 
publicul românesc!), realizate într‑un stil agreabil, povestea des‑
pre poveste fiind pe primul plan. Nu sunt cărți de popularizare, 
însă sunt evitate excesele exegetice și dezbaterile prea sofisticate. 
În 1979, autorul publica 20.000 de pagini în căutarea lui Jules 
Verne, o călătorie imaginară în imaginarul scriitorului francez, 
subliniind asemănările și diferențele din vasta‑i geografie literară. 
În capitolul Chipuri și peisaje românești, investigatorul analizează 
interferențele cu zona danubiano‑pontică, mai ales prin prisma 
romanului Castelul din Carpați, des citat pentru anticiparea tele‑
viziunii. Riguros, analizează inclusiv posibilitatea unei vizite ver‑
niene în România, dar nu găsește argumente pentru a o confirma. 
o nouă ediție, cu multe adăugiri, va apărea în anul �000. Însă 
autorul va continua să discute subiectul prezenței românești în 
alte două volume: Jules Verne în România (199�) și Jules Verne. 
Chipuri, obiceiuri și peisaje românești (�004).

opera de rezistență, cu adevărat rezistentă și importantă, o 
reprezintă cele două volume de studii dedicate genului, apărute 
în anii ’80 ai secolului trecut. Acestea sunt o combinație foarte in‑
teresantă între elemente de istorie și teorie a ficțiunii speculative, 
axate mai ales pe aria science fiction/anticipație, aducând la‑
olaltă scriitori români și străini în demersuri comparative subtile 
și necesare, autori cotați până atunci în afara domeniului, însă 
revalorizați de cercetătorul român prin redescoperirea unor 
scrieri neglijate. este un efort de arheologie literară necesar, 
aducând în prim‑plan nu idei și conținuturi osificate, ci unele 
surprinzătoare, interpretări și puneri în context suple, relaxate și 
penetrante, deoarece sunt cărți captivante, ușor de parcurs. teh‑
nica autorului este simplă: descoperă un element interesat (care 
poate fi de istorie literară sau sau unul insolit științific) analizat 
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apoi în profunzime. De obicei, sunt alese introduceri amânate, 
stilul de lucru fiind detectivistic, când informațiile se adună pas 
cu pas, relevând un ansamblu ce se poate dovedi surprinzător. 
este evident că lui i. Hobana îi place să povestească chiar și în 
studiile științifice, iar uneori o face chiar mai bine decât în proză! 
limbajul nu este nici simplu, nici pretențios, ci strict adecvat 
subiectului, fără digresiuni, și cu scurte punctări de punere în 
context, pentru ca nimic să nu fie înțeles greșit.  

Metamorfoze în ficțiunea speculativă
Primul volum se intitulează direct Science Fiction, având sub‑
titlul Autori, cărți, idei, și a apărut în anul 1983. Abordarea lui 
ion Hobana este surprinzătoare chiar din prima cercetare pre‑
zentată, cu titlul „A calcula și a prevesti imposibilul...”. tema 
o reprezintă distanța dintre realitate și fantezie, dintre factual 
și ficțiune. investigația, luând uneori o turnură detectivistică, 
pornește de la opinii exprimate jurnalistic privind situațiile când 
performanțle științifice de pe mapamond depășesc imaginația 
autorilor de literatură sF. Desigur, este vechiul clișeu cultural, 
când„viața bate filmul”, întâmplările de acest gen fiind văzute 
și percepute ca excepții de la situația comună, când imaginarul 
creativ al ficțiunii speculative depășește cu mult cadrele realității 
concrete. 

Acest prim studiu‑eseu adoptă un ton interogativ tocmai 
pentru a sublinia dezacordul față de pozițiile exprimate de alți 
autori, intenția fiind de a le subrezi poziția. Discuția pornește de 
la invenții anticipate în sF și devenite reale, în acest caz sub‑
marinul imaginat de Jules Verne. sunt combătute opinii expri‑
mate de stanislaw lem sau Roger Caillois. este un prilej pentru 
introducerea în scenă a unuia dintre principiile fundamentale 
ale ficțiunii speculative de tip science fiction: verosimilitatea 
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(lucrurile sunt descrise ca reale, dar nu sunt). Celălalt principiu 
de bază îl reprezintă premisa științifică (nu este știință, dar pare 
a fi). Pe al doilea, i. Hobana îl subînțelege atunci când analizează 
verosimilitatea universului fictiv în legătură cu zborul pe lună. 
Deși om de litere, autorul dovedește bune cunoștințe tehnice, 
analizând erorile din romanul De la Pământ la lună al scriitorului 
francez. sunt descoperite nouă astfel de greșeli, însă ele, conclu‑
zionează cercetătorul român, nu afectează scrierea ca literatură 
și nici nu o face mai puțin râvnită de un public compozit. Nu 
este uitată poziția lui J. Verne, care este departe de a‑și aroga 
vreun merit merit științific, susținând, argumentat, că nu este 
nicio legătură între submarinul lui fictiv și cele reale, atâta timp 
cu sursele de energie sunt diferite, cea din roman fiind rodul 
imaginației și deocamdată imposibilă.

Într‑un alt studiu, intitulat Masina timpului: �888‑�985. Me‑
tamorfoze și semnificații, cercetătorul român se dovedește foarte abil 
în a găsi asemănări cu alți autori și scrieri, în a preciza posibile 
surse de informații pentru Herbert G. Wells și în a combate 
teoriile și intervențiile celor care... combăteau posibilitatea unor 
descoperiri științifice așa cum apăreau ele în plan fictiv în ro‑
manul scriitorului englez. este însă și o lucrare care reflectă 
și limitele analitice ale lui i. Hobana, pentru că el nu pare să 
sesizeze, atunci când analizează mașina și călătoria în timp într‑o 
primă lucrare a lui H. G. Wells, că acesta a intrat într‑o pană de 
inspirație și a fost silit să abandoneze, cel puțin pentru un timp, 
încercarea de a‑și imagina sfârșitul civilizației umane, al terrei, 
până la urmă. la scriitorul englez va reveni i. Hobana în 1996, 
când va publica Un englez neliniştit: H. G. Wells şi universul SF. 

Volumul din 1983 continuă cu un studiu stufos, dar bine or‑
donat despre îngeri și monștri, aceștia din urmă nefiind foarte 
fioroși, iar acest lucru se datorează modului delicat în care sunt 
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prezentați. urmează un foarte detaliat portret făcut profesorului 
Challenger, imaginat de Arthur Conan Doyle. Profesorul este 
urmărit atent în mai toate lucrările în care apare, cercetătorul 
român punând în evidență ideile sF, în funcție de gradul lor de 
originalitate. Găsește conjecturi la alți autori ori chiar în pagini 
de ziar. Temă cu variațiuni are în centru ideea omului invizibil 
și trecerile lui prin diverse întâmplări, o temă favorită a ficțiunii 
speculative, nu doar a subgenului sF. 

Recuperări mioritice
Partea a doua a volumului se așeasă sub genericul Pagini dintr‑o 
istorie a anticipației românești, cu trei studii cu adevărat no‑
vatoare. i. Hobana merge mai departe decât o făcuse Florin 
Manolescu, în Literatura SF. Aceste pagini aduc multe informații 
noi, o resistematizare a modului de a înțelege ficțiunea specu‑
lativă națională în contexte, dar și comparativ cu autori ai ge‑
nului pe plan mondial. Când justifică de ce literatura sF a pornit 
cu întârziere pe plai mioritic, cercetătorul face afirmații ce sem‑
nalează și o „abatere” de la linia ideologică oficială, deoarece: 
„science fiction‑ul s‑a născut în a doua jumătate a secolului al 
nouăsprezecelea tocmai pentru că puternica dezvoltare a capi‑
talismului și înflorirea consecutivă a științei și tehnicii generaseră 
impulsul necesar și publicul receptiv la reflectarea implicațiilor 
pasionante ale acestui proces”.

Volumul al doilea este intitulat Literatura de anticipație, mar‑
când nu o despărțire de precedentul, ci o schimbare în mo‑
dul de a percepe oficial genul în România, prin renunțarea la 
prea englezescul science Fiction. Noile pagini sunt scrise ca 
un ecou la cele din volumul anterior, fapt demonstrat și de bo‑
gata adendă introdusă în noua apariție editorială, dar și prin 
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revenirea asupra unor clasici ai genului. De data aceasta, nu mai 
avem capitole destinate ficțiunii speculative românești. Mai sunt 
și alte două elemente majore luate în dezbatere în acest volum 
din 1986. Primul este legat de numele genului, autorul insistând 
cu clarificări istorice și terminologice, concluzia fiind că toată 
lumea știe despre ce este vorba! o altă deschidere o reprezință 
conjucția dintre literatură și alte arte (filmul, spre exemplu), 
demersurile comparative fiind și aici foarte eficiente, oferind și 
un model de lucru.

Fără îndoială, ar fi un mare câștig pentru cultura română și 
pentru cititorul de astăzi dacă aceste două volume ar fi reeditate 
și valorificate pe măsura necontestatei lor importanțe. Citite îm‑
preună, cele două cărți dau o imagine de ansamblu coerentă a 
sF‑ului european, în care paginile despre tribulațiile genului pe 
pământ românesc se dovedesc foarte utile. 

Ion Hobana: limitele ficțiunii speculative




