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ea are nevoie 
 

a are nevoie de bărbați care știu să zâmbească, 
(el iubește femei ce încă n-au învățat surâsul) 
 
străzile ei sunt înguste și luminate intens de neoane 

joase, 
pe care te aventurezi cu mâinile în buzunare 
cu părul în bătaia unui vânt răcoros de april; 
eu o cunosc după genunchii dezgoliți cu lama, 
după vocea ei în ierburi de cartier; 
 
ea e cool și părul ei luminează în noapte; 
casele ei sunt lungi și colorate cu un ruj intens 
și ea îl ajunge din urmă și merg împreună, ș-apoi îl întrece 
însă ea are nevoie de brațul lui tare, acum, 
și-n puful brațului ei e un oțel ce încă nu știe sclipi; 
 
catedrala e tot acolo, de o mie de ani, 
tipărită în exces de lumini ce pleacă de jos; 
noi doi ne-am dorit să fim singuri în noaptea aceasta 
și-n nebunia noastră nu știm că suntem de fapt nepereche, 
purtăm în piele o sumă de citate ce încă n-au primit sânge; 
 
ea are nevoie de bărbați ce știu să zâmbească 
el are nevoie de femei care n-au învățat surâsul; 
 

e 



 
 

Ion POP 
 

„Literatura în slujba revoluției” 
 

oua carte semnată de profesorul Ovidiu Morar, apreci-
at cercetător al avangardei românești, atacă o temă 
mai puțin abordată ori analizată parțial și părtinitor de 

critica și istoria noastră literară actuală: aceea a raporturilor 
dintre această mișcare și politică, cu o extindere semnificativă 
spre ansamblul literaturii puse „în slujba Revoluției”. Chestiu-
nea e, desigur, delicată, mai ales într-un context, cum este cel 
actual, de revizuiri și relecturi adesea mai curând polemice 
decât făcute cu calmul necesar cercetării obiective. Afișând un 
program radical revoluționar, atât la nivelul contestării radica-
le a instituțiilor și valorilor moștenite de tradiție și susținute 
de societatea „burgheză”, cât și la cel al înnoirii limbajelor 
artistice, avangarda s-a definit, mai mult sau mai puțin direct, 
ca o mișcare de stânga, foarte sensibilă la orice formă de 
oprimare socială și de conservatorism în plan estetic, însă și-a 
manifestat angajările într-o epocă de grave alterări doctrinare 
ale idealului utopic, pe care stalinismul a reușit să-l compro-
mită grav, punându-i adesea în dificultate pe scriitorii și artiștii 
care voiau să creadă într-o societate ideală, așa cum o proiec-
ta doctrina marxistă. În linii mari, lucrurile s-au petrecut la fel 
și pentru spațiul literar din afara avangardei. Fapt este că in-
justiții sociale erau destule în epocă și că reacțiile împotriva 
lor meritau să fie înregistrate și comentate exigent, cu un pro-
cent sporit de obiectivitate față de ceea ce s-a făcut până 
acum. La urma urmei, nu doar orientările ideologice de dreap-
ta, așa de mult discutate, ca o explicabilă revanșă după cenzu-
rile regimului comunist, au marcat anii dintre cele două răz-
boaie, ci și orientările liberal-democrate, antifasciste și anti-
dictatoriale, închegate în mediul intelectual „burghez”, însă 
cunoscând și extreme ale opoziției și revoltei manifestate pe 
făgașele doctrinare ale social-democrației românești sau atra-
se de ideile comunismului. 

În Literatura în slujba revoluției (Editura Universității „Al. I. 
Cuza”, Iași, 2016), autorul urmărește atent natura și dificultă-
țile acestei angajări într-o epocă dintre cele mai agitate și 
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dramatice a istoriei europene și românești moderne, în speță 
perioada anilor ’20-’40, care a înregistrat două războaie mon-
diale, regimuri dictatoriale precum fascismul, nazismul și sta-
linismul. Dacă față de primele două ideologii amintite, reacția 
de respingere era absolut firească, cea de a treia, mascând 
opresiunea și reacționarismul reale sub înfățișări atrăgătoare, 
idealizante, întreținute o propagandă sovietică foarte activă, a 
deformat nu o dată perspectiva asupra realităților, alterând 
grav crezul „idealist” al multora dintre militanții avangardiști 
de bună-credință sau reușind să-i înșele până foarte târziu. 
Motivații complexe au făcut, de asemenea, ca în anii instaură-
rii comunismului la noi unii dintre contestatarii novatori de 
odinioară să se angajeze fără rezerve, în euforia „eliberării”, în 
serviciul noii ideologii dogmatice, contrazicând strident idea-
lurile revoluționare inițiale și obligând la cel mai servil con-
formism, deopotrivă social și estetic, promovat de formula 
stalinist-jdanoviană a „realismului socialist”. Au trecut, unii 
dintre ei, din avangardă în ariergardă, când n-au reușit să 
treacă... frontierele spre „lumea liberă” (totuși...). Soarta ve-
chilor militanți „socialiști” n-a fost nici ea mai generoasă. 

Ovidiu Morar repune curajos în discuție toate aceste pro-
bleme, urmărind pe baza unei documentări ample avatarurile 
avangardei românești, dar nu numai ale ei, pe terenul nesigur 
și alunecos al ideologiei de stânga a epocii, neomițând să 
atragă atenția și asupra vigilenței organelor de Siguranță și 
cenzură ale vremii, legate de împrejurările istorice concrete. 
Cercetează colecții de ziare și reviste situate în tradiția mișcă-
rii socialiste românești patronate de C. Dobrogeanu-Gherea la 
Contemporanul, preluate în context nou în anii ’20 de revista 
de avangardă Contimporanul (1922-1932), avându-l în frunte 
pe un jurnalist redutabil ca Ion Vinea, înregistrează luări de 
poziție semnificative ale multor militanți avangardiști (dar nu 
numai ale lor) ce fuseseră activi în redacțiile unor publicații ca 
75 H.P., Punct, Integral, Unu, Alge și altele, care acoperă 
amintita perioadă de timp, răsfoiește și comentează manifes-
te, până la cele ale suprarealismului de la începutul anilor ’40, 
de evidentă amprentă marxistă, recurge la informațiile oferite 
de lucrarea lui Stelian Tănase, Avangarda românească în arhi-
vele Siguranței (2008), la care trimite frecvent. Preponderent 
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descriptivă, abordarea sa aduce sub ochii cititorului un mare 
număr de documente, cu extrase substanțiale. Traversează de 
asemenea, făcând popasuri semnificative, spațiul literar avan-
gardist, cu ieșiri spre cărți și autori ce nu stau sub sigla avan-
gardistă (N.D. Cocea, de pildă, ori G.Dem Teodorescu), pentru a 
diversifica peisajul și contextul socio-literar. Comentează și cate-
gorii de texte aparținând unor specii diverse ale publicisticii de 
această factură, precum „literatura pamfletară” de stânga și 
reportajul (la Geo Bogza ori F. Brunea-Fox, dar și Al. Sahia), poe-
zia „proletară” (la autori ca Paul Păun și Gherasim Luca, cu infil-
trări notabile la comilitoni precum Gellu Naum și Virgil Teodores-
cu), „epica militantă” etc. Își respectă, altfel spus, programul 
anunțat de titlul volumului, încercând cuprinderea cât mai amplă 
a problematicii presupuse de raporturile dificile dintre literatură 
și angajarea politică a autorilor ei.  

Cum era de așteptat, un reper semnificativ sub raport doc-
trinar rămâne socialistul Constantin Dobrogeanu-Gherea, cu 
lecturile lui de marcat accent sociologizant, militant pentru 
cunoscuta formulă a „artei cu tendință”, care a pus nu o dată 
în tensiune spațiul literar românesc, începând cu celebra po-
lemică dintre acesta și Titu Maiorescu, adept necondiționat al 
„direcției estetice”. Urmașii săi i-au preluat spiritul critic și 
ideea de angajament social al scriitorului, în continuitate față 
de programul revistei Contemporanul resuscitat sub sigla Con-
timporanului (prefațată de un... țărănist!), cu o mărturisită 
preluare de ștafetă ideologică în primele numere, radicalizat 
apoi în sens avangardist. Însă nu puține alte publicații au pro-
pagat în epoca interbelică ideologia de stânga socialistă, nu 
întotdeauna strict înregimentată în partidul tutelar, pentru ca, 
după înființarea Partidului Comunist Român în 1921 să se lase, 
unele dintre ele, prinse în plasa ideologică țesută de propa-
ganda sovietică foarte activă, până la a condamna anexarea 
„imperialistă” a Basarabiei de către România, fapt ce i-a și 
atras interzicerea în 1924, ca mișcare antinațională.  

Scriitorii au trebuit să traverseze cu o anume dificultate 
acest peisaj accidentat, oscilând între încrederea naiv-utopică 
încurajată de răsturnările din Octombrie 1917, apoi de Mos-
cova stalinistă, care a știut să manipuleze abil grupările de 
stânga din Eruropa. Asemenea angajamente, crede pe drept 
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cuvânt istoricul literar, nu pot fi judecate fără o atentă contex-
tulizare și fără a ține seama de parcursul adesea zigzagat, cu 
adeziuni și desprinderi critice chiar în interiorul stângii politi-
ce, explicabile conjunctural, pe măsură ce avansăm în timpul 
extrem de frământat al deceniilor trei și patru ale secolului 
trecut. Deja în Introducere, se observă că, de pildă pentru 
avangardă, „ideea de angajare politică și implicit cea de litera-
tură angajată a rămas pentru ea problematică, dat fiind că 
avangarda se opunea oricărei tutele”. Decepțiile angajărilor 
suprarealiste „în slujba revoluției” sunt elocvente în acest 
sens, ca și opțiunea cvasigenerală pentru ideea de „revoluție 
permanentă” a lui Troțki, opusă stalinismului rigid-dogmatic, 
care avea să și ducă la asasinarea promotorului ei. Puteau fi 
citate în sprijin, la acest capitol, judecățile severe al lui Tristan 
Tzara la adresa noii burghezii sovietice și a sistemului birocra-
tic rusesc înregistrate în revista Integral (în fond, avangarda 
ataca spiritul „burghez”, dincolo de categoriile de clasă), ca și 
reacțiile critice emanate din interiorul mișcării înseși ori ale 
unor simpatizanți ai ei, precum B. Fundoianu-Fondane, cu 
texte din revistele românești ori, mai ales, cu importantul său 
„discurs nerostit”, Scriitorul în fața revoluției, prilejuit de așa-
numitul „Congres pentru apărarea culturii” din 1935 de la 
Paris, manipulat din umbră de Moscova, la care se poate adă-
uga și tulburătoarea, ceva mai veche, Spovedanie pentru în-
vinși, din 1929, a socialistului, totuși, Panait Istrati. Căci era 
limpede că subordonarea fără condiții a scriitorului față de o 
ideologie sau alta nu putea să nu sfârșească prin divorțuri 
adesea spectaculoase, dată fiind incompatibilitatea reală din-
tre idealul libertății totale a scrisului și exigențele dogmatice 
restrictive. Evident, alinierile stricte n-au lipsit (dovadă cele-
brul caz Aragon, cu al său Front roșu și militantismul său co-
munist de mai târziu, dar și cele ale unor avangardiști români, 
precum Gheorghe Dinu/ Stephan Roll (care ajunge să-și rene-
ge vârsta avangardistă, înrolându-se fără rezerve ideologiei 
staliniste) sau „poeții proletari” Gherasim Luca și Paul Păun, 
aceștia din urmă puși totuși în dificultate tocmai din pricina 
celeilalte „angajări”, în serviciul libertății estetice neîngrădite. 
Că acest din urmă deziderat se afla într-un profund conflict cu 
marxismul dogmatizat se va vedea, de altfel, în felul foarte 
particular în care adeziunea la marxism va fi afișată într-un 
manifest precum Dialectique de la dilaectique, semnat în 1945 
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de Gherasim Luca și D. Trost, în care imaginația poetic-ludică 
proclamă dragostea ca fiind „suportul insurecțional cel mai 
valabil”, invocând „erotizarea fără limite a proletariatului”... 
Concret, plecarea acestora din țară după instalarea sub presi-
une sovietică a regimului comunist spune mult despre aseme-
nea incompatibilități. 

Felul cum s-au opus „în slujba Revoluției” este urmărit pas 
cu pas de Ovidiu Moraru, care inventariază, cum spuneam, 
scrupulos publicațiile de stânga și textele de referință, fie pur 
jurnalistice, fie de ficțiune, urmărite atent și de oficiile de su-
praveghere, de organele de cenzură ale acelor ani. Cititorul 
are acum posibilitatea unui acces mai deschis la „documente” 
și își poate face o părere mai bine argumentată despre ceea 
ce s-a petrecut cu adevărat în câmpul publicistic și literar evo-
cat. După ce în capitolul În pregătirea Revoluției reamintise 
chestiuni ilustrative pentru „tradiția socialistă în România”, și 
comentase un număr semnificativ de „publicații militante”, 
autorul se oprește în următoarea sută de pagini la Literatura 
în slujba Revoluției”, catalogându-i „genurile specifice” (pam-
fletul, reportajul, poezia „proletară”, epica militantă). Ion Vi-
nea, N.D. Cocea, Geo Bogza, Scarlat Callimachi sunt numele-
reper în secvența „pamfltarilor”, dintre reporteri nu puteau 
lipsi mai ales Bogza și Brunea-Fox, dar glose interesante se fac 
și pe marginea textelor unor Alexandru Sahia (cu cartea lui, 
propagandistică, URSS azi) și Gherasim Luca. În paginile dedi-
cate „poeziei proletare”, se demonstrează, cu documente în 
sprijin, faptul că poeți ca Paul Păun și Gherasim Luca încerca-
seră să-și nuanțeze pozițiile, asociind „angajamentul” politic 
celui literar, reformator, tot așa cum un Gellu Naum, cel din 
Drumețul incendiar (1936) nu era un poet mai puțin suprarea-
list atunci când își mărturisea, mai mult sau mai puțin direct, 
crezul marxist. Când va publica, în 1937, romanul „tezist” Fata 
Morgana, Gherasim Luca va căuta din nou un compromis cu 
viziunea suprarealistă, deschisă în plină derulare de sloganuri 
„proletare”. Ovidiu Moraru are însă mai puține șanse de reuși-
tă când se străduiește să găsească elemente suprarealiste în 
poezii propagandistice total lipsite de har poetic (ca la Virgil 
Teodorescu ori Aurel Baranga, unde filonul suprarealist reapa-
re doar accidental, înecat în retorica militantului). Nici romanul 
Fata Morgana, grav viciat de tendenționismul manifest al lui 
Gherasim Luca (autor, totuși, în 1930, al unei proze remarcabile, 
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concisul Roman de dragoste), nu prea merita să fie cumva „scu-
zat” pentru defectele sale, chiar dacă încearcă să se mențină, 
secvențial, în tiparul foarte lax al suprarealismului. Din foarte 
modestul prozator Alexandru Sahia se pot reține, de asemenea, 
doar puține pagini notabile... 

În Concluzii-le sale, istoricul literar este, desigur, îndreptățit să 
creadă că „scriitorii avangardiști în general n-au confundat litera-
tura cu propaganda plată și n-au aruncat peste bord vechile con-
venții estetice, ci le-au pus în slujba unor idei politice pe care în 
acel moment le considerau vitale”. „Complicată” într-adevăr, 
rămâne și dezbaterea privind „legitimitatea estetică a literaturii 
„proletare” produse de avangardiști în epocă, precum și pune-
rea în chestiune a sincerității sau a oportunismului foștilor 
avangardiști atunci când se pun, necondiționat, dar sub regim 
dictatorial comunist, în serviciul noului regim. Rămâne, totuși, 
realitatea că rezultatele concrete în planul valorii estetice au fost 
mult afectate de aceste ”angajări”, astfel încât, recitite astăzi, 
multe dintre producțiile acelei noi „literaturi cu tendință” sunt 
aproape ilizibile, ca orice texte de factură propagandistică. A 
depins, desigur, de talentul fiecărui scriitor măsura în care a pu-
tut să echilibreze convingător „tranzitivitatea” limbajului cu me-
dierile simbolice fără de care nicio operă nu poate efectiv rezista 
în timp. Faptul, însă, că autori de talent cert par a și-l fi pierdut de 
îndată ce au făcut pură jurnalistică militantă în loc de literatură 
trebuie să mai dea o dată de gândit. Sub acest unghi, n-ar fi fost 
inutil măcar un început de analiză critică a producției pe care 
revoluționarii anarhici de altădată, nesupuși niciunei „convenții” 
literare sau sociale s-au transformat, aproape de la o zi la alta, în 
slujbași conformiști ai ideologiei de partid. 

Dincolo de asemenea observații ce lasă deschisă cercetarea 
temei, cartea propusă de Ovidiu Morar reprezintă un demers 
important de recuperare critică a unei tematici abordate prea 
adesea simplist în anii din urmă, invitând la o lectură cât mai 
puțin tulburată de patimile partizane ale momentului. 

  
  



Cărți, cronici, autori 

Discobolul/ 2016 
 

10 

Nicolae OPREA 
 

Poetul și „ficțiunile” sale 
 

n ianuarie 2014, Gabriel Chifu a fost distins, merituos, cu 
Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu”- pentru în-
treaga creație poetică și, drept urmare, Editura Paralela 45 îi 

publică o culegere densă de poeme: Papirus, 2016. Nu știu din 
ce calcule editoriale, volumul apare după doi ani de la premie-
re, dar ajunge, astfel, să cuprindă exact patru decenii de crea-
ție intensă, cum indică și subtitlul: (poezii, 1976-2015). Poe-
mele selectate de autor, revăzute sau revizuite, cum se men-
ționează în Nota editorului(!), aparțin volumelor: Sălaș în ini-
mă (1976); Realul eruptiv (1979); O interpretare a purgatoriu-
lui (1982); Lamura (1983); Omul nețărmurit (1987); Povestea 
țării latine din Est (1994); La marginea lui Dumnezeu (1998); 
Bastonul de orb (2003); Însemnări din ținutul misterios (2011); 
plus antologia Ploaia trivalentă (2015) și un set de inedite 
nedatate. Autorul Papirus-ului a efectuat o selecție riguroasă, 
revăzând cu ochi (auto)critic materia considerabilă a celor do-
uăsprezece volume (incluzând și antologiile anterioare) și renun-
țând la o bună parte dintre poezii. A rezultat o antologie echili-
brată, valoric și tematic, ilustrând fidel evoluția poetică pe fir 
cronologic. Titlul, inspirat, desemnează această calitate de do-
cument al evoluției, dar și fondul de vechime al operei rotunjite. 

Din primele două volume sunt selectate doar vreo zece 
piese de rezistență elaborate în registru aparent naturist, cu 
înclinație spre înregistrarea unor „fascinante metamorfoze” 
din realitatea cotidiană. Unele versuri apar marcate de altoi 
livresc, precum descrierea dropiei utopice (preluată din proza 
bănulesciană) sau referințele poetice explicite (Baudelaire, 
Eliot). În punctul inițial al perspectivei lirice din poemele de 
început este contemplată admirativ priveliștea naturală: dimi-
neața luminoasă de mai, iarba proliferantă, ploile „ca niște 
dropii imaginare”, corcodușii prevestind primăvara, toamna 
roadelor ș.a. Descrierea poetică nu este defel a unui pastelist, 
întrucât este complinită, în chip original, cu o percepție ani-
mistă. Autorul Realul-ui eruptiv tinde să însuflețească obiecte-
le și fenomenele asemenea lui Petre Stoica, poetul confiscat 

Î 
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de Sufletul obiectelor, dar într-o manieră care îl apropie, mai 
degrabă, de Gellu Naum sau Leonid Dimov. Poetul contempo-
ran decupează fragmente din peisaj, care sunt deturnate sim-
bolic, devenind „întâmplări lirice cu sensul pe jumătate dezvă-
luit”, cum enunță în viața lirică. Pe frontiera dintre real și fan-
tastic, asemenea întâmplări lirice dezvoltă miracolul în direc-
ție adesea tragică. Astfel: doi tineri adormiți pe o pajiște sunt 
străpunși de iarba crescută „năpraznic” peste noapte; într-un 
loc unde păsările nu zboară, „văzduhul e ocupat de cartușe”; 
inima fuge din pieptul cuiva și se metamorfozează; vântul ia 
pe sus un oraș întreg; dropia – „locuiește într-o țară de aur, 
minunată”; o stea străpunge zidul casei contemplatorului și îl 
orbește. 

 Poezia lui Gabriel Chifu va crește organic din aceste rădă-
cini alegorice. Fiindcă intenția auctorială constă în reprezenta-
rea abstractului prin mijloacele concretului, deducem din râul 
Gama: „…o, nu dau două parale pe descrierea râului Gama/ 
dacă el este imaginar, fără efect asupra realului./ abstracțiunii 
îi cer să lase urme/ în carnea mea asemenea/ celor lăsate de 
copita calului/ în câmpul umed, cu ierburi noi, de martie!”. Aș 
spune că poetul caută efectul de realitate – ca să uzez de con-
ceptul lui Roland Barthes, privitor la proză –, urmărind efecte-
le produse de amănunte aparent nesemnificative, potențate 
ficțional, spre a contura atmosfera poetică, dar și pentru adân-
cirea sensului evenimentelor lirice nutrite din viața interioară și 
proiectate în realitatea imediată, sub pavăza verosimilului. Ale-
goria va dobândi, cu timpul, amploare și densitate ideatică. Poe-
tul brodând „ficțiuni”, în fond, pe marginea evenimentelor fun-
damentale din existența umană, de la naștere spre moarte, așa 
cum se anticipează în poemul amintit: „putem despărți la el 
moartea de naștere? Nu./ în aceeași clipă este izvor, dar și râu 
puternic, dar și/ râu care moare, încă o dată: putem despărți la el 
nașterea, de viață și de moarte?”. 

Într-un poem definitoriu din grupajul următor (o interpre-
tare a purgatoriului), zorii, Gabriel Chifu își asumă condiția 
unui „vânător de minuni în cotidian” care vede aievea, prin 
iluminare, „fisurarea banalului”; aici, sub acțiunea devastatoa-
re a luminii zorilor. Lumina-simbol, altfel decât la Blaga, devi-
ne un motiv ordonator al poeziei sale, excelent valorificat, în 
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multitudinea sensurilor sale de: cunoaștere, iluminare inițiati-
că, fericire sperată ori seninătate, puritate și idealitate, rege-
nerare și fecunditate, revelație și dumnezeire. Aurora permu-
tată în nocturnă produce aievea transfigurarea poetică: „ace-
eași izbucnire a zorilor încă o dată/ numai că în plină noapte/ 
zorii țâșnesc din senin din nimic din lăuntru/ în plină noapte 
lumina te aruncă/ afară din viața ta/ te catapultează într-un 
peisaj într-o stare/ a căror semnificație îți scapă. fericitule/ 
alesule asta așteptai? Departe prin ani/ o ușă se deschide 
pentru tine/ prima și ultima oară”. La fel de expresiv, în sensu-
rile amintite, este poemul care dă titlul antologiei din 2004, 
lacătul de aur: „Eram într-o pădure de liliac înflorită. lumina/ - 
mândra, tânăra, sfânta – intra și ieșea din trupul meu./ în voie, 
nevătămătoare stihie, intra și ieșea din mine/ ca o ceată de 
copii aurii ce aleargă dezlănțuiți/ printr-o casă nouă, cu sute 
de ferestre și uși,/ toate deschise./ ivire pură, era aceea”. 

La polul opus, structura poemului se ordonează expresiv în 
jurul unei embleme a întunericului, orbul (în definiție metafo-
rică: „amuțire a luminii”). Motivul este prefigurat într-un po-
em din 1987, cu albe bastoane pășesc pe strada mea orbii: 
„întunericul fiecărei zile/ se depune în ei./ (cum vin în cimitirul 
lor elefanții să moară./ ori vânătorul, după ce a vânat, istovit, 
în patul lui să doarmă./ ori în teatru cum se rânduiesc costu-
mele/ în depozit, când spectacolul s-a încheiat.)// sună întu-
nericul în ei/ ca într-o pungă niște bani de aur”. Dar bastonul 
de orb (sau: bastonul lui Dumnezeu) devine metaforă ordona-
toare în volumul cu același titlu din anii 2000, un grupaj omo-
gen de culme valorică în evoluția lui Gabriel Chifu, în care non-
cunoașterea este pusă în cumpănă cu o profundă cunoaștere 
de sine („te cauți, vrei să te vindeci de inexistență,/ vrei să te 
găsești astfel/ pe tine însuți, să ajungi la tine”). Condiția crea-
torului de ficțiuni alegorice este reafirmată într-o artă poetică 
a grupajului, un ins și ficțiunile sale, pe alocuri cu ironie truca-
tă: „1.cum se acoperă inima verzei de/ nenumăratele sale foi 
bogateplinedeseve/ și se ascunde în ele,/ așa te acoperi tu cu 
povești, terifiante sau blânde,/ crescute din pielea, din creie-
rul tău,/ în ele te pierzi. /…/ 3, un bob de muștar ești/ și din 
tine cresc povești, potop de povești terifiante/ sau blânde, 
mai toate însă ratate,/ fără final, brambura, povești/ ca ramu-
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rile verzi, nepieritoare./ vai, frunzele lor freamătă în adierea 
răcoroasă./ vai, păsările își fac casă în ele./ vai, lumina ceruri-
lor le hrănește”. 

În același context, prinde contur „insul verbal”, dublul poe-
tic: „2.până la urmă/ tot scurgându-se din tine ficțiuni/ cum se 
scurge sângele din rană,/ cum se scurge sângele din lacul gla-
ciar,/ sporești, te dedublezi: apare unul exact cu numele tău și 
cu mutra ta/ dar care duce o viață complet diferită și fictivă”. 
În fond, organicitatea discursului poetic derivă din obsesivul 
sentiment al dedublării, din scindarea tensionată între mate-
rie și spirit care generează specificul identității poetice, sub 
acolada oscilației simbolice lumină/ întuneric. În toate grupa-
jele de maturitate reunite în Papirus este pusă în relief ruptu-
ra dintre făptură și imagine sau dintre „anatomia comună” a 
eului confesiv și „altă anatomie invizibilă, poetică”. Cum se 
vădește vestirea eului, din ciclul omul nețărmurit: „mă doare 
ca un braț o pădure, simt puternice/ acea parte a făpturii me-
le numită fluviu și acea/ parte numită întuneric./ îmi încordez 
cerul cu care văd, pipăi cu o furnică genunea, mă aplec/ peste 
mine însumi ca peste un abis, mi se face sete./ beau o cupă uria-
șă de otravă. Nu voiesc să-mi știu/ numele”. Sau nor fără ploaie 
din însemnări din ținutul misterios: „trebuie, trebuie, trebuie/ să 
pornim/ și eu și corpul meu/ unul în căutarea celuilalt,/ să ne 
adunăm la un loc,/ să se întoarcă flacăra în lumânare/ ploaia în 
nori/ și verbele-n povestire.”. În același volum, pe fondul multi-
plicării alienante a făpturii (suntem mai mulți în același trup,/ toți 
răspundem la același nume, toți ne înfățișăm/ sub același chip,/ 
dar suntem diferiți.// eu, cel care scrie acest poem, sunt doar 
unul dintre ei”), plecare din trup constituie desprinderea subi-
ectului creator de contingent: „plec din acest trup,/ acest trup 
rămâne jos /…/ de acolo de sus, mă privesc:/ la început sufăr 
când/ îmi văd trupul cum stă strâns/ aproape zdrobit între 
fiarele mașinii /…/ mă înalț, sunt ușor,/ fără acele labirinturi/ 
pe care le trag de obicei după mine/ grele ca niște rulote în 
care călătoresc munții”. Zborul fanteziei, înălțarea mântuitoa-
re sub pavăză divină ar fi crezul artistic, cum sugerează poetul, cu 
ușoară ironie, în altă încercare de a rezuma viața mea: „n-am 
ajuns la cer/ dar în câteva rânduri m-am ridicat de la pământ.// 
noaptea, când ceilalți dormeau, m-am ridicat/ precum puii de 
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pasăre slabi care-nvață să zboare”. 
Coborârea poetului din ficțiunile protectoare în istoria 

dramatică desparte în două etape distincte creația sa. În gru-
pajele post-’89, tonalitatea poetică devine sumbră și încrân-
cenată, expresia – mai aspră, atitudinea – critic-ironică și ne-
cruțătoare, de cele mai multe ori pe trasee retrospective. Într-
o scurtă autobiografie – care deschide povestea țării latine din 
Est – sunt reconstituite succint, în acest timbru, datele copilă-
riei sub comunism: „m-am născut într-un orășel cenușiu/ din 
estul Europei/ pe vremea războiului rece. Dunărea/ a fost 
norocul meu, singura mea legătură cu/ zona eternă /…/ altfel, 
înghițeam în fiecare zi, strâmbându-mă,/ untură de pește și o 
grindină de lozinci. Harta lumii/ avea pe locul Occidentului, al 
Americii/ o mare gaură neagră,/ de care eram învățat să mă 
feresc din toate puterile”. Fără să-și părăsească postura crea-
toare de căutător al minunilor din cotidian, poetul înlocuiește 
ficțiunile mirifice cu viziunea escatologică. În același poem, 
vede cu ochii minții cadavrul înmiresmat al lui Dumnezeu într-
o râpă: „iar într-o râpă de la/ marginea orășelului/ zăcea un 
cadavru transparent și înmiresmat, pe care nici unul dintre noi 
nu-l zărea./ un cadavru care creștea necontenit cum cresc/ 
pomii sau ierburile./ creștea transparent și înmiresmat/ și 
nimeni, absolut nimeni nu părea să-l observe./ abia acum, 
când scriu (sufletul îmi este/ un labirint cu aripi și vise nicioda-
tă trăite/ îmi cad din ochii obosiți/ aidoma unor boarfe dintr-
un cufăr ponosit și spart),/ abia acum/ îl văd și înțeleg/ că era 
cadavrul lui Dumnezeu”. Aceeași imagine a descompunerii se 
amplifică în cabluri rupte până la nivel cosmic: „aprind veioza 
și moare un licurici și se stinge un astru/ se dau lupte în cer, sub 
pământ și răpușii/ cad (numai) aici./ îți întind un măr și primești 
un pumn de argilă./ aud cu ochii, văd cu gura, mă mir/ și cresc 
apele Dunării, întreb și cade o pasăre:/ circuite defecte, vraiște,/ 
cabluri, artere rupte sau legate aiurea. /…/ departe, în zare, 
Dumnezeu arde în flăcări înalte./ au venit, sunt aproape plagiato-
rii furtunii,/ delatorii arheului. Dumnezeu este scrum”. 

Alte poeme sugerează încă din titlu parametri negativi ai sim-
bolisticii: soarele invers, care îngheață; orașul s-a dezechilibrat, s-
a înclinat puțin din cauza noastră; o lumină închisă în burta unui 
pește imaginar; soarele stins; zăresc într-o râpă rădăcinile luminii; 
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pe ce fel de mare plutește corabia asta bolnavă?; ninge enorm, 
ninge parodic; salcia cu frunze negre; univers răvășit ș.a. Culmi-
nând cu viziunea apocaliptică din mașina lu’ pește, roșia apo-
calipsă și, mai cu seamă, din poemul titular al grupajului, scris 
în registrul unui pamflet liric: „pe tronul de aur/ se așezase un 
fitecine paranoic și mitocan./ cu șezutul său de balaur/ îngâm-
fat-dolofan./ de-ar fi fost numai prost și bâlbâit/ încă ar fi fost 
bine, zău,/ dar era viclean nemaiîntâlnit/ și bolnav de rău.// 
lovea în noi cu steaguri roșii de la răsărit/ și cu lozinci stupide, 
proletare./ păzit de spahii, beșlegi și beizadele,/ ne-mpărțea în 
loc de acadele/ frig, foame, frică și-ntuneric pe cartele./ peste 
câmpiile verzi aducea cețuri înghețate, barbare,/ din munți și 
din suflet aurul treptat ni-l smulgea/ și-n loc, peste tot, golul în 
gratii îl închidea”. Starea de teroare („ca și cum țara ar fi fost o 
noapte”) și captivitate („ușa” sau „fereastra era desenată pe zid”) 
se răsfrânge cromatic asupra luminii care se înnegrește, precum 
„poemul vesel” apare scris peste poemul autentic, cenzurat, de 
odinioară: „acest poem este scris peste altul,/ pe care l-am șters, 
inima celui dintâi/ încă mai bate, respirația lui încă vie/ se ames-
tecă șuierător în respirația noului poem./ acest poem vesel s-a 
înălțat triumfal/ peste tăcerea primului poem, făcut din suspine:/ 
ca și cum temeliile unei biserici/ până la acoperiș ar deveni cafe-
bar./ acest poem râde în hohote, moare de râs/ ca să acopere 
asurzitorul bocet mut/ al poemului de sub el – și nu reușește”. 
Cum se vede, lirica lui Gabriel Chifu se înscrie pe o curbă regresi-
vă de la peisajul auroral din versurile de început spre o priveliște 
crepusculară din poemele ultimilor ani; sau de la simbolul luminii 
tulburătoare la imaginea oximoronică a luminii negre, nutrind 
scepticismul poetului.  

Poet cu multiple valențe, Gabriel Chifu conturează un uni-
vers poetic particular, edificat pe metamorfozele realului, 
uzând dezinvolt de ironie, ludic, oniric și percepția absurdului 
(în spirit urmuzian). Biografismul cultivat de congenerii săi 
optzeciști nu-i este străin, dar e contras în discurs numai pen-
tru delimitarea insistentă a identității sale. Rostirea poetică 
lasă impresia de curgere narativă și prin subtitluri de genul: o 
utopie, poem sau eseu, poveste, povestioară și jurnal. Tran-
spunerea lirică a datelor realului, redimensionat cu ajutorul 
ficțiunilor metaforice, se realizează îndeobște după principiul 
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analogic. În poemul cuvântcorpcosmos, procedura poetică 
este recunoscută ca atare: „punțile podurile lui ca. podurile 
cele mari. podurile care reamintesc și apropie.ca printr-o pâl-
nie lumea se varsă în corpul meu care se varsă în vorbire care 
se varsă în lume sau invers sau altfel. totul se amestecă. bio-
grafia mea explorarea cuvintelor istoria lumii. totul scris și 
rescris. citit. trăit. punct.”. Sintaxa poetică se întemeiază pe 
serii întregi de corespondențe simbolice sau sinestezii; cum se 
întrevede și dintr-un poem inedit în care poetul contemporan 
nu-și poate reprima pesimismul: „mă întreb ce înseamnă/ să 
mai scrii poezie astăzi, căci, da/ încă suntem câțiva pe aici care 
așa/ ne ducem anii, scrijelind strofe -/ pești pe uscat, cămile 
sau ape, rădăcini rămase în aer,/ inși anapoda/ care n-au nici 
un înțeles fără versuri,/ prin venele cărora nu curge sânge-
sânge,/ ci eterul amețitor al cuvintelor.” (Dumnezeul poeților) 

Culegere sintetică, Papirus constituie o ediție de autor ex-
pert articulată, cum erau antologiile de odinioară ale poeților 
interbelici cu caracter definitiv. Înzestrat cu simț estetic, Ga-
briel Chifu reține din creația celor patru decenii doar poeziile 
care pun în evidență temele, motivele și procedeele figurative 
structuratoare ale poeticii sale inconfundabile. Selecția anto-
logică este flancată de comentariile pătrunzătoare ale unor 
critici din generații opuse, Dan Cristea și Răzvan Voncu (ace-
iași autori de prefață/ postfață din antologia anterioară, Ploa-
ia trivalentă). Dincolo de contestările nefondate din momen-
tul premierii sub efigia lui Eminescu, poezia lui Gabriel Chifu 
reprezintă un punct nodal în evoluția poeziei române postbe-
lice, printr-un discurs exemplar format la interferența dintre 
generații: șaizecistă, a lui Nichita Stănescu, dar și a poeților 
întârziați (Leonid Dimov, Mircea Ivănescu ș.a) și generația 
optzecistă căreia i se afiliază nu numai prin vârstă. 
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Iulian BOLDEA 
 
 
Noime și epifanii 
 

ntr-o lucidă incursiune lămuritoare a propriilor viziuni poeti-
ce, așezată pe coperta a patra a cărții Ziua fiului Omului 
(Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2016), Dan Damaschin expune 

mizele și șansele lirismului său, ancorat în originaritate și nă-
zuind, totodată, spre înălțimile Logosului, un lirism aflat me-
reu în căutarea propriilor sale noime și resurse ontice, dar și în 
preajma unei reculegeri mistice, dinaintea Numinosului: „O 
năzuință (utopie poetică) a verbului meu este de a-(și) rea-
minti/ de a redobândi idiomul protopărinților noștri, cel 
pierdut deodată cu edenul («Va fi fiind regăsit graiul în care 
Dumnezeu și Adam își vorbeau, și nici o noimă a sa nu ne va fi 
răsărind cu lucoare străină.»). Rostirea poematică mai repre-
zintă pentru mine modalitatea ideală (și unică) de a apropia, 
de a le ține într-o strânsă îmbrățișare lucrurile cele mai (apa-
rent) depărtate. Exprimând o astfel de năzuință, viziunea poe-
tică se convertește în viziune eshatologică, precum în versul/ 
verset: «Contemplația mea unește golul lăsat de întâiul înger 
căzut, cu hăul iscat în urma astrului ce se cheamă Absint, a 
stelei numite Pelin». E o acoladă ce încearcă să cuprindă, lao-
laltă, fascinația originarului și fascinația apocalipticului.”. De 
altfel, volumele postdecembriste ale lui Dan Damaschin (Kas-
par Hauser, Atotsfârșitul, Îndurările și alte poeme, Rugăciunile 
pictorilor sau Denecuprinsul) reunesc, în înfăptuirile lor tex-
tuale diafane, postura religioasă a eului și fervoarea unei bine 
așezate lecturi a însemnelor sacrului, ca întemeiere a ființei.  

Recules și damnat, cu timbru oracular și cu o scriitură den-
să, marcat de o tensiune revelatorie, în care transpare anti-
nomia dintre vibrația metafizică și cotidianul derizoriu, tonul 
particular al poeziei lui Dan Damaschin („un poet luciferic”, 
scrie N. Steinhardt) a atras definiții critice care sunt, într-o 
anumită măsură, convergente: Ion Pop semnala „o autentică 
tensiune spirituală”, Al. Cistelecan îl denumea pe poet „Da-
maschin Obscurul”, Ioan Milea vorbea de „poetul asfințitului 
eonic” etc. În același timp, Petru Poantă considera că, în poe-

Î 



Cărți, cronici, autori 

Discobolul/ 2016 
 

18 

zia lui Dan Damaschin se poate desluși „conștiința vinovăției 
de a fi ispitit sacrul, dublată de conștiința eșecului, a imposibi-
lității accesului la limbajul originar”, care „orientează poezia 
spre cel mai sumbru profetism din literatura română. Poetul 
devine un nou Ecleziast dezlănțuit împotriva sa însuși și a lumii 
deopotrivă”. E limpede că Dan Damaschin își asumă, cu lucidi-
tate și ardoare, cum observă Ion Pop, „un intinerar deviant 
față de drumurile frecventate astăzi de poezia românească. 
Însă o face cu o obstinație expresivă în patetismul ei înalt, 
într-un discurs și dramatic, și ceremonios, în care revolta și 
devoțiunea reculeasă interferează, accentuând ori atenuând 
starea de criză a eului, ce întreține o autentică tensiune spiri-
tuală”. Revoltă, reculegere, expiere și profetism – acestea 
sunt formele liminare de lirism religios la Dan Damaschin, 
forme ale unei trăiri poetice pure, lipsite de emfază sau reto-
rism, chiar dacă drama și ceremonialul par să se intersecteze 
uneori în spațiul fluctuant al poemului.  

În volumul Ziua fiului Omului (care este o antologie de au-
tor, cum se precizează pe pagina de gardă) regăsim semne ale 
unei seninătăți reculese, epifanii abstrase - embleme ale de-
voțiunii în fața sacrului, reflexe ale unei confruntări, între 
agresivitatea fenomenalului și candoarea extatică a rugăciunii, 
precum în poemul Delta („Dezvelesc miez de lumânare nufe-
rii/ Plutitori într-un necontenit perind/ Ochii mei înnumără-i în 
prundul aurifer/ Despre Tine veșnic mărturisind. /…/ În ace-
eași oglindă întâlnindu-ne/ Mă confund cu Înfricoșătorul de 
aproape/ Steaua-ți lasă o dâră de spumă pe care o urmezi/ 
Câteva bătăi de vâslă, de pleoape”). În comparație cu fracturi-
le și convulsiile postmoderne ale imaginarului, poezia lui Dan 
Damaschin se înscrie într-o conduită lirică singulară, fiind atra-
să de zvonul misterelor lumii și de însemnele sacralității, astfel 
încât eul se raportează continuu la religiozitate, la sacru, ca la 
un reper esențial al ființei. Religiozitatea lui Dan Damaschin 
este însă trecută printr-un filtru livresc, are un aer melancolic 
și o ținută oraculară, eul poetic resimțind cu acuitate emoția 
de acest tip ca pe o trăire spirituală-limită, tensionată, redată 
în tonuri de un patetism încordat, prin care chiar scrisul e 
perceput ca „neputință”, ca limitare și revelare ciuntită a pro-
priei cadențe ontologice a ființei, ca sacrificiu sau receptacul 
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purificator al durerii („Poezia ce numai pe mine mă așteaptă/ 
Nu se îndură nimeni să o scrie,/ La fel cum nu se va găsi altci-
neva,/ în locul meu să moară./ Poemul ce m-a ales unic ispăși-
tor/ nu e chip să-l înduplec/ să se răzgândească./ Poemul-
potir, ce nu e cu putință/ să treacă de la mine,/ nu vrea să se 
îmbie altcuiva”).  

Pentru Dan Damaschin credința reprezintă o cale dificilă, 
sacrificială, de acces spre mântuire, spre „mândria geamătu-
lui”, care măsoară abisul sinelui, dar și reperele profane ale 
unei lumi din care însemnele sacrului s-au retras, o lume a 
răului ontologic și a desemantizării, o lume pândită de urgența 
apocalipsei. În acest fel, poetul se află într-o tânguitoare cău-
tare a semnelor divinului, confruntându-se cu un univers stă-
pânit de anomie, un univers agonic, cu irizări crepusculare, 
tragice („Ce să fac cu timpul la care Tu nu ești părtaș?/ Ce să 
caut într-un loc în care prezența Ta/ și-a șters însemnele? Ce 
aș putea vorbi cu oameni pentru care/ Tu nu însemni nimic?/ 
Ce împăcare între mine și sufletul meu ar putea exista/ atâta 
vreme cât Tu lipsești ca judecător?”). Poemele lui Dan Damas-
chin relevă și jocul unei perspective autoscopice, ele sunt ra-
diografii ale sinelui, locuite de vizionarism și oracular, confrun-
tări cu propriile contradicții și tentații, dar și cu insatisfacțiile 
unei lumi din care sensurile originare s-au retras.  

Această condiție limitativă și desacralizată a lumii e resim-
țită de poet cu acuitate, într-o percepție a tragicului care co-
notează o stare de criză, de neîmpăcare cu sine, de asumare a 
unei ținute problematizante, interogative, prin care eul își 
pune iar și iar în discuție propriul relief ontologic și etic. Un 
poem foarte sugestiv pentru această re-întemeiere a ființei 
prin limbaj, pentru această neîncetată expiere și asumare 
incantatorie a sacralității este Mormântul lui Hölderlin, în care 
se regăsește aproximarea tensiunii spre absolut și detenta 
vizionară, desenul unei proiecții extatice, dar și o imagine a 
realului reliefat ca armonie pregnantă, în care liniile lumii se 
limpezesc, iar făpturile se adăpostesc sub tutela unui dincolo 
inefabil, plin de „noime” („Lași suflului divin să astupe prăpăs-
tiile inimii, râpile din cuget, celui ce împacă discordia sinelui și 
dihonia lăuntrică alină. Limpezimea judecății noastre, corola 
unei dimineți de vară, se clatină abătută pe o invizibilă tulpină 
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/…/ Poate închipui priveliștea pe care o contemplă îngerii și 
oamenii, deopotrivă, o giruetă hărăzită nealinării, mereu? 
După îndelungată zbatere sub rafale de vânt, filele sufletului, 
aidoma unei pajiști ațipite, adastă a fi citite de Bunul Dumne-
zeu.”).  

În poezia lui Dan Damaschin trăirea vizionar-expresionistă 
și ambianța crepuscularului, a reflexelor agonice se reunesc, 
sub forma unui ceremonial liric format din fervori ale beatitu-
dinii ascensionale și din supliciul neacceptării propriului des-
tin, într-un discurs dramatic și sumbru, nelipsit de nuanțe 
calofile, de reculegeri catifelate, sau de ritualul unor melanco-
lii amânate, impregnate de adierile persistente, necruțătoare 
ale sacralității care se pogoară în noima profundă a lumii.  
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Cornel NISTEA 
 
 

Titu Popescu – Omul ambiental  
 

steticianul Titu Popescu publică la Editura Ecou Transil-
van, Cluj-Napoca, 2016, o carte de eseuri cu virtuți stilis-
tice aparte, o tehnică pe care scriitorul clujean o cultivă 

în mai toate cărțile sale. Încă din capul locului, autorul ține să 
precizeze: omul ambiental, adică interferența omului cu spațiul și 
societatea, „conștient că trăiește într-un mediu, că viața și dez-
voltarea lui depind de felul cum știe să folosească oportunitățile 
care i se oferă”. Este vorba de un construct, cu o arhitectură în 
care lăcașuile de cult, religia creștină reprezintă factorul unifica-
tor, uneori în viața societății intervenind „forme aberante, mai 
ales în perioada regimurilor totalitare” precum dictatura comu-
nistă când s-au distrus mănăstiri și biserici, adesea sate întregi 
datorită industrializării excesive, când migrarea țărănimii la oraș 
a dus la formarea unei pături sociale extrem de anoste, care 
nu se va mai revendica de la vreo tradiție și care nu mai are 
nimic sfânt – navetiștii, „înghesuiți în garsoniere și blocuri 
murdare, care au renunțat la valorile morale și estetice ale 
satului”, mutații „care ne-au supus la un jumătate de veac de 
întunecime”. Satul cu tradițiile lui a fost, practic, distrus, igno-
ranța populației de acolo arătându-și în continuare efectele 
decăderii ființei. 

După prefață, Titu Popescu purcede în cartea sa la o cerce-
tare istorică a „omului ambiental” și-o face încă din antichita-
tea greacă citându-i pe Aristotel și Platon pentru a releva ceea 
ce dă „impresia de stabilitate, care-l sustrage pe om degradării”, 
adică acele valori estetice create de om, arhitectura urbană, clădi-
rile de cult cu sculpturile monumentale, care stârneau emoția 
privitorului. Titu Popescu face în continuare o lungă disertație 
doveditoare de-a lungul a 2500 de ani despre ceea ce el conside-
ră superioritatea absolută a frumosului artistic, a creației omului, 
față de frumosul natural, adică superioritatea esteticii metafizice, 
de care vorbește și Werner Hofmann în lucrarea sa „Fundamen-
tele artei moderne”, cu specificația că frumusețea naturii poa-
te crea uimirea, dar aceasta rămâne indiferentă față de om, 

E 
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doar arta, produsul estetic provoacă omului o trăire emoțio-
nală de durată. De aici și până la Kitsch-urile ce ni se oferă prin 
peisaje cu naturi moarte este doar un pas, fapt provocat desi-
gur de lipsa unei culturi și educații artistice pentru receptarea 
frumosului artistic. 

Trecând peste epoci, Titu Popescu simte nevoia de a-l cita 
pe Emil Cioran, negativismul său în situația lui de exilat, satul 
și natura nefiind altceva decât „leagăn al uitării” cu rost de 
„cadru al consolării”, căci prezența naturii te poate face filo-
sof, iar contemplarea ei te transpune într-un „calm al nimicu-
lui”. Pentru Cioran natura nu-i decât un cadru al migrărilor 
sufletești ceea ce-l face să afirme: „Pentru mine fericirea e să 
umblu pe un drum pustiu”, în compania gândurilor sale fun-
damentale, moment în care Titu Popescu simte nevoia să 
precizeze: „Cele două feluri fundamentale de frumos aparțin 
la două lumi care nu comunică între ele, fiindcă la tentativa 
omului de apropiere nu vine nici un răspuns”. 

Dacă autorul cărții privește omul în ambientul său istoric, o 
atenție sporită acordă Titu Popescu omului „în totalitarism”, 
pornind de la o constatare amară a unei experiențe personale: 
„Dar când masa de oameni își exercită presupusa funcție de 
experți în legături tenebroase, pentru a acapara cât mai mult, 
neglijând echitatea și dreptatea, jignirea aproapelui este imensă 
și te apucă panica inutilității”. Da, pentru că din această ecuație 
face parte și intelectualul/ scriitorul, care receptează evenimente 
fără putința de a reacționa atunci când după 45 de ani de dicta-
tură comunistă observă că: „Generațiile tinere, crescute în co-
rupția bine mascată a părinților nomenclaturiști sau securiști, se 
avântă astăzi în misterioase corupții politice, arătându-se ca ul-
timii reprezentanți ai unei civilizații obosite care practică marxis-
mul la fel cum practicau la început cel mai decadent narcisism”. 
Fenomenul nu este nou, el este descoperit de către marele 
scriitor rus Dostoievski în Amintiri din casa morților încă din 
zorii ideologiei totalitare: „omul și cetățeanul pier pentru tot-
deauna din fața tiranului și atunci revenirea la demnitatea 
omenească, la învierea morală, îi este aproape cu neputință 
/…/. Societatea care acceptă nepăsătoare fenomenul este ea 
însăși atinsă de temeliile ei”. Răul cel mai mare provine azi în 
România dintr-o „blazare generală a pasiunii politice”(…) a 
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unor nechemați, care nu s-au putut afirma în altă parte și care 
au ajuns să se creadă politicieni de vocație și izbăvitori prin 
destin”. De această caracatiță nu scapă nici elitele, care îl face 
pe Andrei Pleșu să afirme: „A fi împotriva elitelor echivalează 
cu a fi împotriva calității, a performanței, a competenței pe 
scurt, împotriva normalității”. Iar Titu Popescu conchide în 
finalul capitolului, totuși în mod optimist printr-un citat din 
Vintilă Horia din 1992: „Cineva trebuie să spună, până la ur-
mă, ce aveam de spus. E timpul să ieșim din era lașităților”. 

În cartea sa, Titu Popescu face mereu conexiuni între epo-
cile istorice mai ales când vorbește despre „minoritar-
majoritar” de-a lungul timpului prin nu puține trimiteri într-o 
analiză retrospectivă oprindu-se la un caz clar de improvizație 
a lui Laslo Tökes, decorat de președintele Băsescu pentru me-
rite deosebite, ca de la această ciudată ironie autorul să ne 
transfere imaginar în „cel mai sever și mai însingurat loc din 
Grecia” care a provocat expresia „Et in Arcadia ego!”, iar de aici 
să revină la „mascaradele sinistre” ce au avut loc în România 
după 1944. Interesante capitolele Politețea ambientală a celor 
„șapte ani de acasă” și Catharisul, azi, rod al artei contemporane 
mai ales a celei care „își cristalizează și-și conștientizează o atitu-
dine de revoltă”, când, din nou, Titu Popescu ne trimite cu privi-
rile spre arta evului mediu, spre un Michelangelo, un Rafael, 
un Rembrandt, un Rubens sau un El Greco, un Goya, un Van 
Gogh ale căror picturi le-a admirat în marile muzee ale lumii. 
Așadar, din nou omul în ambientul artei cu rolul ei formator 
de-a lungul secolelor. 

Un foarte interesant excurs face Titu Popescu în subcapito-
lul Satul literar și folclorul, o privire asupra satului arhaic ro-
mânesc, „un depozit” impresionant de date, a relației spațiu-
om pe care o teoretizează Lucian Blaga în teoria spațiului on-
dulat care-l face să exprime în sinteză ideea valorilor estetice 
și morale ale acestui spațiu în formula „Veșnicia s-a născut la 
sat” sau citându-l pe Mircea Eliade care considera Carpații 
„principiu al structurii unitare românești”, baza unității rurale 
fiind ritualul, în esență biserica ortodoxă.  

Titu Popescu face o privire critică a fenomenului literar din 
dictatura comunistă constând de pildă bivalențele creației lui 
Beniuc de dinainte și de după samavolniciile ocupației sovietice, 
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a unei ideologii care aveau să pună la zid mari creatori de spiritu-
alitate precum Cioran, Mircea Eliade sau Vintilă Horia. 

Cartea lui Titu Popescu conține mărturii ale existenței persona-
le dramatice, a unor dezamăgiri pe care i le-a provocat dosarul 
de la securitate. Găsește potrivit acum să-și exprime opinia des-
pre nostalgicii care regretă prăbușirea ideologiei de tristă amintire 
pe care unii scriitori o elogiază în cărțile lor fără nici o valoare artis-
tică, citând nume de cărți și autori de primă mână. Dacă între cele 
două războaie mondiale a existat o vie preocupare pentru modele 
estetice, Titu Popescu constată că după 1990 se manifestă o stare 
„contradictorie și debusolată a societății românești”, când „gân-
direa estetică autonomă nu s-a putut afirma”, relativa ei absență 
situându-se „precaut în zona așteptării”. 

Câteva note de călătorie dau culoare și savoare textului, 
autorul fiind mereu preocupat de ambianța locurilor încărcate 
de istorie în care arhitectura și arta formează un element de 
referință pentru vizitatorul dornic să vadă dincolo de ceea ce 
vede omul obișnuit, indiferent că se află la Veneția, Paris, 
Munchen sau Barcelona, la Toronto sau pe țărmurile însorite 
ale Portugaliei, ca principala destinație a celui care caută mi-
resme ale civilizației antice să fie totuși Grecia, cu bogăția ei 
nesfârșită de miracole ale creației omenești când afirmă: 
„Grecia întreagă pare a sta într-o slavă inefabilă de lumină 
venită din toate părțile și în mod direct, de aceea acolo nos-
talgia se vede dublând viața cu idealități posibile”. 

Atitudinea fericitului călător în căutarea frumosului artistic 
ating apogeul când Titu Popescu pare să asculte trăirea și cân-
tecul creației omenești: „Pulsația acelei genealogii de piatră 
ieșite din vreme ajunsese la un prea-plin agonic, nu mai exista 
culoare, nici decorații sau înscrisuri, ochiul radiografia schele-
te mineralizate din suburbii ale discreționarului”.  

Omul ambiental al lui Titu Popescu este o carte care încân-
tă cititorul prin bogăția informațiilor și rafinamentul stilistic, 
inducându-ne iluzia mereu prezentului relatării în preajma 
celui care contemplă și vibrează la „pulsația” pietrei. 
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Ioana CISTELECAN 
 
 

Linia sinusoidală a poemului 
 

igrînd dinspre o așa-etichetată poetică a suprafeței, 
„o suprafață îndelung șlefuită, a ultimelor gesturi și, 
într-un sens, a ultimelor cuvinte”, în termenii Simonei 

Șora de pe coperta a patra a recentei cărți de poezie Puțin sub 
linie semnată de Robert Șerban (Editura Cartea Românească, 
București, 2015), practicînd tot mai obvios „o poezie spirituală 
(...), pe cît de inteligentă, pe atît de plastică”, așa cum opina 
Nicolae Manolescu la apariția volumului Cinema la mine acasă 
(Editura Cartea Românească, București, 2006), ori focusîndu-
se mai abitir pe coordonata morții, pe care o transfigurează în 
personaj para-fin, în Moartea parafină (Editura Cartea Româ-
nească, București, 2010), un lucru e cert: poemul lui Robert 
Șerban e asemenea unui organism pulsînd în evoluție, cu pu-
seuri de creștere, cu pauze de respirație, articulînd traume, 
angoase, amintiri, bucurii și spaime – toate ștanțe ale deveni-
rii, într-un registru dinamizat și persuasiv. 

Că „Poezia e un fel de jurnal. Nu conține fiecare clipă a 
existenței, nici măcar fiecare zi, dar păstrează secvențe care – 
uneori nu știi cum și de ce – te-au… afectat. Te-au marcat.” 
ne-o spune chiar poetul într-un interviu acordat Georgetei 
Stanici în octombrie 2015; actantul liric al volumului Puțin sub 
linie este astfel, aidoma oricăruia dintre noi, suma insulelor 
sale, suma propriei copilării, a ființelor extrem-familiare (pă-
rinți, bunici, fiu, fiică, femeia iubită), dar și a cotidianului, a 
rutinei, a tuturor acelor nimicuri ce, departe de a fi bagateliza-
te, îi scriu viața cînd apăsător, cînd jovial, cînd retrospectiv, 
cînd actual. Sinele se clădește astfel precum o casă, cărămidă 
peste cărămidă, esențialul respirînd din minor și exilînd cu 
bună-știință major-ul conotat dureros-negativ; despre bucurii-
le simple apropriate fiecărei zile, despre plăceri, inocență și 
maturitate, despre teama supremă de a pierde ceea ce con-
tează afectiv și despre multe altele rostește poemul lui Robert 
Șerban, amendînd și totodată semnalizînd fragilitatea liniei de 
demarcație între variabilele ființării, între incipit și terminus, 
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viață și moarte. („uneori mi-ar plăcea să știu dinainte/ cum 
vor sta lucrurile/ cele mărunte/ de zi cu zi/ nu celelalte/ acci-
dente/ morți/ despărțiri/ nu/ astea nu”; „îmi place să beau 
vin/ și să citesc poezii// n-am nicio șansă”; „am bătut toată 
curtea bunicilor/ cu o bășică de porc/ într-o zi de Crăciun/ pe 
vremea când m-ascundeam printre perne/ ca să nu aud cum 
animalul își guița moartea”; „toți bărbații din familia mea/ și-
au făcut pantofii cu cremă/ (…) zi după zi/ îndelung meticulos 
grijulii chiar/ fiindcă un om se uită mai întâi la pantofii unui alt 
om/ apoi în ochii lui”; „Crina adună castane în mijlocul curții/ și 
e fericită că există un pom/ care face ouă maro”; „sunt mai tânăr 
decât sunt/ dar cât de împuținat voi clipoci în memoria fiului 
meu/ când el va avea vârsta mea de azi?/ nici nu va ști cum arăt/ 
deși acum mă privește cu ochi mari/ și mă strigă cu toată inima”; 
„uneori/ Tudor și Crina pleacă de la mine/ (…)/ fără să-mi mai 
facă vreun semn// simt atunci cum sîngele mi se scurge/ brusc/ 
prin mâna stângă/ și prin mâna dreaptă”). 

Sinele se definește în progresie liberă, în imago-uri proas-
pete, deopotrivă vizualiza(n)te și acut vocale, adultul actînd 
episodic, fragmentar și cumulînd deloc paradoxal vulnerabili-
tate, pe de o parte și autenticitate, pe de alta. Jocul perspecti-
velor, saltul și desantul vîrstelor, cît și realul proxim identifică 
substanțial staze nostalgiate ale progresiei, ale devenirii; ma-
turul cu măștile sale își radiografiază fricile convulsive, adul-
mecîndu-și în permanență moartea ca pe o probabilitate su-
bit-paralizantă și regalîndu-i încă o dată valențele unui adevă-
rat supra-personaj al poemului. („pe mai toți copiii îi podidesc 
lacrimile/ când li se sparg baloanele/ plâng mult/ mult/ de 
parcă baloanele s-ar dezumfla încet/ sub ochii lor/ iar ei ar jeli 
aerul care urcă la cer”; „ca să se îndrăgostească de mine/ I-am 
spus unei fete că am două inimi/ (…) cum poți trăi așa?/ bine 
foarte bine/ fiindcă inima din dreapta e mai mică/ decât cea 
din stânga/ însă doar puțin”; „și copiii de azi mănâncă mai 
întâi rahatul din cozonac/ și apoi cozonacul”; „întotdeauna o 
aud/ dar nu-i răspund întotdeauna/ nu mă amestec în visele 
ei/ moartea n-are ce căuta acolo”; „Stixul copilăriei există/ și e 
o baltă pe care bărcuțele nu plutesc niciodată”; „de fereastră 
se lovește o pasăre/ geamul pleznește/ ca într-un infarct uri-
aș/ copiii mei cântă ceva despre/ un vulcan nestins și noro-



Cărți, cronici, autori 

Discobolul/ 2016 
 

27 
 

ios”; „tot timpul pare că sunt foarte sigur de mine/ și nimeni 
n-ar tăgădui asta/ nici măcar dacă ar afla/ (…) că am degetele 
crestate/ (…) că zeci de cocoloațe de hârtie îmi umplu coșul de 
gunoi/ că puștii se prind rapid pe care mînecă dispar monede-
le mele/ că pe obrajii femeii șterg lacrimi după lacrimi”). 

Și pentru ca scanarea să fie completă, nu puteau lipsi con-
dimentele specifice nașterii poemului său, ingredientele aces-
tuia, autorul pronunțînd bunăoară povești liricizate și poezii 
narativizate, înveșmîntîndu-le cînd haiku-istic în pastile hiper-
concentrate, cînd dizolvate în halte cvasi-generoase ale prie-
teniei, singurătății, neliniștii, ale, de ce nu?!, Animas și Ani-
mus. („sunt o balanță/ pe ale cărei talere/ nimic nu le mai 
leagă/ unul de celălalt”; „câinele ei a mușcat-o de inimă/ într-
o zi:/ a ieșit pe poartă/ și nu s-a mai întors”; „vezi/ prietenii 
sunt precum cioburile:/ deși curge sânge/ continui să le 
strângi”; „însă miraculos va fi că o să te descoperi/ pe dinăun-
tru/ și că niciodată nu vei mai uita de tine”). 

Poemul și poetul – mărci înregistrate Robert Șerban – 
compun o ecuație lirică în echilibru stabil, cu variabile și inva-
riabile șarmante, vitale, spectaculos și suav revigorante, in-
tonînd o poveste fără sfîrșit. 
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Adina CURTA 
 
 

Orbis Pictus în latină și română: răspuns la o invitație 
mai veche 

 
nvitația despre care vorbim a fost lansată de către binecu-
noscutul pedagog ceh Jan Amos COMENIUS în urmă cu mai 
bine de trei secole și jumătate, iar răspunsul la care ne vom 

referi vine din partea latinistei Marcela CIORTEA, care, accep-
tând într-un târziu provocarea veteranului confrate, tălmăceș-
te într-o limbă română bine stăpânită, expresivă și nuanțată 
ORBIS SENSUALIUM PICTUS, „prima lucrare ilustrată de litera-
tură pentru copii din istoria cunoscută până acum a literatu-
rii”, cum însăși o definește. O întreprindere laborioasă, care a 
mobilizat și solicitat nu doar virtuțile traducătoarei, ci și pe 
cele ale cercetătoarei - după cum o dovedește consistentul 
„Studiu introductiv”, ale biografei, ale editoarei și autoarei de 
dicționar. Pe lângă acestea, flerul didacticienei a „adulmecat” în 
ORBIS PICTUS un model desăvârșit de manual: simplu și complex 
în același timp, practic și atrăgător, sintetic și cuprinzător. Nu 
degeaba „a avut un succes răsunător în epocă, devenind princi-
palul manual pentru copii vreme de aproape două secole”, după 
cum aflăm din studiul introductiv menționat, studiu care evocă, 
în această ordine de idei, ecouri și reacții pe care manualul lui 
COMENIUS le-a/ le-ar fi produs din partea unor personalități ca 
Goethe, Kant, Herder, împărăteasa Maria Tereza.  

La data apariției (Nürnberg, 1658), ORBIS PICTUS propu-
nea, în ediție bilingvă latină și germană, o metodă inspirată de 
însușire a limbii latine, cunoscută sub numele de „metodă natu-
rală”. Convinsă de valabilitatea și perenitatea acestei metode, de 
abilitatea și știința pedagogică a lui COMENIUS, Marcela CIORTEA 
aduce în fața publicului interesat LUMEA SENSIBILĂ ÎN IMAGINI, 
adică Prezentarea și denumirea tuturor lucrurilor fundamentale 
din lume și a tuturor acțiunilor din viață, [ediție] bilingvă latină și 
română, publicată la Cluj-Napoca de editura Argonaut (2016), cu 
un cuvânt înainte de Eva Mârza. Am omis cu bună știință titlul 
latinesc al manualului (ORBIS SENSUALIUM PICTUS…) întrucât 
accentul nostru va fi pus pe demersul traducătoarei și pe o posi-
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bilă receptare actuală a rezultatului acestui demers. 
De ce vorbeam la începutul acestor rânduri despre o invi-

tație? Deoarece traducătoarea însăși ține să precizeze în nota 
asupra ediției că a urmat „îndemnul[ui] lansat de autor de a 
traduce volumul în cât mai multe limbi ”, drept care, în ediția 
pe care o propune, păstrează textul latin, dar înlocuiește ver-
siunea în limba germană (dată de COMENIUS la vremea ace-
ea) cu propria versiune în limba română. Avem așadar de-a 
face cu o triplă întâlnire, ale cărei beneficii pot fi recoltate de 
specialiști ai domeniului, de profesori de limba latină (dar și de 
alte limbi) și de învățăcei. Specialiștilor domeniului le este 
oferit un „Studiu introductiv” care situează ediția în chestiune 
în peisajul interesului actual renăscut față de opera lui 
COMENIUS; valorifică cercetarea existentă; trasează prelimi-
nariile contextuale ale gestației și elaborării manualului de 
către pedagogul ceh; integrează specificul acestuia în ansam-
blul operei comeniene; compară două unități de conținut 
(pietrele și metalele) prezente (comune) în trei lucrări succesi-
ve ale lui COMENIUS, respectiv JANUA LINGUARUM (1631), 
VESTIBULUM JANUAE (1633) și ORBIS PICTUS (1658), pentru a 
evidenția dialectica gândirii pedagogice și valoarea experien-
ței didactice personale a dascălului COMENIUS; compară câ-
teva (dintre multele) ediții ale lucrării scoțând în evidență 
diferențe; comentează și analizează imaginile a cinci ediții 
lansând ipoteze de interpretare a diferențelor sesizate; face 
observații privind distanțarea mai mare sau mai mică a ediții-
lor ulterioare europene față de intenția primă a autorului; 
exploatează sinonimia și valorifică potențialul termenilor su-
puși atenției; invocă argumente lingvistice întru susținerea 
unor teorii personale; sprijină o teorie a altor cercetători (fo-
losirea, în premieră, de către COMENIUS a unui sistem meca-
nico-cinetic pentru ilustrarea unui capitol) printr-o descoperi-
re personală; acordă o atenție considerabilă desenelor și ipo-
teticilor autori – meșteri gravori/ ilustratori, (cercetătoarea 
fiind, ea însăși, o desenatoare talentată!). Îmbogățită cu un 
tabel cronologic care, trasând principalele repere temporale 
ale vieții și vremurilor precursoare nașterii lui COMENIUS, 
facilitează fixarea mentală a parcursului desenat prin studiul 
introductiv, ediția îngrijită de Marcela CIORTEA oferă și o pre-
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țioasă „Notă [asupra ediției]” care îl introduce pe cititor în 
culisele evenimentului editorial din perspectiva cercetării 
comparative care a dus la forma finală a ediției curente.  

Profesorilor de limba latină le este făcut cunoscut un ma-
nual al începuturilor care nu-și trădează nici astăzi calitatea, 
utilitatea și atractivitatea. Conceput de COMENIUS ca text 
bilingv, sprijinit de ilustrații și îmbogățit de Marcela CIORTEA 
cu un dicționar latin-român, manualul poate servi cu succes, în 
zilele noastre, drept suport pentru predarea limbii latine, adu-
când cu sine un iz de autenticitate (prin trimiterea la niște 
vremuri de glorie a limbii latine) care nu poate decât să spo-
rească interesul, curiozitatea, surpriza și, mai cu seamă, inven-
tivitatea dascălului. Toate acestea se leagă negreșit de un 
efect în cascadă asupra învățăceilor. Provocarea pe care ma-
nualul i-o lansează dascălului – în special în direcția inventivi-
tății, după cum am arătat deja – ajunge și la publicul școlar 
vizat, atât în formele menționate – surpriză, curiozitate și in-
teres – cât și sub veșmântul mai subtil al familiarității déjà-vu-
ului, într-atât de strânsă este legătura cu lumea înconjurătoa-
re. Propozițiile care alcătuiesc textul sunt de o simplitate și de 
un firesc dezarmante, astfel încât contextualizarea cuvintelor 
curge natural. În prefața sa (p. 6), COMENIUS își expune punc-
tul de vedere, își justifică metoda și concepția și-i îndeamnă 
pe dascăli să profite de instrumentul pe care li-l oferă: „Iată, 
așadar, un nou ajutor pentru școli! Imaginile și denumirile 
tuturor lucrurilor fundamentale din lume și ale tuturor acțiuni-
lor dintr-o viață! Pe care, dragi profesori, să nu pregetați să le 
parcurgeți bucuroși cu elevii voștri.” Varianta românească a 
textului latin reprezintă în sine o incursiune în lexicul mundan 
(în marea sa varietate ) și o întâlnire profitabilă cu o serie de 
termeni cărora virtuozitatea traducătoarei le redă potențialul 
și savoarea. Începutul capitolului XXXVII, de exemplu, capitol 
intitulat Membra hominis externa/ Membrele externe ale 
omului, l-ar fi putut inspira pe Eugen Ionescu în Cântăreața 
cheală: „Capul se află deasupra, picioarele dedesubt.” Intere-
sant, nu-i așa?! Aflăm, mai departe, că „Sub piept se află pân-
tecele, în mijlocul lui, buricul, dedesubt, zona inghinală și păr-
țile rușinoase. Spetele se află în spinare, de ele atârnă umerii, 
de aceștia, brațele și coatele, apoi în amândouă laturile, mâi-
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nile, dreaptă și stângă. Șoldurile vin după umeri odată cu 
coapsele, iar pe șezut (pe cur), sunt fesele.” (p. 88)  

Pentru învățăceii zilelor noastre, manualul bilingv latin – 
român este și unul de cultură și civilizație întrucât poate fi 
utilizat ca sursă informativă schematizată privind anumite 
structuri și protocoale: Societas conjugalis/ Uniunea conjuga-
lă, Societas parentalis/ Uniunea parentală, Sepultura/ În-
mormântarea etc. Pornind de la acestea, o serie de piste de 
exploatare interdisciplinară se deschid, conferind suportului 
didactic valențe multiple. 

Profesorii de alte limbi pot găsi în prezentul manual suges-
tii metodologice (oferite de COMENIUS în prefață), se pot 
servi de câmpurile lexicale gata întocmite în cele CL capitole și 
pot constata că ceea ce se consideră astăzi a fi un curent di-
dactic novator – acela al abordării ludice – își are rădăcinile 
acum câteva secole: „Această cărticică de acest fel și cu un 
astfel de aparat sper că va fi de folos: […] să nu vadă în școală 
o cruce pentru sine, ci o plăcere: căci, știut este, copiii, 
(aproape chiar din pruncie) se bucură de desene și își încântă 
privirea în mod bucuros cu astfel de priveliști.” (p. 7, s.n.)  

Întrucât scopul rândurilor de mai sus este o invitație la lec-
tură, lăsăm cititorilor mai departe plăcerea de a descoperi 
darurile pe care ORBIS PICTUS în latină și română le are de 
oferit. Și, de ce nu?, lansăm provocarea – în contextul unui 
învățământ asfixiat de un curriculum stufos - de a valida/ inva-
lida convingerea lui COMENIUS că nu a uitat nimic ”din ceea 
ce este necesar și esențial”. 
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Dana SALA  
 
 
Doina Ioanid ‒ Cusături. Spaima și curajul de a iubi 
 

uține volume de poezie iți lasă senzația unei purificări, 
așa cum o face cartea Doinei Ioanid, Cusături (2014, Car-
tea Românească). Acul cusăturilor este instrumentul de 

scris, dar și instrumentul căptușirii interiorității cu un fel de 
înveliș. Fără această înfășurare, cuvântul, prea fragil, ar putea 
aluneca înspre aceleași înțelesuri de care poeta se ferește: 
„(...)Să vii pe lume știind că uneori nu-i decât un petic murdar 
de zăpadă. Să nu te protejeze nici o membrană și nici un su-
net. Să intri în aerul aspru, saturat și greu al celor de dinaintea 
ta. Să vii pe lume când ceața mușcă cu sete din cojile meste-
cenilor, iar vulpile țopăie bete. Să vii pe lume dintr-o lacrimă. 
Și din lacrima asta să se închege din nou lumea, cu copaci, cu 
case, cu oameni. Să-i vezi așa cum sînt, cu carnea, cu dorințe-
le, cu tristețile și nevrozele tencuite peste inima lor. Să pui 
luna la locul ei. Să înveți răbdarea strugurilor și a gutuilor. Și 
trupul tău să te strige pe nume în fiecare zi (...).” (Cusături 7).  

Tradusă în franceză, maghiară, turcă, slovenă, bulgară, croa-
tă, neerlandeză și engleză, consecventă stilului său de poeme în 
proză, Doina Ioanid este binecunoscută iubitorilor de poezie prin 
volumele: Duduca de marțipan (2000), E vremea să porți cercei 
(2001), Cartea burților și a singurătății (2003), Poeme de trecere 
(2005). Extraordinarul volum Ritmuri de îmblânzit aricioaca 
(2010) marchează un prag decisiv.  

Pentru a se ajunge pe sine, poeta nu recurge la travestiuri, ci 
la interiorizarea gesturilor celor din jur, fie ei persoane dragi, fie 
oameni cu care se intersectează uimitor și întâmplător. Lăsând 
regiile și strategiile la intrare, în afara pragului poemului, poeta 
creează un spațiu privilegiat al iluminării și al înțelegerii celor 
apropiați. Poemul devine spațiul unde eu e ceilalți. Masca, disi-
mularea, poza nu aderă la poemele fără apărare ale Doinei Ioa-
nid, iar cusătura nu are față și revers. Cititorul poate pătrunde în 
acest univers atât de personal numai prin unda vibrației, desco-
perind simbioza dintre abstract și visceral, resimțită ca dureroa-
să: „Nu le văd, nu le rostesc. Le las să treacă prin mine, prin car-
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nea-teacă, prin carnea cu corzi ciupite, prin negura unei priviri, 
prin apa caldă cu frunze de nuc. Și trupul meu știe. Corzi ciupite 
pe dinăuntru. Le apăr și mă apără. Și într-o seară se apucă să 
cânte dintr-un cornet de înghețată down the river.” (p. 50).  

Cartea de Cusături e o adâncire a acestei simbioze, o adâncire 
riscantă întocmai ca a unui scafandru sedus de interiorul pulsa-
til al unui recif. Suntem surprinși cu câtă candoare poeta ac-
centuează o diferență de nuanță: nu cuvântul ajunge inevita-
bil să fie trădat de om, ci omul e cel care trădează cuvântul, 
fiindcă nu e nimic mai mult decât om și are ușurătatea de a 
pierde cuvinte. Noi înșine irosim cuvinte, în cele mai banale 
împrejurări, pentru a trece apoi în extrema cealaltă, a tânji 
după ele într-un moment de revelație. Atunci nu ne putem 
împăca cu pierderea lor. A ajunge la un adevăr pe care îl respi-
ră poezia înseamnă a ține departe o zgură asfixiantă ce s-ar 
putea depune peste lume, o zgură stârnită de bătătorirea 
sensurilor, de astuparea conștientizărilor.  

Pentru a-și proteja adâncimea, pentru a se feri de duplici-
tate, dincolo de orice mască, cuvintele participă la o ego-gonie 
ce își trăiește pe viu fiecare actualizare. „(...) Sînt toată memo-
rie învîrstată, un depozit de vechituri din care mă zbat să ies. 
Caut aerul, păsările, peștii. Cu buzele arse de arșiță, caut marga-
retele și laptele dimineții ca să-mi fac iar trup și casă. Sînt un 
patefon nătîng al iubirii cîntînd în forfota străzii. Sînt pas cu pas 
cu pașii altora. Sînt mîna rănită care respinge și mîna ce se întin-
de (...)”‒ Cusături, p. 48. Doina Ioanid nu scrie poeme în travesti-
ul prozei, ci adună esențe cu totul speciale ale unui univers poe-
tic, esențe imposibil de diluat și imposibil de imitat.  

Stilul Doinei Ioanid aduce mai mult cu happening-ul unei 
instalații cu mostre adevărate din viața artistului în domeniul 
artelor plastice decât cu un clasic tablou cu ramă. Pecetea 
inconfundabilă a poemelor-cusături o dă continuitatea, inter-
sectarea imaginară a liniilor, întreruperea lor într-un anume 
punct ce va fi reluat altfel, ca un nucleu al altor nervuri. Citito-
rul este destinatarul cel mai important în această continuitate. 
Parcă poemul nu are sens dacă nu dă naștere unor ființe mi-
nuscule, cu legi biologice proprii, care metamorfozează cuvin-
tele neîncetat, cu implacabilitatea unui mușuroi. Ele adaptea-
ză tot, creează noi membrane, noi straturi, pot secreta noi 



Cărți, cronici, autori 

Discobolul/ 2016 
 

34 

ziduri, noi nervuri, protejează zonele prea sensibile, însă duc 
la apogeu simbioza între textual și visceral. Un fel de Copacul-
animal à la Gellu Naum. Astfel, cuvintele poetice devin im-
permeabile la unele înțelesuri, iar la altele sunt prea permea-
bile. Dacă există prezența unui animal, în fond nimic altceva 
decât un cuvânt-memorie, inflamabil ca la proză, înseamnă că 
viul își găsește alte continuități, își sapă alte galerii ascunse. 
Un astfel de cuvânt-memorie era aricioaica, încă din Cartea 
burților și a singurătății, servindu-se de contextual psihologic 
ca de un mediu din care-și extrage hrana. „Mirosea de depar-
te a băutură, așa că textul ei cu paralizia cădea cumva în gol. 
Oamenii întorceau capul, se strîmbau și treceau mai departe, 
cum de fapt eram și eu tentată. Bătrîna stătea pe ciment, ne-
putincioasă, răsturnată. Prin capotul jerpelit, cu nasturi lipsă, i 
se vedea un petic alb din burtă. Aricioaica. Era aricioaica pîndi-
tă de dinții furcii, aricioaica ce-ți iese în cale și-ți strică tot 
cheful. Semăna îngrozitor cu aricioaicele pe care le găseam 
primăvara în cărare, cu burta în sus. Urmele furcii împlîntate 
în locul neted, pufos ca gușa de bebeluș, pline de furnici îmi 
dădeau vertijuri. Săpam atunci o groapă și le tîram rînd pe 
rînd acolo. Habar n-am dacă pentru liniștea lor sau numai 
pentru a mea. Acum stăteam lîngă bătrîna cerșetoare, la fel de 
neputincioasă ca și ea. I-am întins banii. Știam că o să-și cum-
pere de băut și totuși am lăsat banii să cadă în mîna întinsă.”. 

Aici, în această continuitate între personajul din text (sau 
din jurul textului-poem) și eul care rostește se află sensibilita-
tea foarte greu de descoperit, dar foarte precisă ca localizare, 
prin care un el devine eu. E spaima cuprinderii propriului eu, a 
locului ocupat în lume, printre ceilalți („În mijlocul orașului, o 
vitrină cu goarnă. Cineva vine în fiecare zi la ora 12, descuie 
vitrina și strigă: «Niciodată nu e prea tîrziu să spui îmi pare 
rău!» Goarna e albă, lucioasă. O goarnă de metal, dar înăun-
trul ei stă prins un om, înghițit cu totul. Nici măcar nu se mai 
zbate. Și aș fi vrut să-i trag două palme. Poate pentru că sea-
mănă prea mult cu mine”‒ p. 36), și totodată spaima de su-
praviețuire, adică de trecere prin verdictul cuvântului „nicio-
dată”, un cuvânt ce cuprinde imposibilitatea de a mai iubi.  

Fiecare poem al volumului Cusături păstrează vibrația tul-
bure a zgândăririi unei spaime. După ce poeta își coase, de 
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pliurile memoriei, o dihanie a spaimelor, o trece prin fiecare act 
de masochism al cusăturii, legând-o de sine și mai mult, descope-
rim că fiecare împunsătură de ac, fiecare durere a gestului scrierii 
e în fond agățată de o lumină.  

Sublimată poetic, tristețea devine o undă de lumină. „Sîntem 
încă aici, unde nu se vede prea bine, unde timpul ia umbra de pe 
chipul nostru și o aruncă în aer ca pe-o clătită. Sîntem încă aici, în 
lumină, printre pomi. Așa ziceam. Așa zicem. Petite chanson de 
carillonneur.”(p. 45). Ca un imperativ, tristețea vine cu prelungire 
ce poate să spargă întunericul. Ea însoțește gestul coaserii. E și 
firul care leagă, e și pecetluirea. Sutura ține prea-plinul înăuntru, 
nu lasă neapărat să existe o osmoză. „O caracatiță galbenă stă 
noapte de noapte în visul meu. Își aduce tentaculele înăuntru. 
Există descântec de caracatiță galbenă?”(p. 18).  

Revelația cititorului e de a ajunge la lumina din Cusături ca la 
un celălalt mal al spaimei de a iubi. Puntea e extrem de fragilă și 
nu o pot trece cei care nu împărtășesc aceeași vibrație cu stihuri-
le Doinei Ioanid, intrând pe ritmicitatea lor pulsatilă. 

Căci poezia Doinei Ioanid din această carte e a curajului de 
a iubi sub strivire. E adevărat că gestul suprem este al supra-
viețuirii, nu unul al eroismului, nici al dramatismului. Victoriile 
mărunte sunt tot atâtea iluminări. Poezia chiar pătrunde prin 
senzorialitatea ei în anticamera unei întâlniri care n-a avut loc. Ea 
salvează această întâlnire pentru memorie. Întâlnirea se petrece 
„pe o platformă de beton, în mijlocul mării”, un loc ancorat în 
imposibilitate.  

Dacă nu e posibilă ieșirea conștiinței poetice dintr-o spirală a 
fugii de moarte, măcar e posibilă fuga de moartea sufletului. E 
același gând copleșitor ca în cazul eului-copil, un eu care citește 
deja micile false triumfuri ale adulților atunci când îl păcălesc, 
triumfuri pe care le cedează, tot ca într-o joacă, dar descoperind 
în dosul lor mecanisme ce generează înstrăinare.  

 Lumina nu e o însoțitoare a singurătății, ci are de-a face cu 
descoperirea amărăciunii în ceilalți. Acest moment-cheie când 
făpturile apropiate au devenit transparente, astfel încât copila 
de șapte ani devine conștientă dintr-o dată de toată tristețea 
pe care o poate duce un om, această lectură dincolo de chip s-
a produs într-o seară anume, sub filamentul unui bec. Atunci 
cuvintele au devenit bolnave, dar, așa bolnave cum sunt, tot ele 
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sunt, pentru poetă, cele care mai pot vindeca lumea. „Am, cred, 
șapte ani, stau în bucătăria de vară. E seară, iar bunicii s-au dus să 
aducă din grădină ultimele lăzi cu roșii. Sînt singură, stau în pat și-
mi balansez picioarele. Filamentul becului tremură. Nu se aude 
nimic. Bucătăria de vară îmi apare limpede, atât de limpede de 
parcă mi-ar cresta ochii. Lumina roșie, filamentul, un scaun. Un 
scaun în fața mea. Singurătatea mă face să-l numesc: scaun. Apoi 
repet până ce cuvîntul își pierde sensul. Bucătăria se surpă, și 
odată cu ea, totul dispare. Sînt într-un loc gol și roșu, iar locul 
ăla sînt chiar eu. Nu știu cît am stat colo. Mult, puțin? Cînd m-
am întors, scuturată de mâna bunicii, boala era acolo. Lumea 
nu mai avea să fie la fel, nici eu. La șapte ani, am văzut vidul și 
nimic nu te poate vindeca de asta. Am zăcut câteva zile, cu delir 
și febră. Ceilalți au crezut că sînt bolnavă. Eram. Despre boala 
mea n-am suflat un cuvînt. Am bănuit de la început că era o boa-
lă. Am ascuns-o cît am putut. Nu vroiam să vorbesc despre ea, de 
fapt nu știam, nu aveam cuvintele. Cuvintele a trebuit să le vin-
dec încet-încet, să le pun atele, să le sprijin unele de altele. Să le 
scriu pe zidul casei, să le înmoi în povești. Dar știam că răul ăla 
care dezlegase cuvintele pîndea mereu, știam că lumea nu mai 
este un loc sigur, că se poate desface oricînd, că lucrurile nu erau 
acolo, doar păreau că sînt. ” (p. 14). 

Supraviețuirea este gestul unificator al cărții, după cum con-
stată și Simona Sora, numind acest volum cartea supraviețuirii 
(coperta a patra). 

În supraviețuire se cuprinde ambivalența față de această sta-
re- pe de o parte amărăciunea, pentru că supraviețuirea înseam-
nă pierdere, pe de altă parte miracolul de a trece totuși mai de-
parte, înspre altceva, spre a găsi cărări care altfel ar fi fost și ne-
bănuite și neumblate. Miracolul ține aici de metamorfoză. 

Undeva pândește nediferențierea. Citite fără empatie, fără a 
ajunge la vibrația lor, poemele sunt o poartă închisă, blocată 
chiar. Ele nu reușesc atunci să pună „luna la locul ei”. Aproape că 
nu există prozo-poeme mai frumoase pe această temă în lirica 
mai nouă. Lectura unor astfel de versuri în proză te lasă cu 
sentimente amestecate. E surprinzător cum aceleași cuvinte își pot 
crea o opacitate absolută, pot să nu se deschidă, să pară prea ba-
nale și cum e de ajuns o luminare a contextului psihologic pentru a 
reverbera altfel, pentru a-și răsplăti cititorul. 
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Sonia ELVIREANU 
 
 

Louis Philippe Hébert, Marie Réparatrice/ Marie vinde-
cătoarea 

 
ouis Philippe Hébert (n.1946, Montreal) e o importantă 
personalitate a literaturii canadiene contemporane de ex-
presie franceză: poet, nuvelist, romancier, dramaturg, editor 

(Éditions de La Grenouillère), președintele Societății „Logidisque” 
din Quebec, Canada, realizator de emisiuni pentru Radio cultural 
și televiziunea canadiană, profesor de franceză și conferențiar la 
Universitățile din Quebec și Ontario, critic literar, fondator și 
președinte al unei galerii de obiecte de colecție, LUNIVER & Cie.  

Scriitorul a fost distins cu premii importante pentru volumele 
sale de versuri: Marie réparatrice (Marie vindecătoarea, 2014 – 
Premiul Guvernatorului general al Canadei, 2015); Vieillir (Să 
îmbătrânești, 2011 – Premiul întâi la Festivalul de poezie din 
Montreal, 2012); La chute de l'ange (Căderea îngerului, 2009 - 
Premiul Brigitte-Fontaine, 2010); Le livre des plages (Cartea plaje-
lor, 2007 - Marele Premiu Québecor la Festivalul internațional de 
poezie « Les quatre rivages », 2008). A obținut, de asemenea, 
Premiul de excelență în 2013, pentru „cel mai bun text de opinie 
critică despre o operă literară“, Ordinul francofonilor din America 
în 1985 și premii pentru realizările în informatică.  

Printre cele mai recente cărți publicate menționăm: Un 
homme distrait (2016), James ou Les habits trop amples du boa 
constrictor (2016), La Cadillac du Docteur Watson (2013), Celle 
d'avant, celle d'après (2012), Buddha Airlines (2009), La Sépara-
tion (2007) - romane; Marie Réparatrice (2014), Monsieur Blac-
quières (2014), Vieillir (2011), Les poèmes d'amour (2010), La 
chute de l'ange, (2009), Correspondance de guerre (2008), Le 
livre des plages (2007) - poezie; Les ponts de glace sont toujours 
fragiles (2015), La Bibliothèque de Sodome (2008) – nuvele; Je 
suis chien, 2013 – dramaturgie. 

Louis Philippe Hébert este tradus în engleză, spaniolă, rusă, română. 
În 2016, în urma colaborării scriitorului cu editura Ars Longa din 
Iași, îi apare volumul bilingv, în franceză/ română, Marie Répara-
trice/ Marie vindecătoarea, în traducerea Flaviei Cosma, poetă 
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canadiană de origine română, cu o prefață de Christian Tămaș, în 
colecția Perseide (Literatură contemporană de expresie franceză). 

Întregul volum e un poem narativ sau un roman-poem. Există, 
într-adevăr, o poveste în versuri, un narator, acțiune, personaje 
și un receptor. Personajul feminin, Marie, o fetiță de opt ani și 
jumătate, se identifică cu naratorul. Ea se adresează deopotrivă 
mamei, ca personaj implicat în poveste, și auditoriului virtual, 
lectorul, ca receptor exterior al poveștii. E o fetiță precoce, de o 
mare sensibilitate, însingurată, frustrată în nevoia ei de afectivitate, 
inteligentă, o fire reflexivă, crescută într-un mediu domestic ostil, cu 
o imaginație delirantă, cu un dar divin real/ imaginar, pe care-l con-
știentizează și-l folosește pentru a readuce la viață ființe vii. 

Drama animalelor de companie, cobaiul și pisica, singurii săi 
prieteni, se împletește cu drama fetiței și a familiei sale, domina-
tă de un tată autoritar, violent, sufocat de griji materiale, ce–și 
simte familia ca pe o povară, o insultă frecvent într-un limbaj 
grosolan ce rănește și decide s-o abandoneze. Prin prisma unui 
copil, maturizat prematur de agresivitatea verbală și gestuală a 
tatălui, poetul aduce în prim plan drama unei familii modeste, în 
care relațiile firești se denaturează, generând tensiuni, conflicte, 
riscul destrămării ei. Fiecare e un singuratic, un neînțeles, copil 
ori adult, fiecare se simte frustrat de afecțiunea celuilalt. Copila 
își găsește refugiul alături de animalele sale de companie, pe care 
tatăl le urăște, fiindcă îi tulbură odihna, iar mama „înțelegea că 
am nevoie de cineva care să mă iubească”. 

Cartea e construită pe monologul personajului-feminin, fetița, 
care e voce și conștiință reflexivă, prea matură pentru vârsta ei: 
„eu văd cum funcționează natura/ eu sufăr/ și de aia sacrific pu-
țin din viața mea“, „atunci când iubești/ există întotdeauna un 
preț de plătit“. Ea vede, aude, simte și judecă întâmplările din 
viața ei cu înțelegerea unui adult. E simbolul iubirii, ce înseamnă 
dăruire și sacrificiu de sine pentru binele altuia. Scris ca derulare 
de secvențe narative, desprinse una din cealaltă, într-un fel de 
delir imaginativ al Mariei, ce încearcă să explice mamei adevărul 
său, ce nu coincide cu al adulților, povestea curge în imagini ci-
nematografice, într-un limbaj simplu, cu semnificații profunde, ca 
rostire, în care narativul se împletește cu reflecția. Senzația de 
delir provine din firul epic discontinuu, în care se amestecă sec-
vențele de viață, din aparenta absență a structurării și a semne-
lor de punctuație, ca într-o transcriere a delirului verbal în somn 
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sau în stare de febrilitate, din confuzia voită între real/ oniric.  
În realitate, poetul își concepe riguros poemul, după cum 

mărturisește într-un interviu: „poem construit ca un orologiu. 
Fiecare cuvânt e o rotiță și fiecare frază, un mecanism. Ceasorni-
carul opereză aici cu minuție, dar nu fără sensibilitate.” Louis 
Philippe Hébert construiește o dublă realitate, obiectivă/ subiec-
tivă, pe ambiguitatea real/ imaginar. Există în poem o primă rea-
litate, a familiei Mariei, cu întâmplări cotidiene ce generează 
dramaticul (moartea cobaiului, accidentul pisicii, al mamei, al 
tatălui). Dar mai e și o alta, lumea ireală în care se situează darul 
de vindecătoare al Mariei, dorința ei de-a deveni călugăriță, pu-
terea de concentrare neobișnuită prin care se transmite gândul 
de vindecare către obiect, ființă umană/ animal, săvârșirea mira-
colului readucerii la viață a animalului mort, pierderea unui ele-
ment al corpului fizic cu fiecare vindecare/ înviere a ființei iubite, 
animal, mamă, tată, epuizarea fetiței în actul salvării mamei și 
riscul morții ei: „ai să vezi/ nu mai am putere/ e ca și cum ți-am 
dat ție/ toată energia mea”. Întâmplările cotidiene din universul 
familial – certuri, accidente, răzbunări, intervenția medicului – 
aparțin realului, însă miracolele săvârșite de Marie prin darul său 
divin (readucerea la viață a fluturelui, cobaiului, pisicii, mamei) 
ne proiectează în ireal. Lectorul se întreabă dacă totul e real sau 
există doar în imaginația fetiței bolnave, fiind vorba de delir. Însă 
importantă nu e distincția între real/ ireal, ci mesajul poemului: 
iubirea prin care miracolul devine posibil. 

Marie réparatrice/ Marie vindecătoarea e un poem despre 
esența vieții, despre sensul spiritual al existenței umane, camu-
flat și distorsionat de interesul material, „un text dens și elaborat 
al cărui ritm rapid secondează delirul schizoid al eroinei“ (Christi-
an Tămaș, Prefață). 

Louis Philippe Hébert se plasează între scriitorii canadieni 
contemporani consacrați, pe care-i recunoaște ca rădăcini litera-
re: Jacques Benoit (romancier, jurnalist, scenarist), Michel Trem-
blay (romancier, dramaturg), Roch Carrier (romancier, drama-
turg), Paul-Marie Lapointe (poet, jurnalist). 
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Cornel NISTEA 
 
 
Seducția unei lecturi 

   
Moto: Cum ar fi dacă mi s-ar întâmpla mie? 

 
n urmă cu ceva vreme am primit o carte, a doamnei Melania 
Bancea. Aflăm din CV-ul domniei-sale că a debutat cu o po-
vestire (Crăciun cu Mândra) în Formula AS, ceea ce unora li 

s-ar părea deloc semnificativ, dar cunoscând gustul literar al 
doamnei Sânziana Pop, exigențele domniei-sale pentru valoa-
re, nu ne îndoim că debutul acesta este unul literar autentic, 
pentru care autoarea a și fost premiată. Au urmat câteva ro-
mane: Iubire cu înlocuitori (Ed. Edipres, 1997) Al optulea (la 
aceeași editură, 1999), apoi Hiatus (Editura Aula, Brașov), iar 
în 2012 publică la Ed. Ardealul Nevasta peștișorului de aur. 
Lecturând cărțile Melaniei Bancea, îl fac pe Constantin M. 
Popa să scrie în Mozaicul nr. 8-9/ 1999: „Sub înfățișarea dis-
cret romantică de visătoare pierdută în contemplarea unei 
lumi imaginare, autoarea ascunde un observator lucid, exact 
al sufletului omenesc și, mai ales, al înțelesurilor surprinzătoa-
re pe care le îmbracă meandrele existenței”. Ei bine, citind 
romanul Melaniei Bancea Evadare din Xanadau (Editura Li-
mes, 2014) descoperim într-adevăr această înclinare a autoa-
rei de a oscila între real și mister. 

O scriitură fluentă cu fine observații psihologice și dialoguri 
care dau acțiunii un ritm alert, atent condus de autoare, nu de 
puține ori lăsând impresia unui joc existențial mai degrabă 
ritualic prin care se provoacă stările sufletești atât de diferite, 
puse sub semnul: ai trăit asta sau ți-ai imaginat că ai trăit, 
pentru că discuția pleacă de la lectura unei cărți și continuă cu 
o relație amoroasă care va provoca suferința și meditația. 

Romanul, structurat în 20 de capitole, este o confesiune ci-
clică, într-o succesiune de planuri și o alternanță a relatării la 
persoana întâi, prima dată, bărbatul Igor, apoi ea, femeia, 
Simona, ca în final autoarea să schimbe planurile, mai întâi 
cititorul ascultând vocea femeii, ca să sfârșească cu un capitol 
în care relatează Igor, personaj-narator cu care se deschide 
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romanul, într-un sfârșit de altfel previzibil, cu urmările aproa-
pe firești, într-un deznodământ bine condus de autoarea ro-
manului, cu acea constatare că scrisul, de altfel, este eliberare 
de angoase, că el te face liber, nu însă pe de-a-ntregul, căci 
viața e aranjată pe mai multe paliere. E o lectură ce ține citito-
rul în priză și care rămâne nu de puține ori fascinat de mo-
mente seducătoare, autoarea dovedindu-se o bună cunoscă-
toare a trăirilor omenești. 

Romanul Melaniei Bancea, intitulat ciudat, Evadare din Xa-
nadau, probabil dintr-o rațiune comercială, este unul de cali-
tate, care probează un scriitor matur, deplin stăpân pe mijloa-
cele literare de exprimare. 
 



Romanul Românesc Contemporan, 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mari personalități ale lumii literare românești contemporane, 
scriitori, critici și istorici literari, au participat la Alba Iulia, în 

zilele de 7-8 mai a.c., la Colocviile Romanului Românesc Con-
temporan, care a avut ca temă: „Romanul ca mărturie istori-

că”. La această ediție, a IX-a, au luat parte la dezbateri: Nico-
lae Manolescu, președintele U.S.R., Gabriel Chifu, vicepreșe-

dinte U.S.R., Adrian Alui Gheorghe, Corneliu Antoniu, Aurel 
Maria Baros, Petru Cimpoeșu, Al. Cistelecan, Daniel Cristea-

Enache, Traian Dobrinescu, Horia Gârbea, Ioan Groșan, Adrian 
Popescu, Ion Mureșan, Nicolae Oprea, Irina Petraș, Virgil Po-

doabă, Dan Stanca, Liviu Ioan Stoiciu, Florin Toma, Simona 
Vasilache și Răzvan Voncu. Cu această ocazie, juriul format din 
criticii prezenți la Alba Iulia: Nicolae Manolescu, Al. Cistelecan, 

Daniel Cristea-Enache, Irina Petraş, Virgil Podoabă, Simona 
Vasilache, Răzvan Voncu, a decis să acorde două premii, pen-

tru cele mai bune cărți de proză publicate în perioada mai 
2015 – mai 2016. Au fost premiate cărțile: Viața ficțiunii după 

o revoluție, de Radu Cosaşu (Editura Polirom, 2016) şi Nu te 
opri, nu te întoarce, de Traian Dobrinescu (Edit. Cartea Româ-

nească, 2016). 
Această ediție a fost organizată de Consiliul Județean Alba, 

Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara, Bi-
blioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba și Universitatea  

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.  
Publicăm mai jos câteva din comunicările susținute aici și mo-

derate de criticul Nicolae Manolescu.(M.S.) 
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Petru CIMPOEȘU 
 
 

Nu e cazul să inventăm încă o dată roata 
 
i romanul (de ficțiune) și istoria lucrează cu aceeași logică 
și au același izvor - mitul. Doar instrumentele diferă foarte 
puțin. Nevoia de mit este nevoia de a configura 

(„înțelege”) lumea; ține de etapa fundamentală a instituirii 
sistemelor de valori, iar din punct de vedere subiectiv, are un 
rol terapeutic - cum arată studii relativ recente de psihologie 
narativă (Jerome Bruner și alții). De altfel, rolul primordial al 
mitului în societățile primitive pare să fi fost tocmai acela de a 
rezolva simbolic o traumă comunitară. Protecția / autoritatea 
unui personaj mitologic garantează coeziunea și echilibrul 
comunității. De exemplu, traume mai recente au născut, la un 
moment dat, mitul eroului muncii socialiste, iar mai încoace, 
mitul eroului anticomunist (ar fi interesant de cercetat dacă nu 
cumva acesta din urmă provine din trauma conștiinței 
vinovate). Eficiența mitului se constată în reprezentările 
sedimentate treptat în inconștientul colectiv și cristalizate apoi 
ca structuri arhetipale. Teoriile de psihoterapie narativă - 
există și așa ceva! - par inspirate de ideea că ceea ce mitul 
rezolvă la nivel comunitar, narațiunea, să-i zicem, de uz privat 
poate rezolva la nivel individual.  

Ca sistem simbolic și narațiune exemplară, mitul 
intermediază realitatea. Îi spun narațiune exemplară deoarece 
mitul îndeplinește de o manieră exemplară condițiile 
funcționale ale mimesis-ului stabilite de Paul Ricoeur. În 
abordarea lui Ricoeur, raporturile între timpul trăit și timpul 
narat sunt reglate prin intermediul activității de povestire, 
(“timpul devine timp uman în măsura în care este articulat pe 
un model narativ”). Această articulare cunoaște trei momente 
ale mimesis-ului: prefigurarea (unei experiențe anterioare 
limbajului), configurarea textuală (altfel spus, punerea în 
intrigă) și refigurarea (actul receptării), în cadrul căreia 
narațiunea redevine (este “tradusă” în) gândire. În acest 
proces, mimesis-ul funcționează ca un instrument de 
“domesticire” a timpului heterogen, în măsura în care, prin 
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narativizare, succesiunea evenimentelor este structurată în 
cadrul unei totalități semnificante, într-o “istorie”. În alți 
termeni, narațiunea mediază între gândire și reprezentarea 
realității, iar adevărul ei constă în mai degrabă în 
verosimilitate decât în verificabilitate. Lucru cu atât mai valabil 
în cazul narațiunilor literare (ficționale), în care experiența 
temporală se ordonează după reguli proprii. Este important de 
menționat aici că refigurarea este un proces subiectiv, întrucât 
singurul timp observabil este cel individual, și, mai mult decât 
atât, este un proces afectiv, în măsura în care stilul narațiunii 
vehiculează conținuturi afective, puse la lucru prin strategii 
narative. Într-un fel este refigurată o narațiune scrisă în 
registrul ironic și în alt fel una scrisă în registrul fantasy.  

Să luăm cazul concret al unui eveniment căruia i-am fost 
contemporani, schimbarea regimului politic din România, în 
decembrie 1989. Are toate datele traumei generatoare de 
mituri. Dacă noi înșine, martori prezenți la eveniment, nu ne 
putem pune de acord asupra a ceea ce s-a întâmplat, oare 
cum vor putea să se pună de acord istoricii de peste cincizeci 
sau o sută de ani? Fiecare va propune o versiune proprie, sub 
forma unei narațiuni ce va pretinde că spune adevărul. Cu ce 
s-ar deosebi această narațiune de o alta care va relata despre 
același eveniment sub forma unui roman de ficțiune? O 
narațiune istorică cu evidente veleități ficționale este aceea 
privind formarea poporului român. Sau, ca să luăm un caz de 
manual: ficțiunea istorică “Românii supt Mihai Voievod 
Viteazul”. E dificil de spus dacă această operă este un tratat de 
istorie sau o specie aparte de ficțiune romanescă, având în 
vedere că, în reconstituirea unor evenimente, Bălcescu 
utilizează mai curând argumente afective decât dovezi istorice 
valide. Iar miza lucrării este mai curând ideologică decât 
științifică. Întrebarea e dacă nu cumva toate tratatele de 
istorie “științifică” sunt mai mult sau mai puțin datoare 
modelului de narațiune propus de Nicolae Bălcescu. Ceva ce 
am încercat în altă parte să teoretizez sub numele de ficțiune 
ilicită. Includ aici, de asemenea, memoriile, jurnalele și cam 
toată literatura confesivă care, fără să se revendice ca ficțiune, 
negociază o realitate creată pro domo. 

Romanul este mit desacralizat. Un substitut, poate chiar de 
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gradul doi, dacă admitem că provine din basm. Ca mit formal, 
romanul se supune măcar în parte regulilor acestuia, în sensul 
că la originea gestului de a-l scrie stă o mai mare sau mai mică 
traumă („s-a întâmplat ceva”) pe care romanul va trebui să o 
vindece la modul simbolic, negociindu-i realitatea și 
supunând-o unui “tratament fabulatoriu” (Mircea Nedelciu a 
publicat, în anii ‘80, un roman cu acest titlu). Poate mai corect 
ar fi să spunem “tratament simbolic”, fiindcă în cazul 
romanului modern fabulația nu este obligatoriu singurul 
element de conținut. 

Romanul ca mărturie istorică? Mărturie afectivă, da, însă 
nu și document istoric. „Moromeții” poate fi socotit o 
mărturie istorică, întrucât dă seama de o epocă, în schimb 
“Delirul” este mai degrabă o judecată asupra istoriei. “Ciocoii 
vechi și noi” poate fi socotit o mărturie istorică, mărturisește 
despre moravurile unei epoci. „Mitrea Cocor” nu 
mărturisește, ci mai degrabă ocultează realitățile timpului său. 
Totuși, cred că „Mitrea Cocor” este, de asemenea, o mărturie 
istorică, cu condiția de a nu fi citit ad litteram. La fel ca 
numeroase alte romane din perioada realismului socialist, 
care mărturisesc involuntar despre realitatea istorică a 
proletcultismului, ca și despre imaginea despre sine a 
acestuia. Cam în același mod în care un roman de moravuri dă 
seama indirect despre moravurile autorului său. Un citat 
aproximativ din Marx, pe care mi-l amintesc de la orele de 
învățământ politico-ideologic: după cum un individ oarecare 
nu poate fi judecat în funcție de părerea lui despre sine, tot 
așa, o epocă istorică… Sau, dacă preferați științele exacte: din 
interiorul unui sistem nu se pot face observații asupra mișcării 
absolute a sistemului. Fiindcă oglinda nu se oglindește pe sine, 
sau, dacă totuși o face, rezultă un nimic fără capăt. 

Din afara sistemului, însă, nu mai poate fi vorba despre 
mărturie istorică, ci, în cazurile fericite, de ficțiune istorică. 
„Război și pace”, de exemplu, sau, la noi, „Neamul 
Șoimăreștilor” nu pot fi socotite mărturii istorice. Astfel 
ajungem la axioma că scriitorul onest de romane de 
actualitate face mărturie istorică în mod natural și, aș zice, 
aproape împotriva voinței sale (cam în același fel în care musiu 
Jourdain făcea proză). Cu mențiunea că această din urmă 
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afirmație nu este o judecată de valoare, căci valoarea de 
mărturie istorică nu implică cu necesitate valoarea literară. 
Romane mediocre pot mărturisi viitorilor istorici mult mai 
multe despre mentalitățile epocii noastre decât vreo 
capodoperă literară. Ca să dau un contra-exemplu: „Lumea în 
două zile”, un roman considerat aproape unanim o 
capodoperă a literaturii române, nu va putea fi utilizat 
vreodată ca mărturie a epocii istorice în care a fost scris, 
respectiv anii ‘70 ai secolului trecut, decât eventual prin cele 
câteva citate din presa vremii introduse de autor ici și colo, la 
final de capitol, și care sunt în mod evident în afara narațiunii 
propriu-zise. Fără acele citate, romanul lui George Bălăiță 
aproape că ar fi imposibil de încadrat istoric. Prezența lor 
mărturisește, la modul ironic, despre ce trebuia să facă un 
scriitor al acelor ani pentru a i se admite cartea la tipar. La fel 
cum textualismul anilor ‘80, ca abordare evazionistă, fără să 
depună vreo mărturie directă pentru istoria acelor ani, 
mărturisește indirect, împreună cu romanele conformiste, dar 
prin contrast față de acestea, de fapt denunțându-le 
conformismul, despre un regim politic opresiv și despre 
felurite încercări ale unor scriitori de a-i scăpa de sub control.  

Pentru a încheia, să remarcăm că istoria este, ca narațiune, 
„opera aperta”. În sensul că fiecare epocă o citește (o 
refigurează, în terminologia lui Ricoeur) cu o anumită 
intenționalitate. Un alt mod de a spune că se vor găsi de 
fiecare dată acei martori (ai istoriei) care să spună ceea ce ne 
convine să auzim.  
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Adrian Alui GHEORGHE 
 
 
Ficționalizarea istoriei recente 

 
n dialog cu și despre mult folclorizatul Radio Ervan, din 
perioada comunistă, se consuma cam așa: „Un ascultă-
tor întreabă: Este adevărat că în România ...? Și Radio 

Erevan nu mai aștepta continuarea întrebării, se grăbea să 
răspundă: E adevărat, e adevărat ...!”. Da, în România acelei 
perioade era posibil orice. Dar absolut orice. „Imaginația” 
realității este fără limite. Normele, formele, regulile scrise și 
nescrise, cutumele, obiceiurile, credințele, tendințele au fost 
modificate brutal, li s-au dat alt sens, greu de înțeles de către 
omul care nu se putea modifica printr-o simplă decizie ideolo-
gică. De aici pasta groasă a caricaturalului în care s-a dezvoltat 
arta, incongruența socială a generat din plin umorul voluntar 
sau involuntar. O demonstraseră, de altfel, din plin și „realită-
țile” din literatura sovietică, acolo unde aceeași istorie brutală 
modificase o societate patriarhală, tributară încă unei menta-
lități care își avea ritmurile ei primare, mai apropiate de Evul 
Mediu, decît de modernitate. Ilf și Petrov, Mihail Bulgakov, 
Daniil Harms, alții și alții au folclorizat situațiile ivite pînă ce 
Stalin și ideologii săi le-au închis definitiv gura. În locul acesto-
ra a apărut literatura care a refăcut potemkiniada, falsificînd 
realitățile în slujba unei ideologii care friza, în multe privințe, 
stranietatea. Omul fusese scos din jugul istoriei pentru a încă-
leca jugul istoriei, consecința era același imobilism, numai că 
postura era de astă dată, involuntar, comică. 

A apărut în România, după 1989 mai ales, o bogată litera-
tură a spațiului concentraționar. Au scris și publicat memorii, 
biografii, autobiografii, jurnale chiar, atît oameni care au trăit 
viața de închisoare, alții care au empatizat cu cei închiși, mar-
tori direcți sau indirecți. O vreme această literatură a fost cea 
mai citită, căutată, interpretată. „Jurnalul fericirii” al lui N. 
Steinhardt, „Jurnalul unui jurnalist fără jurnal” al lui I. D. Sîrbu, 
„Demascarea” lui Grigore Dumitrescu, „Tortura pe înțelesul 
tuturor” a lui Constantin Pavlovici, „Aiud însîngerat” a lui Gri-

U 
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gore Caraza, „Evadarea imposibilă” a Lenei Constant, altele au 
completat golul din mentalul colectiv umplut pînă la refuz, în 
perioada comunistă, cu aplauze goale de conținut, vorba Anei 
Blandiana. Cititorul care consuma asemenea literatură de tip 
memorialistic a obosit însă între timp, generațiile noi au venit 
cu alte orizonturi de așteptare, cu alte gusturi de lectură, cu 
alte obsesii. Suferința umană, efect al nebuniei istoriei, s-a 
estompat cu timpul, deseori a fost ridiculizată de contexte. În 
cartea „Tortura pe înțelesul tuturor”, de exemplu, Constantin 
Pavlovici aduce în discuție un asemenea context. Zîmbetul 
amar rămîne înghețat în colțul gurii: „Judecătorul, flancat de 
doi asesori populari, a căror unică și patriotică datorie era să 
dea aprobator din cap, se simțea în largul său. Punea între-
bări, lansa observații malițioase, după care dicta grefierului 
răspunsurile primite, întorcînd vorbele pe dos, modificîndu-le 
înțelesul, potrivit cu nevoile justiției populare. Acest împărți-
tor de dreptate era căpitan și se numea Liviu Prună. Creierul 
lui funcționa după principiul aparatului digestiv al unei păsări 
de curte: înghițea boabe și producea găinaț. O asemenea pri-
cepere de a deturna sensul unei mărturii, de a o împinge către 
opusul ei, țintind să transforme un om cinstit într-un bandit, 
ca și talentul de a face dintr-un enunț simplu și cuminte o 
monstruozitate gramaticală nu puteau să rămînă fără urmări: 
îndată după revoluția din 1989, Frontul Salvării Naționale l-a 
avansat pe Judecătorul militar Liviu Prună la gradul de gene-
ral”. Și tot el, mai departe: „La coadă, în șir indian, așteptau să 
fie bătuți. Într-o zi, nedumerit parcă, juristul Adrian Nițoiu 
spuse celorlalți: Am stat la coadă la cantina studențească, la 
coadă la bilete de teatru, la operă, dar la coadă pentru bătaie 
n-aș fi crezut că se poate". 

La Pitești, acolo unde s-a produs „reeducarea”, unul dintre 
cele mai dezumanizante experimente umane din secolul tre-
cut, imaginația bolnavă a călăilor era deosebit de prodigioasă, 
depășind închipuirea sadicilor din ficțiunile de gen, care au 
premers istoriei noastre. Iată cum este descrisă de Grigore 
Dumitrescu, în volumul „Demascarea”, o seară de Crăciun în 
închisoarea de la Pitești, cînd „Moș Crăciun” era „reeducatorul 
șef”, Eugen Țurcanu: „Pentru varianta Nașterii, realizatorul 
alegea chiar în seara colindelor doi tineri la întîmplare, fixîn-
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du-le rolurile: Dezbrăcarea! ordona el unuia. Tu ești Fecioara 
Prea… iar tu (și arăta spre altul) ești preasfîntul Iosif. Vom 
demonstra acum cum s-a putut zămisli Fiul lui Dumnezeu, 
dracul să-l ia, dintr-o Fecioară rămasă de-a pururi Fecioară. 
Deci, fă, Mărie, pune fundul la bătaie! În altă variantă a Naște-
rii, păcatul cădea pe capul unuia care urma să mimeze chinuri-
le facerii, în timp ce galeria bitangilor fremăta în delir. Genu 
(Eugen Țurcanu) se mîndrea cu această invenție scenografică 
proprie. Mai trebuie și îngeri imaculați, boi și măgari, ca să fie 
legenda verosimilă. Toți în pielea goală. Vreau o orgie, bă, 
cum nu s-a mai văzut. Eu, Dumnezeu, o ordon ca atotputernic! 
Și o să vă iasă Dumnezeu și din măduva spinării, nu numai din 
creierii ăia stricați (…). Apoi să treceți pe rînd, să vă cuminecați 
(…). Dacă nu vă ajunge, aveți tineta plină! Atenție, Dumnezeu 
e de față, totul se petrece după voia mea și să-mi cîntați mie 
slave și osanale. Executarea! Acest Eugen Țurcanu este, fără 
nicio îndoială, încarnarea unui personaj kafkian, referindu-ne 
aici la ofițerul torționar din „Colonia penitenciară”, „erou”care 
sfîrșește ucis de propria mașinărie, efect al imaginației sale 
bolnave.   

Portretul „străinului” în societate, literaturizat spornic în 
culturile lumii, are un corespondent extrem de concret în so-
cietatea noastră, după o mărturie a Lenei Constante: „În soci-
etatea comunistă deținutul politic este un lepros. La apariția 
lui pe stradă, prietenii de odinioară trec pe celălalt trotuar. În 
fața lui, fețele oamenilor împietresc. Ușile se închid. Fricoșii 
tremură. În închisoare avea tovarăși. Prieteni. În libertate este 
singur. Fără sprijin, fără muncă, fără bani este slobod să se 
hrănească cu libertatea regăsită. Este singurul lui drept. Altul 
nu are” (volumul Evadarea imposibilă). I. D. Sîrbu povestește 
undeva cum și-a întîlnit o cunoștință pe stradă, un prieten din 
copilărie, cum s-a dus cu mîna întinsă spre el și cum acesta a 
trecut pe alături ca și cum nu l-ar fi văzut, dîndu-i impresia că 
este, realmente, invizibil. Același lucru, pînă la amănunt, îl 
povestește și Grigore Caraza în „Aiud însîngerat”. 

Cunosc (și) povestea unui individ, din Cernăuți, care s-a 
născut într-un lagăr, în Siberia și care a copilărit, pînă la 17 ani, 
în „lagărul natal”. Firesc, l-am întrebat ce-și amintește din 
copilărie, dacă a avut vreun moment fericit. Ne-a răspuns că 
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da. Născut în lagăr, toată lumea se reducea la gardurile de 
sîrmă ghimpată, la soldații - gardieni, la cămăruța dintr-un 
placaj gudronat în care soba scoatea fum continuu, pînă la 
„libertatea” de a merge pînă în sătucul din preajmă, la vreo 
douăzeci de kilometri, o dată pe an, la Crăciun. Nu era vorba 
de o "permisie" oficială, ci doar de o complicitate îndelung 
negociată, un an întreg, cu paznicii care, din omenie, cedau. 
Riscul era enorm și era al tuturor. În 17 ani petrecuți în lagăr, 
eroul nostru a fost de unsprezece ori în satul acela, au fost 
unsprezece drumuri pe jos, obositoare, pînă la biserică, asis-
tau la slujbă, se bucurau două, trei ore de libertate, împreună 
cu sătenii, beau două, trei pahare de vodka, copiii beau o ci-
tronadă extrem de dulce, fermentată, după care o luau îndă-
răt. Din ce vedeau și simțeau, aveau ce povesti un an întreg. 
Ăsta era unul dintre momentele fericite. Alte momente ferici-
te erau cînd adormea obosit la pieptul pufos al mamei sau 
gîdilat de mustățile arse de tutun iute ale tatălui. Făcea și ghi-
dușii, împreună cu alți copii. Vara furau, din niște arbuști pitici, 
plantați în fața posturilor de pază, un fel de scorușe pe care, 
de fapt, nu le-ar fi cules nimeni. Sau se mai jucau cu copiii 
gardienilor, care îi lăsau uneori să atingă jucăriile lor din tablă, 
niște basculante mari gri-cenușii sau niște tancuri argintii cu 
șine de cauciuc. Cu fiii gardienilor se mai jucau și de-a prizoni-
erii și gardienii, inversau rolurile și petreceau de minune. Ei 
înșiși mai făceau jucării din bețe, din linguri, din castroanele 
de tablă sparte, din petece de pînză. La 14 ani, pentru că era 
maturizat înainte de vreme, din cauza vieții aspre, a muncii și 
chiar a climei vitrege, s-a îndrăgostit nebunește de o văduvă, 
de vreo 45 de ani, bucătăreasă la „popota” gardienilor. Iubire 
care exceda toate gardurile de pe lume. Prima dată s-a culcat 
cu femeia aceea în ieslea cailor de muncă, într-o zi cînd aceș-
tia erau scoși la tras lemne în pădure. Apoi într-un pod cu fîn. 
Apoi pe sacii cu carne de cal, carne caldă încă, adusă pentru 
bucătărie. I se părea că iubirea aceasta îl mîntuie de toate 
relele lumii, e capătul, e justificarea existenței, e „romeoșijuli-
eta” lui, e abisul devenit pentru o clipă rai… Într-o zi însă bucă-
tăreasa s-a măritat cu un militar care părăsea garnizoana ace-
ea, ieșea la pensie probabil, a plecat lăsîndu-l ca pe o rîpă 
surpată de cutremur… La 17 ani ambii părinți i-au murit de 
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tuberculoză. Lui i-au dat drumul. Unde să se ducă? A stat pe 
lîngă lagăr încă vreo doi ani. Orice așezare omenească, în afa-
ra lagărului, i se părea stranie, imposibil să te adaptezi. Chiar 
libertatea i se părea stranie. Ce să facă cu ea? Într-un tîrziu l-a 
luat o femeie, l-a domesticit, l-a împins în lume. Dar visele lui 
tîrzii, visele care-i încălzeau inima, erau tot acelea din „lagărul 
natal”. Ce poveste « mai inimaginabilă », pe seama realității, 
ar putea să scornească un povestaș de azi ? 

Deși subiectele plutesc în aer, ficționalizarea istoriei recen-
te este încă un proces timid. Istoria recentă lasă încă umbra 
„incredibilității” ei asupra noastră. Cum, adică, să accepți să 
trăiești sub o dictatură în inima Europei în care pînă și ele-
mentarul drept la pîine îți era controlat? Cum să îi explici cuiva 
că în România puteai să faci închisoare ani și ani fără absolut 
niciun motiv? Cum să justifici că monologurile lui Ubu sînt 
palide replici pe lîngă discursurile megalomane, oficializate, 
ale unor lideri ai locului? Cum să îi explici unui tînăr născut 
după anul 1989 că nu aveai voie să ieși din țară dacă voiai să 
vezi un muzeu din Paris, de exemplu? Și mai ales, cum să îi 
explici că toți am consimțit, preț de cîteva decenii, să ne con-
siderăm vinovați fiindcă visam (la) aceste lucruri elementare?  

Ei, aici intervine o posibilă schizoidie ficțională! Oare nu a 
acționat asupra noastră o forță manipulatorie magică? Oare 
nu am fost manipulați energetic de un spirit malefic încarnat 
în cîțiva indivizi care au acționat în lumea noastră? Și uite așa 
am putea începe de aici o scriere care să justifice istoria re-
centă, plecînd de la energiile malefice care au subjugat un 
popor, să faci o istorie a neverosimilității în care fantasticul să 
justifice „inimaginabilul realității”. Da, putem pune în pagină o 
lume a unui nou Harry Potter nebun, autohton, în care magia 
să facă legea, în care cohorte de spiriduși, deghizați în caralii 
sau activiști în haine scrobite, care ascund de fapt monstruoa-
se făpturi din Iad să ia în primire o lume care trăiește în nor-
malitatea și inconștiența ei, fără să bănuiască ce i se pregăteș-
te, ce i se întîmplă. Cam cum e Moscova sub asediul trupei lui 
Behemoth, din „Maestrul și Margareta” a lui Mihail Bulgakov. 
Ficțiunea e mult mai complexă decît anecdotica obișnuită, iar 
istoria imediată devine mai digerabilă pentru un public ne-
format, dacă e rezumată în povești care conțin și o morală 
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adecvată. „Ciuma” lui Camus sau „Rinocerii” lui Eugen Ionescu 
conțin mai multe elemente despre fascism, prin reverberarea 
subtextului, decît statisticile seci despre aceeași perioadă. Așa 
cum „povestirile istorice” ale unor Al. Mitru sau Dumitru Al-
maș, ca să nu mai spunem de poeziile eroice ale unor Dimitrie 
Bolintineanu, George Coșbuc sau Vasile Alecsandri se rețin 
mai bine de către școlari, în litera și spiritul lor, decît datele 
seci din pagina de istorie, cu ani de memorat și date statistice 
despre efective militare în desfășurare.  

Am publicat, în 2013, un roman, „Urma”, cu un subiect ca-
re se desfășura la Aiud, în anii 60. Acțiunea pleacă de la niște 
urme pe zăpadă, apărute într-o dimineață de noiembrie, urme 
care nu ies din închisoare, ci intră. Urmează o nebunie genera-
lă, anchete, represiune, declarații dar și mult umor. I-am dat 
cartea unuia dintre veteranii închisorilor din România, Grigore 
Caraza, care avea la activ vreo douăzeci și unu de ani de puș-
cărie la politici, dintre care optsprezece ani numai la Aiud. A 
citit-o și la cîteva zile ne-am întîlnit pentru impresii. După cîte-
va minute de tăcere, domnul Caraza mi-a spus: „Da, am citit 
cartea. Dar să știți că sînt niște lucruri care nu au fost chiar 
așa. În primul rînd că pe gardieni nu-i chema așa, pe unul 
doar, Maier, l-am recunoscut. Apoi, în anul 1961 eu eram în 
închisoare și nu am auzit despre povestea cu urmele pe zăpa-
dă, ar fi fost imposibil să nu fi auzit. Aveți acolo o poveste 
despre cineva de la Teatrul lui Tănase. Da, am avut un coleg, 
de celulă chiar, care provenea din trupa lui Constantin Tănase, 
numai că nu îl chema așa cum spuneți dvs. și nu era închis 
pentru tentativă de trecere a frontierei, ci pentru deținere și 
propagandă cu texte umoristice despre ruși. Le știu și eu pe de 
rost, că le-am învățat atunci de la el...”. În schimb, dl. Constan-
tin Pavlovici, autorul cărții „Tortura pe înțelesul tuturor”, mi-a 
spus, aproximativ, după ce i-am trimis „Urma” dar și celălalt 
roman, „Laika” și am vorbit, la o vreme, la telefon: „Domnule, 
de multă vreme nu am mai rîs cu poftă, după nebunia pe care 
ați pus-o la cale în romanele dvs. Chiar m-am simțit răzbunat 
prin modul în care i-ați încondeiat pe gardieni, deși să știți că 
în realitate erau și mai proști și mai ticăloși. Oricum, umorul 
dvs. și povestea în sine au un efect exorcizator asupra acelei 
perioade, mai ales pentru noi, cei care am trăit-o efectiv.” 
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Acțiunea romanului următor, „Laika”, am amplasat-o și mai 
aproape de noi, mi-am imaginat revoluția română la un spital 
de nebuni. Eu însumi am trăit din plin revoluția, de la prezența 
în balcon pînă la constatarea tristă că aceasta a fost confiscată 
de către cei care au controlat „toată nebunia”. Regizorul timi-
șorean Sabin Popescu, realizatorul unui spectacol „de colec-
ție” cu „Cartea lui Iov”, a dramatizat romanul, propunîndu-l 
Teatrului din Craiova, pentru o stagiune viitoare sub titlul de 
„Golden glod”.  Astfel, am văzut relecturate „dramatic” poveș-
tile celor înghesuți în țarcul instituit în perimetrul unui azil de 
nebuni: activistul de partid, ziaristul epocii, dizidentul fără 
cauză, filozoful, prostul, securistul, secătura, zelosul, Ceau-
șescu însuși, Ceaușeasca însăși, ticălosul perpetuu, indiferent 
de epocă etc. etc. Pot spune, de asemenea, deturnînd o ex-
presie a lui Falubert, că „Revoluția română sînt eu”, cum pot 
spune de asemenea că „acea epocă sînt eu”. Și în „Urma” și în 
„Laika” am avut modele: oameni și caractere, anecdote și 
gesturi. Le-aș putea relata în latura lor anecdotică, ar ieși o 
altă carte care nu ar mai fi ficțiune, important e că și-ar păstra 
umorul. Mai ales umorul involuntar. Și, de ce nu?, o oarecare 
duioșie. Pentru că de trecut te desparți rîzînd, dar și cu duioșia 
și nostalgia după propriile vîrste. Dar dacă „Urma” a fost poves-
tea istoriei de sub istoria oficială, „Laika” este povestea falsității 
din istoria oficială, cea văzută, caricaturizată prin simpla relatare, 
fără să o (mai) pui neapărat „în abisul povestirii”. 

Cartea încheiată recent, predată editurii „Cartea Româ-
nească”, poate fi parte dintr-o trilogie care se înscrie într-o 
firească înlănțuire de subiecte și destine. Romanul „Luna Za-
dar” are punctul de pornire în „abisul arhivei de la CNSAS”, 
acolo unde zace memoria istoriei recente. O istorie nedospită, 
greu de cercetat, greu de acceptat, greu de interpretat. Punctul de 
pornire este unul aparent banal, un tînăr, care la revoluție avea 
vreo zece ani, descoperă după anul 2000, în arhivele CNSAS-ului, 
că mama sa a fost turnător la securitate. De aici o poveste cu urcu-
șuri, cu coborîșuri, cu investigații, cu acuze și uimiri. 

Cinematografia românească s-a afirmat în Europa, în ulti-
mii ani, cu subiecte din realitatea imediată, mai puțin istorice, 
mai mult din panoplia unui exotism al mahalalei post-
comuniste, în care se trezește greoaie o lume care s-ar schim-
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ba, sub impulsul vremurilor, după reconectarea la Europa, dar 
nu știe nici cum, nici de ce ar trebui să o facă. Cloaca postco-
munistă încă mai emană (o oarecare) căldură, obișnuința e o 
natură profund viciată, dar care conferă liniștea de care pare 
să aibă nevoie o lume înspăimîntată de turbulențele vieții 
plenare. „Nu mă scoateți din grota mea iubită” spune „Se-
chestrata din Poitiers”, a lui Gide, după ce vreme de douăzeci 
și cinci de ani trăise în groapa cu propriile excremente. Oare 
nu găsim același simptom (și) în societatea românească post-
comunistă? Ficțiunile pe seama istoriei, care vor urma, pot să 
dea răspunsul cel mai concret. 
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Ioan GROȘAN 
 
 

Romanul istoric: cui prodest? 
 

u sunt un fan al romanului istoric. Sigur, în adolescență 
am citit cu plăcere romanele lui Alexandre Dumas, 
„Ivanhoe”-ul lui Walter Scott, „Quo vadis”-ul Henryk 

Sienkiewicz, iar mai târziu monumentala reconstituire ficțio-
nală pe subiect biblic a lui Thomas Mann, „Iosif și frații săi”. Și 
fiindcă tot veni vorba despre frați, am chiar trecut cu brio 
peste indigestia de lectură pe care ți-o provoacă la primele 
pagini „Frații Jderi”, iar la sfârșitul cărții am rămas cu regretul 
că Mihail Sadoveanu o să rămână un etern prizonier de lux al 
limbii române și că e foarte puțin probabil ca în viitor să aibă 
în străinătate ecoul pe care l-ar merita cu prisosință. Și tocmai 
aici cred că stă una din problemele esențiale al romanului 
istoric românesc dintotdeauna și de astăzi, și anume: cui folo-
sește el? Înțeleg, desigur, că, în multe cazuri, acest tip de in-
cursiune epică a suplinit, chiar prin libertățile pe care și le-a 
asumat, lipsurile, hiatusurile istoriografiei oficiale, îndatorată, 
silit îndatorată, de presiunile ideologiei dominante la un mo-
ment dat, cum a fost cazul romanelor despre „obsedantul 
deceniu” din ciclul ”F” al lui D.R.Popescu, ale lui Augustin Bu-
zura sau al „Moromeților II”, dacă putem numi „istorice” aces-
te romane despre o epocă relativ recentă. Ele spuneau, chiar 
cu jumătate de gură, adevăruri crude, incomode, ocolite în 
genere în studiile de strictă specialitate. Dar întrebarea de mai 
sus, „cui prodest?”, poate fi pusă și îm privința cărților asupra 
cărora nu s-a exercitat multă cenzură (”1784. Vreme în schim-
bare” și ”Rug și flacără” ale lui Eugen Uricaru) sau n-a existat 
deloc cenzură (precum la Filip Florian cu „Zilele regelui” la 
Florina Ilis cu „Viețile paralele” sau la Doina Ruști cu „Manus-
crisul fanariot”). Mă grăbesc să adaug, pentru a nu fi greșit 
înțeles, că nu contesc cărților amintite mai sus excelența este-
tică: sunt toate impecabil stilistic și compozițional, cu perso-
naje memorabile ș.a.m.d. Dar mă întreb ce cititor, de pildă 
englez, ar face, lecturând eventualele traduceri, o pasiune 
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pentru răscoala din 1784 și pentru „Crăișorul” Horia al lui Re-
breanu, ca să nu mai vorbesc de ”Bălcescu” al lui Camil Pe-
trescu, o altă ratare memorabilă. 

Așadar, sunt tot mai convins că, în general, destinul roma-
nului istoric ca rezonanță la public, dincolo de valoarea intrin-
secă a romancierului, este strâns legat de mărimea, importan-
ța și locul pe care-l ocupă în lume națiunea care l-a produs. 
Una e să citim un roman istoric francez, german, britanic sau 
italian (și mă gândesc, evident, la „Ghepardul”) și alta e să 
rezonăm cu un roman istoric să zicem albanez, bulgar sau 
muntenegrean, deși, repet, acestea din urmă pot fi de aceeași 
valoare estetică în raport cu primele, dacă nu chiar mai mare. 
Și asta pentru simpul motiv că materia evenimențială a roma-
nelor istorice occidentale a fost cea care a schimbat sau măcar 
a influențat în chip esențial mersul istoriei lumii. 

Desigur, această neîncredere a mea în rolul actual pe care-l 
poate juca romanul istoric românesc pentru impunerea mai 
susținută a literaturii noastre în context universal e doar un 
punct subiectiv de vedere și, eventual, un punct de pornire a 
unei discuții mai ample vizavi de subiectul colocviului. 
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Dan STANCA 
 
 

Istoria ca experiență personală 
 

e mic, nu am suferit romanul istoric și Am  avut o anu-
mită neîncredere față de reușitele în domeniu. Era ceva 
instinctiv, până la urmă inexplicabil, dar cu atât mai 

înrădăcinat în sufletul meu. Mă enervau reconstituirile minu-
țioase, ceea ce se cheamă „frescă”, mă enerva bidineaua ma-
nevrată cu tot dinadinsul pe imensa planșă a acelui timp. În 
fața unor romane bunăoară ca „Principele” și „Săptămâna 
nebunilor” semnate de controversatul Eugen Barbu m-am 
enervat cel mai tare. Sau poate animozitatea mea a plecat de 
la „Frații Jderi”. Ca să nu mai zic de „Un om între oameni”... 
Cu mintea de acum consider că romanele lui Barbu au merite-
le lor și chiar dacă la momentul respectiv Nicolae Manolescu a 
scris în „România literară” despre „Săptămâna nebunilor” că 
este o colecție de strasuri, ceea ce m-a încântat atunci, nu mai 
am chiar aceeași părere. Ceea ce nu înseamnă că devin admi-
ratorul devotat al acelor cărți. Tocmai de aceea apreciez ideea 
unei dezbateri pe marginea romanului ca mărturie istorică. Nu 
romanul istoric contează deci cu adevărat, ci capacitatea ro-
mancierului de-a face din opera sa un asemenea tip de mărtu-
rie, ceea ce presupune tocmai trăirea istoriei ca experiență 
personală. Cu alte cuvinte, nu mă duc în istorie pentru a mă 
comporta acolo ca un zugrav lipsit de sensibilitate. Nu mă 
interesează decoruri, butaforie, suprafețe. Dorința mea este 
aceea de-a folosi istoria tocmai pentru a pune în evidență 
suferințe personale, frustrări, nostalgii, resentimente. Istoria 
este un mijloc pentru a mă cunoaște mai bine și în acest fel să 
fac din destinul meu personal și până ia urmă ai întregii ome-
niri d miză spre orizonturi metafizice. Altfel la ce bun înșirui-
rea de fapte, culoarea epocii, pitoresc, etc? Dacă în romanul 
respectiv nu are o sămânță de sânge adevărat, atunci cerneala 
întrebuințată poate să curgă valuri. Și când spun asta am în 
vedere, bunăoară, un roman ca „Doctor Jivago”, roman istoric 
la prima vedere, dar mult mai mult de atât. Ca să ne întoar-
cem în ograda noastră ce ne facem cu „Delirul” ? Mulți l-au 

D 
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criticat atunci când a apărut, considerând că ar fi cel mai slab 
roman al lui Preda, alții l-au lăudat, păreri deci împărțite. Car-
tea a beneficiat de atuul că, având voie de la stăpânire, scrii-
torul putea pune în scenă un personaj ca Ion Antonescu și 
toate celelalte. Era o problemă de strictă informare spre care 
oamenii alergau cu sufletul la gură. De aici și succesul cărții. 
Pentru mine însă romanul lui Țoim, Căderea în lume”, apărut 
cu mai bine de un deceniu după „Delirul”, este mult mai im-
portant și într-adevăr acolo avem de-a face cu o veritabilă 
mărturie istorică. 

Mărturia este de fapt mărturisire. Martorul și mărturisito-
rul sunt persoane înrudite. 

Sau pot fi unul și același. Deja din momentul in care ne 
așezăm pe un asemenea plan problema istorică ni se înfăți-
șează într-o cu totul altă lumină. Nu mai este vorba de istoria 
ca simplă felie de timp, ci de istoria ca sens. Oare merg anii la 
întâmplare? Dacă, banal spus, nu e nimic de înțeles, apoi să nu 
mai fim banali și să facem un mic efort pentru a înțelege to-
tuși ceva din teribila succesiune a veacurilor. Teologia este 
înrudită' cu teleologia. Privite de undeva de Sus. spasmele, 
convulsiile, extazele noastre au finalitate. Romanul ca mărtu-
rie istorică înseamnă căutare a sensului și convertind imper-
sonalitatea datelor în experiență personală face din aceasta 
din urmă cheia dezlegării marilor întrebări. A se observa rela-
ția de determinism. Nu sărim direct în barca metafizicii fără a 
trăi în prealabil un eveniment sau altul strict personal. Bună-
oară, câtă disperare se cuvine să investească un romancier în 
momentul în care se ocupă de o secvență a istoriei contempo-
rane și ar scrie bunăoară despre luna august a anului 1945 
când regele Mihai a hotărât greva regală după ce s-a izbit de 
trei ori de refuzul disprețuitor al lui Petru Groza de-a-și da 
demisia? Cum redă el acele clipe hipertensionate? Pe de o 
parte monarhul demn, bazându-se pe prerogativele funcției 
sale, de cealaltă un om care se știa călare pe situație și-i râdea 
în nas majestății sale! Cum spun istoricii, atunci a fost prima 
dată de la înscăunarea lui Carol I când un premier își permitea 
să-și sfideze cu atâta insolență regele. Din punct de vedere 
literar scena poate fi exploatată magistral. Și câte secvențe din 
acestea nu pot fi găsite în istorie! Totul e să faci din ele, cum 
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am spus, o problemă personală, să trăiești așadar drama rege-
lui CA ȘI CUM ar fi drama ta, să te pui în pielea monarhului și 
să poți exprima toată gama de stări sufletești pe care presupui 
că l-a încercat pe acela atunci. Ca să nu mai vorbesc de mo-
mentul abdicării... Sau poți să te pui în situația torționarului, a 
aceluia care are puterea și o exercită fară nici o opreliște. 
Avem romancieri care s-ar încumeta să facă așa ceva, să scrie 
de exemplu despre Nikolski Grunberg și despre teribilele lui 
anchete la care-i supunea pe tinerii liberali cum a fost să zi-
cem Adriana Georgescu, șefa de cabinet a generalului Rădes-
cu?. Gabriela Adameșteanu în „Provizorat” face așa ceva, dar 
doar în câteva rânduri, când îl are în vedere pe Timotei Bod-
narenko, celebrul Pantiușa Pantelei, șeful Securității noastre, 
care fuma numai țigări „Plugarul”, și care după anchetă o și 
violează pe Sorana, o tânără legionară arestată. Și câte exem-
ple de acest fel nu se pot da... Și eu am încercat să-i portreti-
zez pe Eugen Țurcanu în câteva romane, în fine... Istoria ca 
experiență personală și de aici istoria ca miză metafizică este 
exact calea pe care scriitorul de acum și dintotdeauna a trebu-
it s-o urmeze pentru a scăpa de corvoada romanului istoric. 
Mie lucrurile acestea mi se par foarte limpezi. Tocmai de ace-
ea nu am crezut în romanul strict istoric și nu am încredere în 
cărțile care de la bun început se localizează într-un timp anu-
me. Le-aș compara prin simetrie inversă cu tentativele SF care 
tot așa explorează un viitor neverosimil. Pe de o parte așadar, 
trecutul măsluit fiindcă nu poți să reconstitui o epocă dacă nu 
ești și tu acolo. Și nu poți să fii dacă nu pui în pagină frământă-
rile lumii în care te-ai născut și căreia îi aparții. Pe de alta, 
proiecții într-un timp imprecis caracterizat prin tot felul de 
alterări spațio-temporale și psiho-comportamentale, proiecții 
care nu au însă nici o legătură cu sensurile adevărate ale pro-
feției. Iată de ce nu am putut niciodată să duc până la capăt 
romanul lui Thomas Mann, „Iosif și frații săi”, iar literatura SF 
de cea mai bună calitate, cum ar fi „Solaris” de Stanislaw Lerr, 
nu m-a cucerit întru totul. Dar evident, acestea sunt limitele 
mele. Și uite așa, ajung într-un punct extrem de delicat al dis-
cuției. 

Mi-aduc aminte că într-o carte de mărturisiri ai lui Al. Pale-
ologu, întrebat care este cel mai bun roman al tuturor timpu-



Romanul Românesc Contemporan, 2016  

Discobolul/ 2016 
 

60 

rilor, fără să ezite domnia sa a spus: „Război și pace”. Si dacă 
așa stau lucrurile și îngenuncherii în fața convingerii domnului 
Paleologu, eu, Dan Stanca, pe unde mai scot cămașa? Nu am 
cam băgat-o pe mânecă? Deoarece nu este „Război și pace” 
cel mai istoric roman al tuturor timpurilor? Citind romanul, 
îmi amintesc, pe durata unui an întreg – asta da, lectură! –, 
am ajuns cu chiu cu vai, totuși, la următorul verdict. „Război și 
pace” este un fals roman istoric. Este de fapt un roman de 
filosofia istoriei iar ultimele sale capitole dezvăluie miza reală 
a lui Lev Tolstoi. În roman autorul se vedea pe sine și-și trăia 
solitudinea care-i va cotropi în cele din urmă viața. Nu epoca 
respectivă îl interesa, ci tot cheile care deschid enigme. Cert 
este că Tolstoi a folosit recuzita fastuoasă și amănunțită a 
trecutului, după cum, pe celălalt versant, Dostoievski a folosit 
elemente din prezentul cel mai flagrant și cel mai dureros. Și 
pe el îl interesa istoria, dar în ceea ce avea să fie și nu în ceea 
ce deja fusese consumat. Dar de aici nu trebuie să înțelegem 
că primul a făcut roman istoric, iar al doilea, vorbă mare, ro-
man... profetic. Amândoi voiau de fapt să știe ce se întâmplă 
cu ei și cu timpul lor. Totul, ce mai tura-vura, este experiență 
personală cu miză metafizică. De fapt, acesta și este romanul 
adevărat. Fiecare se întinde, cum se spune, cât îl ține plapuma 
iar restul e o chestiune de har și de... zar, fiindcă nimeni nu 
știe, când scrie, ce resorturi declanșează, după cum tot ni-
meni, când se roagă, nu știe care strune ale universului intră 
în vibrație. 
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Poeme de Dumitru VELEA 
 
 

Doamna Albă 
 

umătate de deal alunecă în vale, 
ca și cum s-ar răsuci zilele înapoi 
pe-o rază de lumină; 

 
oase desperecheate, figurine de piatră și alabastru, 
lespezi roșii din coperișul unui templu 
construit după chipul și asemănarea omului 
curseră odată cu pământul și iarba 
în apele din vale; 
 
o figurină de marmură albă, 
cu mască și cu picioare de trei ori legate, 
zăcea, alături de o amforă spartă, 
deasupra pământului. 
 
Înăuntrul odării, Doamna Albă mi se uită-n ochi, 
îmi frânge trestia din mâna dreaptă, 
luminează ungherile și umple încăperea – 
îmi caut o locuință în lumina ei, 
în care, liniștit, să mă pot odihni 
înainte de întâlnirea din zori, 
 
dar trestia însângerată sfâșie vălurile albe 
și mă trezesc afară, 
cu picioarele de trei ori legate, 
în față cu un câine alb 
ieșit de sub deal. 

J 
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A doua navigație 
Lui Vasile Pârvan 

 
Oameni amestecați cu marmură au adus corăbiile din Milet 
pe malul lacului Sinoe, nu departe de Peuce –  
călătorie ca un rug, într-o clară deșteptare, 
pentru dimensiunea a patra. Aici, Călărețul trac 
l-au simțit aspru și tare, trecându-le peste frunți, 
și cei mai bogați au pus să le fie săpat în piatră. 
Toată noapte „Micii Maeștri” au cioplit pietrele vieții 
și toată ziua au săpat pe cele de sub umbrele morții. 
Au împodobit Histria cu altare și idoli: Zeița Iubirii 
cu o pasăre-n brațe și o pasăre cu capul zeiței; 
capete de sileni și lei au zugrăvit pe amfore; 
pe stâlpii de piatră au înscris drepturile recunoscute 
de guvernatorii și împărații Romei: epistolele 
lui Flaviu Sabin, Plautiu Elian și Pomponiu Piu; 
altare lui Jupiter cel prea Bun și prea Mare au ridicat; 
sub Eroul Călăreț au cioplit Praznicul viilor cu morții, 
mutând aici Rosaliile Romei. La Banchetul acesta,  
parcă se-aude Socrate vorbind ucenicilor săi, 
după întoarcerea corăbiei de la Delos, gata pentru a-l purta 
pe fluviul luminat de ghirlande de trandafiri 
(cupa întinsă i-a devenit dreapta cunună aprinsă!) 
Acum, martorii toți sunt în somn, numai valurile 
se mișcă odată cu pescărușii. Pentru a descrie 
cea de-a doua navigație a unui popor, Vasile Pârvan 
a început să sape de la Marea cea Mare spre Carpați. 
 
Corăbii curg prin pământ, ca un ochi fără pleoape, 
să întemeieze lumina și semnele Cărții – 
deasupra o roză a umplut cerul. Să fie 
Sărbătoarea trandafirilor? 
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La Ulmetum 
 
Pe aceste movile umede, 
generații după generații au semănat grâu 
și generații după generații au secerat grâu – 
 
la sfârșit, lăsau împletită, 
din cele mai bogate spice, 
barba Zeului Silvan. 
 
Într-o zi, oamenii au scos de sub movile 
uriașul stâlp de piatră al lui Gaius Iulius Quadrat, 
pus ca ușor de poartă cetății Ulmetum, 
 
și, curățindu-l de pământ, au citit pisania 
cu litere mari săpată în piatră: 

C.I.VLCFQVADRAT 
MEMORIAMSI 
BIETIVLIAETE 
RENTIAECON 
IVGISVAEIPSEVI 
VOPERLIBEROS 
SVOSFECITLO 
CIPRINCEPS 
QVINQENN 
ALISTERRITORII 
CAPIDAVENSIS * 

 
Pe fața din dreapta, au văzut 
chipul unui cioban cu sarica până la glezne, 
însoțit de un câine (rămas pe jumătate), 
 



Poezia  

Discobolul/ 2016 
 

64 

iar pe cea din stânga, uimiți, pe-al plugarului ce ară 
movila, chiar pe sub picioarele Zeului Silvan 
(rămas numai de la brâu în jos): 
 
cu toiagul lui lung și însoțit de un câine, 
ținând în mână vasul de băut și împrăștiat, 
peste semințe, licoarea sacră. 
 
 
Lespedea de la Cioflan ** 
 
De zile întregi s-au pornit puhoaie. Oltul a pus zăpor: 
sloiuri de gheață s-au strâns într-un cot al apei, 
sporind peste noapte și gâtuindu-i firul curgerii. 
 
Apa roade malul pe dedesubt, lovește în temelia bisericii 
și cară din cimitir, odată cu bucățile mari de pământ, 
sicriele. Se mai văd pentru o clipă. 
 
Prin ploaie, oamenii taie tineri stejari și arini, 
îi împletesc în lungi și grele fașine –  
le lasă în apă, pe lângă malul șubrezit, ca un bandaj; 
 
dar râul înfuriat trece prin ele, le desface 
și le înfulecă odată cu pământul, prea moale ca să mai țină. 
Lăcașul, jumătate în mal și jumătate în apă, se prăbușește. 
 
Lume stângace și slabă. Din tindă, doi bărbați 
au apucat să scoată o lespede de marmură, 
pe care s-o pună, ca pe-o filă de carte, în noua zidire. 
 
Au cărat-o pe umeri, dar n-au mai așezat-o înăuntru, 
ci au prins-o în zid, cu fața în afară. 
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O pereche de tineri acum încearcă să descifreze 
 
semnele chirilice:... „fecioara Iulia care s-a stins 
în a optsprezecea primăvară a vieții din iubire 
pentru tânărul Io... înecat mai sus de sfântul lăcaș”.  

 
 
Părinții 
 
Ca să nu mai scoată spume la gură 
și să-l frământe gheara nevăzută, 
și-au dat copilul pe fereastră altor părinți 
ca să-l treacă prin ape, 
schimbându-i numele. 
 
 

* Gaius Iulius, fiul lui Gaius Quadrat, a făcut (monument) 
pentru sine și pentru soția sa, Iulia Terenția, el însuși fiind în 
viață (dar) prin (îngrijirea) fiilor săi; (era) fruntaș al locului (și) 
primar ales pe cinci ani al teritoriului Capidavei. 
 
** Cioflan, sat aparținând comunei Dăneasa, județul Olt; 
poemul are ca punct de plecare o întâmplare petrecută în 
timpul inundației din primăvara anului 1941. 
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Poeme de Eugeniu NISTOR 
 
 
Elegie marină 
 
Singur te plimbi tu de-a lungul țărmului 
pășind cu grijă printre așchiile sfărmate de roci,  
desprinse parcă din zidurile masive-ale timpului, 
printre cochilii sonore de melci și de scoici, 
printre licheni verzui și rădăcini vegetale… 
Marea e furtunoasă  acum –  
Eol e mânios și își mână valurile în chip suveran 
peste-o uriașă întindere –  
perpetuum mobile cu big-bangul 
în cine mai știe ce clopot celest… 
 
Singur te plimbi prin golful acela –  
doar tu mai zăbovești acolo 
și pescărușii planând tot mai ușor –  
drumeț ostenit, pribegind fără rost 
peste nisipul neted și umed al serii, 
cel care mai poate păstra,  
preț de o clipă, tiparul tălpilor tale, 
până când valurile se vor năpusti  
din nou cu furie pe țărm… 
 
Singur te plimbi, călcând prin tăcerile 
cuibărite-n ierbi arămii, 
în trunchiuri pitice și strâmbe de sălcii, 
în cărărui șerpuind dinspre plaje, 
și-apoi nu știi cum, cuprins de o spaimă bizară, 
îți vine să strigi, să-ți auzi ecoul glasului 
plutind peste ape, până departe… 
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Totul e efemer aici, nimic nu-i statornic, 
de la zeii elini până la ultimul trecător –  
cel care, iată, chiar acum trece zâmbind 
cu cămașa aruncată neglijent pe umerii goi, 
fără să știe că prin sufletul lui, nu peste mult timp, 
deși desprins cu totul de puterile mării, 
va bântui o nostalgie fără de leac –  
femeie-flacără, neostoită arzând 
peste nisipul luminos și neted al golfului… 
 
 
Limanul uitat de timp 
 
Am căutat în nisipul fierbinte 
urmele pașilor tăi, 
de-a lungul țărmului am pribegit 
căutându-ți forma de amforă-a trupului, 
ochii tăi i-am căutat în transparentele ape 
și – ca-ntr-o străfulgerare de gând –  
mi s-a părut că ți-am întâlnit sufletul 
pe acele mirifice plaje... 
Și se făcea că vara era pe sfârșite 
și un timp în derivă mâna pe cer, 
până departe, nori luminați 
și valurile se retrăgeau tot mai lin 
și se făceau tot mai blânde 
și peștii și caii de mare 
ți se-atingeau de genunchi, 
pescărușii se roteau în cercuri tot mai perfecte, 
de parcă marea însăși se-nduioșa  
și ne privea prin ochii apoși ai meduzelor... 
Și se făcea că, 
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umblând pe-acel țărm, 
am ajuns la un liman 
uitat cu totul de timp, 
unde numai vuietul mării ne însoțea 
și numai pașii noștri 
se întipăreau pe nisipuri, 
printre rădăcinile contorsionate 
ale vechilor arbori,  
printre cochilii sonore 
de melci și de scoici... 
Și-n aromele-acelea, 
de lemn putrezit, de apă sărată și alge, 
eram cum nu se poate mai fericiți –  
mai fericiți decât apa, 
mai fericiți decât aerul, 
mai fericiți decât însuși lutul, 
cel în care-odată  
– ca-ntr-o mirifică entelehie –  
ne-au fost învelite sufletele 
spre a primi formă și chip... 
 
 
Peisaj mediteranean 
 
Valurile verzi-albăstrui unduindu-și coamele 
fără odihnă către plajele cu nisipuri călduțe, 
pe unde pașii noștri trecând 
au imprimat doar efemere urme, 
când tu, Alexandru, sfidându-le parcă 
alergai desculț printre pietrele 
limpezite de ape, de nisip și de scoici 
iar acolo, pe întinderea alburie a țărmului, 
de fiecare dată, după nechezurile furioase-ale mării, 
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găseam fragmente de cupe și amfore 
din care-au băut cândva latinii 
sau, poate, chiar vechii etrusci... 
Totul acolo, în preajma anticei Ostia, 
la porțile dinspre mare-ale Romei, 
ne sugera un calm primăvăratic, 
cuibărindu-ne-n suflet un amestec ciudat  
de pioșenie, de duioșie și de dor de etern... 
                                               (Roma, aprilie 2006) 
 
Prolegomenele inimii 
 
Tu singur cutreieri sub arcadele timpului, 
fără de glorie, fără frumusețe sau avuție, 
nici bătrân și nici tânăr – doar bântuit 
de fantasme și dorințe greu de atins –  
stai nopțile aplecat peste întrebări 
care nu vor primi niciodată răspuns, 
mistuit de chemările cărnii, 
de pulsațiile aprige ale sângelui tânăr 
și scrii febril, cuprins de toate spaimele  
unui scrib din vechime,  
care-și drămuiește bine 
cerneala amărăciunii  
spre a caligrafia cu fior, 
până la ultimul cuvânt,  
până la ultima silabă, 
până la ultimul sunet, 
prolegomenele de taină-ale inimii... 
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Poeme de Teodor LAUREAN 
 
 
Carioka 
 
Foame sintetică 
Prin șiraguri electrice— 
Ce să mai ofer 
Fără inima mea? 
 
Timp prădat 
Cu oameni noroioși, 
Turmele însemnate 
De-a lungul 
Autostrăzii cu suflete! 
 
 
Verset 
 
Iar îngerul mi-a zis: scrie! 
--Tu ești fulgerul zdrențuit 
Îndrăgostit! 
 
Și mai scrie, mi-a mai zis: 
--Tu ești copil de Dumnezeu! 
 
Doamne Dumnezeule! 
E-așa de firav umărul meu! 
 
 
Pregătit 
 
Să te pot vedea 
Cum mă privești 
În grajd cu dobitoace 
Și pregătit pentru 
Iubire! 
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Poeme de Savu POPA 
 
 
în preajma ta, nu mai există nicio gară. 
 

ufli în candelă 
Ca și cum ai vrea să alungi  
Insomnia 

Care te pândește 
De multe nopți, 
Arătându-și  
Colții lucioși, pașnici 
Printre zăbrelele minutelor. 
 
În timp ce înalți un zmeu tot mai sus, 
Simți un gust de lacrimi, 
Cu toate acestea 
Ești zâmbitoare, 
Nu te duci după zgomotul unui tren, 
Nu calci în picioare frunza rămasă de anul trecut, 
Ținută între rădăcinile unui copac 
Ca între degete, 
 
Știi foarte bine că în preajma ta, nu mai există 
Nicio gară. 
 
Lacrimile au gust de cicatrice. E plăcut afară. 
E senzația în aer, de ceva blând, 
De un animal feroce, îmblânzit de o fetiță cu chibrituri, 
răbdătoare și aspră. 
 
Cu toate acestea ești zâmbitoare, 

S 
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Înalți tot mai sus un zmeu de culoarea insomniei. 
Poemul tatălui (Despre noi) 
 
Învață-mă cum să răsfoiesc un album cu poze vechi și noi 
Ca pe o carte cu poeme. 
 
Învață-mă limba lucrurilor mărunte, 
Să înțeleg de ce sufletul lor 
Se răcește când încep 
Să îți pară străine 
Ca niște cuvinte dintr-o limbă, 
Pe care le știi și nu le poți pronunța. 
 
Învață-mă despre acei îngeri și sfinți care nu au uitat să 
folosească 
Resturile de singurătate. 
 
Învață-mă despre tăcerile tale,  
Răsuflările tale care curg tot 
Mai rapid prin venele de mână 
Bătrână ale cuvintelor. 
 
Învață-mă să cresc mare cu adevărat, pentru că un personaj 
imaginar mi-a șoptit că 
Doar atunci voi ști că viața 
E un șotron pe care îl începi 
De la capătul opus. 
 
 
*** 
Fratelui meu, 
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Tu îmi spuneai 
Să avem grijă ce fată ne vom găsi, 
Să nu ne ratăm, să nu ne facem 
De râs părinții, neamul, condiția, unii vecini, 
Eu te ascultam 
Mâncând pe pâine Palaghia, 
Șuncă și cașcaval. 
 
Tu îmi spuneai 
Că trebuie să devenim mai serioși, 
Mai cu capul pe umeri, 
Să nu mai scrumăm țigările în pahare fără apă,  
Când nu avem o scrumieră, 
Să ne înscriem odată la școala de șoferi. 
 
Eu mă gândeam că mi-ar plăcea să bag o mașină în viteza 
A ZECEA, A OPTZECEA,  
Să prindă zbor, să văd de sus  
Oamenii, cu stresul ca o aură rece, 
Niște triști, plictisiți martiri, de care durerea 
A fugit ca o nevăstuică din fața unor mașini grăbite. 
Îmi plăceau vitezele, dar cu tine, nu știu dacă aveam curajul 
Să merg tare. 
 
Cu tine, nu mă grăbeam nicăieri. Mergeam spre aceleași 
Destinații unde ne așteptau oamenii care locuiau 
Pe străzi cu sens unic. 
Noi mergeam spre ei 
Ascultând la MP 3, 
Pe contrasens. 
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Prima zi de Paște 
 
Fugeam cu tălpile goale în iarba udă, 
fluturii se odihneau la umbra vântului, 
când am văzut cerul de culoarea 
buretelui înmuiat în oțet. 
 
*** 
Să fug simțindu-mă liber, la fel de liber ca o pisică galbenă 
care trece de la un capăt la altul, în curtea unei mănăstiri. 
 
Să fug, fără a mă teme de căderea printre firele de iarbă 
alunecoase precum pielea ta dinaintea unui cutremur. 
 
Să mă simt un atom agitat, pulsând isteric, izbit în mersul lui, 
ca o minge de la un colț la altul, într-o materie oarecare. 
 
Când mă voi opri, mă voi opri la un capăt de drum asemănător 
cu dâra spumoasă lăsată de un melc orb pe seninătatea unei 
dimineți în care te doare capul și parcă nu simți acest lucru. 
 
Să privesc în urmă cu senzația că în fuga mea nu mi-am agățat 
respirația, precum o haină bună, de toate umbrele lucrurilor 
pe lângă care am trecut. 
 
Senzația să fie următoarea: ești într-o cameră 
Și imediat după ce ai aprins becul, acesta a explodat 
Și cioburile s-au împrăștiat ca picurii acizi de suc dintr-un fruct 
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Poeme de Ioan IACOB 
 
 
Lupta cu corbul lui Poe 
 

ncerc din nou, ca într-o imaginară cruciadă transatlantică, 
lupta cu corbul lui Poe. 
Nu mă va face nici mai înțelept, nici mai întunecat, dar știu 

că totul se poate  
reduce la a visa cuvinte într-o nemuritoare vară indiană, 
când hălăduiam pe I – 80, de la Cleveland spre Chicago, 
pentru a lansa volumul de versuri Carate de septembrie. 
Și era septembrie și soarele curgea prin venele mele. 
Eram departe de tine în timp și spațiu, 
Dar în sufletul meu visam să te întâlnesc  
FOREVER (și corbul rostea NEVERMORE), 
FOREVER (mă încăpățânam eu…NEVERMORE rostea corbul), 
FOREVER (strigam eu cu disperare… și până la urmă corbul se 
îndupleca 
și părăsea poemul lui Poe și rostea îmblânzit FOREVER).  
 
 
Arc poetic transatlantic 
 
Eminescu nu s-a întâlnit niciodată cu Poe. 
Dar dacă s-ar fi întâlnit, pe o imaginară axă gotică, 
Poe ar fi povestit despre poemele sale (așezând-se la 
marginea mării, 
lângă mormântul unei iubiri – Annabel Lee), 
iar Eminescu ar fi povestit despre Elena sa din Mortua est 
(și ar fi adormit și el la marginea mării). 
 
Din depărtare, Marea sau Oceanul, 
trimite un val, care ne acoperă pe rând,  
precum Powerful Ocean Waves 
 
(The music for this video is Nothing Else Matters by 
Gregorian) 
 

Î 
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Subtilitate 
 
Un corb, cu un bold în cioc, 
zbura silențios spre un balon. 
 
 
Minunile științei 
 
Omul, gândindu-se logic, 
Invită robotul să prindă șoareci. 
 
Robotul, gândindu-se logic, 
Invită pisica 
Să prindă șoareci. 
 
  
 Mări de septembrie 
 
 Vin valuri, trec valuri departe, 
 Unde marea se-apropie tandră de țărm. 
 Eu trec pe nisip, într-o zi de vacanță. 
 Te pierd, te mai găsesc, te mai sper. 
 
 Pescăruși se-ntretaie în zare. 
 Trupul meu în septembrie dus. 
 Trupul meu în septembrie moare. 
 Lumina inundă-n apus. 
 
 Superbe splendori se întorc în dezastre. 
 Chiar mintea mea caută chipul ce-l cer. 
 Și în pierderea mea e un drum de întoarceri  
 Și pe el te mai pierd, te mai găsesc, te mai sper. 
 Brațul meu către tine se lasă. 
 Răsfirat pe nisip eu pe tine te-ador. 
 Și mă pierd în nisipul iluziei noastre 
 Și în mări de septembrie mor. 
 
 Vin valuri, trec valuri departe. 
 Doar marea rămâne sub marele cer. 
 Trupul meu în septembrie moare. 
 Eu rămân pe nisip să te sper. 
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Un poem de Nicoleta BĂRBAT 
 
 
Atentat la imaginație 

 
② 

enea șiroind 
curgeau după el pietre 
și eleganța 

avea mâinile îmbibate 
gândește-te i-am spus 
e multă vreme de când 
nu mai aștept ceva anume 
nici măcar pe tine 
și nici ca lucrurile 
să-mi mai spună ceva 
 
③ 
cu mâinile lui 
neverosimile 
îmi așeza plămânii la loc 
(îmi săriseră prin spate și citisem 
că în ei s-ar afla sediul deciziilor) 
de-acum n-am să mai pierd nimic 
îmi spunea 
cum am lăsat să se piardă 
toate iubirile mele 
mai de seamă 
 
④ 
avea aerul unui om băut 
luase deja o hotărâre 
mânecile hainei îi ascundeau mâinile 
înainta prin galeria blestemaților 
ca un discurs paralel 
îmi lăsase un mesaj scris  
în farfurie 
 
 

v 
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⑤ 
literele erau mărunte și albastre 
nu lăsau umbre 
mai era dedesubt ceva 
urme ale altor înscrisuri 
răzuite 
farfuria arăta ca un palimpsest  
poate sunt și eu numai  
un produs 
al fostelor mele decizii 
în economia de piață 
 
⑥ 
nu mai fac efortul de a memora 
anumitele lucruri 
se rostesc de la sine 
poezia vine unde vrea 
(citisem sau întrezărisem dedesubt) 
se duce după chemare 
când umblă călare pe spirit 
în fiecare vis urcam cu greu 
treptele negre până acasă 
nu sesizam diferența 
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Un poem de Dumitru TÂLVESCU 
 
 

âinile ei desenau căi de acces înspre vise 
Iar pașii o duceau prin lumea vegetală 
Plutind printre petale și iarbă temerară 

Degetele ei albe mângâiau pașii 
Formau împreună mersul prin aer 
Ca și cum ea s-ar fi născut din salcâmi 
Pentru că zâmbetul ei așa de alb mirosea 
La fel și chipul în trup de otavă 
Corpul ei adăpostit în iie roșie 
Cu sânii tremurând de bucurie,  
       sub privirile mele 
  Nici furtunile nu îndrăzneau să nască fii 
În ziua aceea în care așteptam alt timp 
(Poate cel al lui Saturn, sau al lui Pluto 
 Cu zilele lor mai lungi) 
Răpită dintre secunde, figura ei 
Rodea în mine patimi și durere 
Carnea mea urla orbește, fără răbdare 
Urând fără de frică amurgul de aproape 
Suavă și albă, ea s-a pierdut după un dâmb 
Iar eu am rămas solitar printre vise,  
       La cel numit  Săcărâmb. 
 
 

M 



Seminarii 

 

 
de  

Al. CISTELECAN 
 
 
II. George Bacovia – Cuptor 
 

implă precizare: Exercițiile care urmează nu (prea) se 
adresează celor deja inițiați în lectura și interpretarea 
poeziei. Ele vor să facă un mic serviciu celor aflați abia la 

început, elevi și studenți. Nu (mă) interesează erudiția critică a 
eventualului cititor (al poeziei), ci posibilitatea de a-și asuma 
personal poezia, deși nu sunt de partea celor care cred că exe-
geza sufocă opera (din contră, cred că ea e întotdeauna un 
drum spre ea). De aceea nici n-am împănat comentariul cu 
trimiteri și note, deși cei pricepuți vor putea constata imediat 
că multe observații au fost deja făcute – sau chiar au devenit 
locuri comune.  

 
* 

Cuptor e un titlu de-a dreptul exotic la Bacovia. E singura 
dată cînd Bacovia recurge la un neaoșism calificat (ar mai pu-
tea fi vorba și de Moină sau Alean, dar acestea nu sunt atît de 
strident ”tradiționaliste”), în deplin contrast cu obiceiul lui de 
a folosi titluri neologizate, ”intelectuale” și chiar conceptuale 
(fără a mai pomeni de parolele latine, dese pînă la ostentație). 
În bun simbolist, și el folosește un lexic intelectualizat, neolo-
gistic, vorbind în limbajul globalizat – ori măcar internaționali-
zat - al simboliștilor, chiar dacă nu bruschează limbajul poetic, 
deja ”eminescian” constituit, cu tupeul neologisticoidal al lui 
Minulescu. Dar și pentru el neaoșismele sunt proprietatea și 
steagul celeilalte tabere, sămănătoriste, și nu se lasă contami-
nat de ele. Modernismul vrea să se impună și prin ofensivă 
lexicală – iar Bacovia participă la această ofensivă intelectua-
listă. Dacă, totuși, în acest caz s-a pus în contrast cu sine, în-
seamnă că opțiunea pentru denumirea populară e un mani-
fest; forma folclorică a titlului e o premeditată concentrare 
nominală a viziunii, nu doar o simplă indicație de lectură. Lu-
crul e cu atît mai evident cu cît prima oară poezia a apărut cu 

S 
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titlul Iulie (în ”Românul literar”, nr. 7/1906). Dar o lună care se 
numește ”iulie” e o lună omagială, cezarică, fastă, nu e o lună 
apocaliptică, un coșmar meteorologic. Numele latin nu califică 
esența de coșmar a unei luni caniculare. Substituția titlului, 
chiar dacă încalcă regulamentul simbolist, e imperativă dacă 
poetul vrea să stabilească o relație de coerență între titlul și 
corpul poemului (iar Bacovia vrea anume asta). Că de un ma-
nifest de semnificație e vorba se poate vedea și din diferența 
față de alte titluri ”meteorologice” (în sensul cel mai banal 
folosim termenul, nu cu trimitere la structura cerească a fiin-
țelor) – de obicei neutre sau încărcate deja de angoase, dar 
ținute în registru nominal. ”Iulie” e un nume indiferent, irele-
vant, pe cînd ”cuptor” e deja o calificare de meteorologie 
agonică. Bacovia (ca și Mircea Ivănescu mai tîrziu) pornește de 
obicei de la ”starea vremii” și anunță de fiecare dată, măcar în 
prealabil, dacă nu cumva poemul țese tocmai această ”stare,” 
un buletin meteorologic. Meteorologia lui e totdeauna încăr-
cată, sufocantă și letală, indiferent de anotimp ori de momen-
tul zilei; e o meteorologie cu pasiune apocaliptică (adevărata 
vocație a lui Bacovia e cea de reporter de apocalipse). Iar Cup-
tor va fi apocalipsa prin dogoare, prin incendiul solar. Un fel 
de holocaust absolut.  

 
Sunt cîțiva morți în oraș, iubito, 
Chiar pentru asta am venit să-ți spun; 
 
Experții în Bacovia au de regulă cîte un capitol dedicat ero-

ticii bacoviene. Sunt capitole de performanță în sine, avînd în 
vedere că Bacovia nu face nici o declarație, nici o confesiune 
amoroasă și nici un gest de tandrețe. Iubita lui e pur nomina-
tivă, se bucură doar de cîteva vocative (”iubito”, ”adorato”) 
formale, fără nici o consecință sau încărcătură pasională sau 
sentimentală. Nici nu-i de mirare că Bacovia e singurul nostru 
poet care mai folosește cu gravitate cuvîntul ”amor” (și cele 
legate de el, ”amanții” ș.a.) după ce I.L. Caragiale l-a compro-
mis definitiv și l-a destinat doar registrului caricatural. Poate 
că poetul nu era cu intenție subversiv în non-afectivitatea lui, 
dar utilizarea ”amorului” era de pe atunci atinsă de o undă 
caricaturală (iar el nu avea cum să nu știe). ”Iubitele” și ”ado-
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ratele” lui Bacovia nu primesc decît ordine, dispoziții de exe-
cutat; sînt puse mereu la treabă – fie că e vorba de treburi 
casnice, fie că e vorba de treburi mai intelectuale sau mai 
artistice (să citească, să cînte la claviruri etc.); față de ele Ba-
covia se comportă ca față de niște servitoare onorate cu un 
calificativ suprem-sentimental. Aici însă, în Cuptor, suntem 
martorii singurului gest de tandrețe din poezia bacoviană; 
dacă nu chiar de tandrețe, în orice caz de îngrijorare: poetul 
vine fuga-fuguța din oraș spre a-i spune iubitei că-n oraș a 
pătruns moartea, că moartea a pus stăpînire pe oraș; desigur 
că graba asta e semn de îngrijorare, de solicitudine; ar fi și 
normal ca poetul să se grăbească să-și pună la adăpost iubita, 
s-o scape de molima letală care a făcut deja cîteva victime. 
(Nu va fi nici vorbă de așa ceva: Bacovia vine acasă pentru a 
organiza funeraliile iubitei). Asta e alerta pe care o anunță 
venind în fugă: moartea a lovit deja centrul orașului. 

 
Pe catafalc, de căldură-n oraș, - 
Încet, cadavrele se descompun. 
 
Avem deja numele molimei – căldura, explozia solară. Ar 

trebui, asta fiind cauza, să fie o moarte prin foc. Dar căldura 
lui Bacovia lichefiază, descompune, nu arde. Vocația descripti-
vă a poeziei bacoviene anulează alerta din primele versuri: în 
loc să-și ia iubita și să fugă (cum se face în caz de molimă de la 
Decameronul încoace, iar la noi de la Ion Ghica), Bacovia face 
reportajul detaliat al apocalipsei (de care pare a fi fugit cu 
bune gînduri). Morții sunt deja stivuiți (cei ”cîțiva” din primul 
vers par să fie deja mai mulți) și Bacovia contemplă îndelung 
(altminteri, de unde ar fi știut că aceste cadavre se descom-
pun ”încet”?!) procesul de putrefacție în care e prinsă lumea. 
E un film cu încetinitorul, un film horror, de un suprem sadism 
descriptiv. (”Descompunerea” e spaima cea mai teribilă din 
poezia bacoviană; morțile de alt tip, prin cristalizare, congela-
re, sunt aproape idilice în raport cu această fisiune încetinită). 
Nu știu ce alt poet mai poate asista cu atîta calm contemplativ 
la un asemenea spectacol atroce și să facă reportajul neutru al 
maximei repugnanțe; comentatorii îl invocă, firește, pe Bau-
delaire, cu Hoitul său – pe bună dreptate -, dar Baudelaire 
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pare, totuși, mai ”mișcat” de ceea ce vede – și nici nu vede o 
stivă de cadavre! Bacovia, însă, pare o instanță contemplativă 
transcendentă, inuman transcendentă. Contemplația sa (chiar 
și în acest caz) nu e nici tristă, nici bucuroasă: e absolut neu-
tră, precisă, detaliată. Bacovia e cazul cel mai clar de ”tran-
scendentalizare” a funcției poetice/creative: e limpede că nici 
nu se putea opune acestei forțe contemplativ-descriptive a 
poeziei. Creionul lui executa o comandă a poeziei, nu a poetu-
lui. (Marii poeți trebuie să fie victime ale imperativității poezi-
ei).  

 
Cei vii se mișcă și ei descompuși, 
Cu lutul de căldură asudat; 
 
Grila simbolistă a poeziei bacoviene e mereu perturbată de 

un accelerator expresionist care împinge descripția în ritmuri 
catastrofice. Așa și aici: moartea s-a înstăpînit deja și pe ”cei 
vii”, deveniți niște zombi care se plimbă (”se mișcă”, de fapt, 
ca niște automate) în vreme ce cade carnea de pe ei. Accele-
rația expresionistă a viziunii merge însă fulgerător mai depar-
te: nici nu mai e vorba de carne, ci de ”lutul” originar din care 
oamenii au fost făcuți. Omenirea se întoarce brusc la condiția 
pre-umană (în linie creștină, firește, nu în linie evoluționistă), 
la starea de ”lut” a corpului, la starea de materie inertă și in-
formă. Ca și în Lacustră, și aici acest ”lut” nu mai exultă în 
vederea viitoarei creativități pe care, virtual, o conține, ci 
agonizează; e lutul final, nu lutul primordial; lutul impregnat 
nu de apa creaturală, ci de sudoarea letală. E o ”teologie” de-a 
dreptul terifiantă la Bacovia: simplă aplicare, sinistru de con-
cretă, a propoziției ”din pămînt ești și în pămînt te vei întoar-
ce”. Nici o deschidere, nici o perspectivă de salvare. Moartea 
e o nulificare completă, o neantizare desăvîrșită. (Și asta, to-
tuși, în interiorul unei ”viziuni” creștine despre lume, nu doar 
cu aluzie evidentă la ”Geneză”, ci cu asumarea propoziției 
genezice!) Bacovia e un creștin, dar viziunea lui despre apoca-
lipsă e cu totul alta decît cea creștină: apocalipsa nu e un 
punct de trecere, e finalul în sine. Dacă există vreun poet ro-
mân la care cerurile s-au închis ermetic și definitiv, acela e 
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Bacovia. Existența, la el, e un simplu accident între două guri 
de neant.  

 
E miros de cadavre, iubito, 
Și azi chiar sînul tău e mai lăsat. 
 
E un refren ”iubito”, e un apelativ prezent în fiecare strofă, 

de fiecare dată împins cu un vers mai jos; dacă poezia ar mai fi 
avut o strofă, apelativul ar fi ajuns în ultimul vers; iar dacă ar 
mai fi avut una, ar fi căzut cu totul din strofă. Poate nu e o 
sugestie a pierderii încetinite a iubitei această cădere din vers 
în vers, dar la subtilitățile la care recurge Bacovia (uneori cu 
stîngăcie), aș crede că e. Cele trei strigări (firește, auzim deja 
un zumzet numerico-simbolic aici – îndeosebi de ecouri bibli-
ce) au, desigur, și funcție de alint final; mai ales că Bacovia 
tocmai își anunță iubita că moartea a pus mîna și pe ea. Fireș-
te, moartea s-a generalizat, și-a răspîndit ”mirosul” (e tipic 
pentru Bacovia să nu braveze lexical cînd narează catastrofe; 
dintre toate sinonimele posibile, l-a folosit pe cel mai neutru; 
nu duhoare, miasmă etc., ci doar ”miros”, lăsînd cel mai nevi-
novat termen – cel mai indecis, cel mai general – să provoace 
mai mult decît ar fi putut provoca toate cele calificate ca re-
pugnante) peste tot, a impregnat totul. Ochiul nemilos al mar-
torului – și acesta e versul cel mai cinic – vede acțiunea ei 
directă chiar asupra iubitei: sînul căzut al acesteia e stigmatul 
morții care a atins-o. (Normal că există un simulacru de justifi-
care ”realistă”: pe așa zăpușeală, orice sîn, cît ar fi el de ferm, 
se relaxează. Numai că strofa care urmează face deja parte 
din ritualul de îngropăciune al iubitei). Finalul veștii aduse din 
oraș e chiar acesta: moartea a pus deja mîna pe tine. Trebuie 
să ai nervi ca să-ți poți anunța iubita că a început să moară, că 
trupul ei devine un portativ al morții prin descompunere. Iar 
așa nervi numai Bacovia are.  

 
Toarnă pe covoare parfume tari, 
Adu roze pe tine să le pun; 
 
Și încă ce nervi tari: în vreme ce moartea se întinde pe tru-

pul iubitei, tot ea, ”descompusă” precum ceilalți ”vii”, trebuie 
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să aducă ”parfume tari” pentru ca iubitul să nu mai simtă mi-
rosul morții. Și să mai aducă și ”roze” (simboliste, desigur) cu 
care acesta s-o beatifice în clipa morții și – mai cu seamă – să 
n-o vadă, acoperită de roze cum e, cum se descompune. Aces-
ta e supremul omagiu pe care Bacovia îl poate aduce iubitei: 
s-o îngroape în flori iar el să nu vadă cum moare și să nu mai 
simtă mirosul morții. Cu ea nu mai e nimic de făcut: măcar să 
se îmbălsămeze singură de dragul iubitului. O asemenea seni-
nătate de martor e, de-a dreptul, atroce. Iar o asemenea in-
sensibilitate – e peste cea umană; numai zeiască poate fi. Nu 
lacrimi, nu durere, nu compasiune: ci doar o imperturbabilă 
asistență la propria îngropăciune a iubitei. E un cinism cu ade-
vărat suveran, o inumanizare absolută (Ion Mureșan, care se 
prezintă din cînd în cînd ca discipol bacovian, se amăgește 
singur cu ”bacovianismul” său; nu există poet de care Ion Mu-
reșan, cu poetica sa compasională. să nu fie mai departe decît 
Bacovia; cei doi stau la capetele opuse ale axei compasiunii). 
Presupusa îngrijorare inițială, din pragul poeziei, se dovedeș-
te, de fapt, o simplă grabă de a participa la funeraliile iubitei și 
de a le organiza. Participarea, implicarea, angajarea lui Baco-
via în condiția agonică a lumii se rezumă la a fi de față; poetul 
nu e vinovat de soarta lumii, nu e îndurerat de ea, nu e impre-
sionat de ea; vocația lui e reportajul, descrierea pură a agoni-
ei, fără afecte simulate ori reale. Descrierea ca mecanism 
atroce.  

 
Sunt cîțiva morți în oraș, iubito, 
Și-ncet, cadavrele se descompun… 
 
Noutatea e că acum, printre cadavrele care se descompun, 

e și acela al iubitei. Tehnica simbolistă e sacră la Bacovia iar 
efectele ei nu sunt atît de muzicalizare (e implicită, desigur), 
cît de eternizare a fenomenului descris… Identitatea dintre 
începutul și finalul poeziei, dincolo de religia cercului simbo-
list, despre asta referă: despre eternizarea agoniei. În cadre și 
cu tehnici simboliste, Bacovia face tablouri de o atrocitate 
expresionistă. 
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Nicolae DRĂGAN 

 
 

Poeme duminicale 
 (versuri) 

 
 

Editura Reîntregirea 

 
 

de 
Mircea STÂNCEL 

 
Un poet preechinoxist 
  

Nicolae Drăgan (n. 1941-m. 2009) a fost 
un poet preechinoxist, format în creuzetul 
scurtei deschideri de după 1965, când, în 
centrele universitare, structura poeziei 
interbelice (și cerchismul), în varietatea ei 
de stiluri și de viziuni, a început să fie 
recuperată în mod evident. Această des-
chidere tematică venea în urma unei 
închideri de peste un deceniu a imagina-
rului poetic, obligat să funcționeze mono-
cord.  

În poezia lui Nicolae Drăgan, scrisă în acei ani și mult timp după, 
regăsim preocuparea pentru îmbinarea afectivului, emoției, cu li-
vrescul, într-o formă „tare”, neomodernistă și obositoare, unde ex-
cesul de concentrare și încercarea de exprimare a inefabilului își 
dădeau mâna: „Dar prea ne fuse dat ca umbră orbitoare/ să-ntârzie 
pornirea și calda mărturie/ a frunzelor ce pururi, ca sfinte zburătoa-
re,/ ne desfată timpanul cu șoaptă târzie”. Insuccesul în fața criticii, 
din anii șaptezeci și după, al acestei formule, în care poetul a crezut 
definitiv, l-a făcut, probabil, să se închidă în sine și să tacă multă vre-
me, până în anii 2000, când prin Poeme duminicale putem vedea 
bruma unei schimbări „o nouă călătorie simbolică a poetului” (Adri-
an Popescu), pe care însă nu a mai avut timpul să o desăvârșească.  

La sfârșitul anilor șaizeci, profesorii săi și-au pus mari speranțe în 
studentul de atunci. Nicolae Drăgan a fost, aș spune eu, unul dintre 
„misionarii” activi, prin voia sa, ai grupării clujene preechinoxiste 
pentru teritoriile în care a activat până la dispariția sa, Deva, Alba 
Iulia și Aiud. Rolul său a fost nu doar de a „predica” recuperarea 
lirismului românesc interbelic, în formulele lui cunoscute, misie pe 
care o făcea cu mare plăcere și pricepere, ci și de a aduce cu el cea 
mai nouă față a boemei clujene. Și aici a fost inegalabil, mai ales prin 
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predispoziția sa teatrală către spectacol, unde actorul din el își făcea 
foarte des prezența, către alcool și aventuri dezlănțuite.  

Nicolae Drăgan, în poezia sa de început, din volumul Vânătorul 
de scântei, Edit. Dacia 1978, dar și de după, a cultivat o structură 
poetică ermetizantă, unde găsim un avânt purificator și mitizator, 
din care nu lipsesc elemente expresioniste. Dar este vorba de un 
lirism ce se consumă mai mult în sine, pe care îl exemplifica unor 
convivi la ore târzii, prin anii șaptezeci, cu o voce greu de imitat; în 
care gravitatea și tragismul erau la loc de cinste. Dar ceea ce este 
specific poemelor sale ține de utilizarea dificilului și obscurului duse 
până dincolo de limite obișnuitului, și aș spune mai mult, până când 
au tendința de a cădea în non-sens poetic. Prin urmare, „nelămuri-
tul” în exces a fost pentru Nicolae Drăgan marea povară pe care a 
dus-o cu el toată viața, poezia lui rămâne în starea unei „muzici 
vorbite” care-i întunecă sensul și o face greu de digerat: „Potecă 
urcătoare, începe altă lume/ Alunii bolborosesc, aerul parcă moare./ 
Încă un pas și creasta și frageda minune/ a ierbilor tăcute – vremel-
nice fecioare// Simți talpa cerului învrednicind un ceas,/ o oră fără 
preț când vulturii planează./ Cine mai jinduie aici după glas,/ să tul-
bure preaplinul și cine cutează?”. Sau: „Mereu căutăm albul popas, 
zăbava/ în spații împânzite cu albastre liniști,/ mereu născocim 
semnul tainic, dovada/ pragului potrivnic amarelor neliniști.”. 

Nicolae Drăgan avea conștiința unui limbaj ezoteric, ambiguu, 
emanat de o prezență aristocrată, dublată de o substanțială me-
lancolie a originilor sale. Folosea constat elipsa, metodă pe care o 
învățase de la Ion Barbu sau de la Mallarmé, și a mizat pe subîn-
țelegere, pe această „anormalitate” care apare până și în ultime-
le sale poezii publicate în volumul de față. Avea o reținere neco-
municată față de zonele „moi” ale vorbirii poetice, pe care le 
considera, probabil, nedemne de o rostire lirică. A fost adeptul 
unei vorbiri „voivodale” cu orice preț, chiar în detrimentul limpe-
zirii poeziei sale. Critica făcută la vârf a avut mereu o reținere față 
de poemele sale publicate, puține, doar două plachete de ver-
suri, la o distanță, una de cealaltă, de 30 de ani. 

Vocile care se aud în poezia lui Nicolae Drăgan nu vin din lumea 
imediateții, ci din lumea ideilor, a unor vise indecise, a unor neliniști 
profunde, și ele au parcă un singur rol, acela de a crea metafore 
transgresive, cu indeterminări de referenți, nu un sens poetic, nu un 
discurs firesc, inteligibil: „Răscrucea va fi vineri, și mult prea bine o 
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știi/ că pleoapele vor clipi din ce în ce mai lent,/ pâlcuri de mesteceni 
târziu vom zări/ vremelnic însoțite de-un nimb fosforescent.” Barie-
rele pe care Nicolae Drăgan le-a pus în calea înțelegerii poemului țin 
și de un moment istoric favorizant, cel al debutului său. Poemele 
sale ne invită conștient la reflecții de natură filosofică, și ne îmbie să 
ne mulțumim cu funcția poetică a limbajului. A fost un artist care s-a 
mulțumit să creeze „nențelesuri” și mai mari.  

Poemul ales: 
 
Febră 

 
 

Poetei Angela Marinescu 1 
 
Vale de aur. Cântecul își aduna aromele  
în absența oricăror restricții. 
Repudiată fie seara simțurilor,  
febra buzelor, desfrâul celor șapte  
izvoare din pământul tău de la sud. 
 
Frânte vanități. Ai vrea să nu dezamăgești,  
să nu duci în ispită, să nu minți. 
Nu-i nimeni în preajmă. Doar piatra înfiptă  
la hotarul zilei. Surâs peticit.  
Sfârșeală de rază  
și din făptura care ai fost a rămas un murmur suav. 

  

                                                
1 Poetei Angela Marinescu nu i-au plăcut textele din grupajul de 
debut din revista Tribuna (1968). La Arizona, în prezența poetului 
Matei Albastru, mi-a spus-o deschis, fără menajamente. I-am mul-
țumit atunci și îi mulțumesc și acum după patru decenii. (Nicolae 
Drăgan) 
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Gellu DORIAN 
 
 

Șaizeci de pahare  
la o masă 
(versuri) 

 
 
 

Edit. Cartea Românească 

Poezie și politică 
 
Gellu Dorian (n. 1953), cu volumul 
de versuri Șaizeci de pahare la o 
masă, Edit. Cartea Românească, 
2013, ne demonstrează că poezia 
poate fi și o „rescriere” de altă factu-
ră intimă. Textul fondator, de data 
aceasta, este mitul comunist cu suita 
de întâmplări existențiale, cu paginile 
sale scrise care nu mai pot fi scoase din 
viețile celor care s-au născut și au trăit 
în acea perioadă. Odată ce luminile 

rampei optzeciste sunt aruncate asupra acelui timp, asistăm la o 
„traducere” postmodernă a mitului „noii ordini” din anii cincizeci și 
de după, printr-o afectare profundă, pentru a sublinia, dacă mai e 
cazul s-o spunem, receptarea negativă a textului fondator în cauză, 
simbolizat printr-o „cîrpă de pluș roșu” care învelea o lume. Meta-
foric vorbind, „cîrpa” este mereu fluturată în paginile cărții, sub 
diferite măști („țara mea din care nu puteam ieși/ decît pe hartă și 
pe globul din carton”, sau „Dumnezeu este pitit în cerul gurii mele/ 
ca un candelabru plin de lumini” etc., etc.), prin diferite tehnici; 
prin inserție și alternanță, aluzie și minimalizare, dar mai ales prin 
contrapunct, care dau un anume rafinament acestei cărții aniver-
sare. Mitul însoțitor, cu tot timpul lui, este purtat atent de narator 
prin cele mai subtile detalii ale vieții „embrionare”, astfel textul 
lasă senzația unui jurnal compozițional, dublat de o memorie vie și 
o prezență acerbă față de inițiatorii utopiei: „Karl avea trompetă 
și nimeni nu îndrăznea să i-o ia,/ zgomotele erau adunate în 
note puse pe portativ/ ca dintr-un sac mîinile lui Mozart/ prin 
anotimpurile lui Vivaldi,/ Friedrich devenea din ce în ce mai 
mic,/ deși barba lui se ascundea departe/ într-o Laponie ca o 
țară a lui Asimov,/ straie roșii, reni plini de medalii,/ hi-hi, se 
auzea glasul lui Vladimir Ilici/ din cele un milion de trupuri de 
bronz,/ iar ecoul venea din burțile unor kalashnikoave/ mereu 
lăsate gravide de neastîmpărul unui mire/ chinuit de luna de 
miere fără sfîrșit”;Karl, Friedrich, Vladimir Ilici, Iosif Vissario-
novici, Felix Edmundovici „scânceau în propria lor scârnă”. 

Pe de altă parte, vedem cum viața „naratorului” se ames-
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tecă violent cu structura acelor vremuri, lăsând senzația unei 
autobiografii, într-un gulag românesc, realizate parcă prin 
intermediul unor benzi desenate, unde revolta și nostalgia 
așteaptă să explodeze în cele mai neașteptate clipe. Vocea 
cărții pune carne adevărată pe scheletul construit acum, din 
acel „timp înghețat” inițiat de „ingineri de suflete”: „pe uni-
formele fetelor din prima bancă/ ale căror matricole îmi amin-
teau de Auschwitz,/ iar turnul de la centrala termică fumega 
în cer/ toate țigările ascunse în trupurile noastre/ de holtei 
insurgenți”. Relația dintre mitul fondator și textul actual nu 
este una ambiguă, obscură, ci cât se poate de directă, ea se 
amplifică de la o pagină la alta, lăsând senzația unei opoziții 
necesare, un sentiment al indignării: „am vândut toată copilă-
ria pe o turtă de halva”; sau „Morții sunt mai vii decît toți cei 
care se foiesc/ în jurul meu […] toată viața sub cer ca la um-
bră,/ au ciocnit pahare cu votcă”. 

Patru dintre cei mai importanți critici girează acest volum: 
Al. Cistelecan scrie, „Paharele amare (cam toate-s amare) 
băute de Gellu Dorian sunt, cu voia ori fără voia lui, o pledoa-
rie: unul după altul, ele demonstrează că adevărata confesiu-
ne esențială e cea din poezie”; Mircea Martin spune: „Poezia 
de notație se transformă într-o meditație intensă, hrănită de 
melancolie care acum trece deseori în sarcasm 
(de)compensator.”; Ion Pop arată că: „Pentru festinul său 
aniversar, Gellu Dorian toarnă în aceste vreo șaptezeci de 
pahare ale poemelor mai degrabă licori amare.”; iar Mircea A. 
Diaconu mărturisește că în „imaginarul lui Gellu Dorian, singu-
rătatea proiectează imagini care poartă în ele nimbul revol-
tei”.  

Poemul ales:  
 

Al zecelea pahar 
(Oraşul ascuns sub pun) 
 
În timp ce-mi fac rugăciunea, orașul doarme  
cu brațele sub cap, 
 
gemete surde se aud sub pian, 
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Dumnezeu răscolește prin plăpumi solzii din nările celor care 
sforăie, 
 
Dumnezeu este înțelegător și nu le aprinde lumina, 
nu le fluieră în urechi, 
nu le dă pe la nări cu pene de gîscă, 
nu le pune la picioare poște aprinse, 
nu le strecoară o pisică udă în pat, 
îmi ascultă rugăciunea, 
mă aruncă sub pătură, 
mă privește ca pentru prima dată, 
în timp ce face același lucru cu toți ceilalți, 
cînd sub pian 
pare a fi o lume pe care abia atunci o descoperă - 
 
face asta de cînd se știe  
și nu arată deloc plictisit... 
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Cartea poemelor curate 
 
Puține informații avem despre 
poeta Diana Caragiu. A publicat în 
2014, la Edit. Vinea, volumul de 
debut Respiră cu mine, în care o serie 
de referințe creștine sunt amestecate 
cu motive mirene, aproape toate 
înscrise sub semnul pietății. Și poeta a 
învățat să introducă dimensiunea 
profană, care e specifică timpului său, 
în siajul unor simboluri sacre, în 
strânsă legătură cu orientatea 

estetică actuală: „am trecut pe lângă mine și mi-am dat 
seama/ era bâlci duminica Tomii când mă îndoiam/ și mă 
urcasem în cârca timpului/ și-mi puneam degetul pe rana 
cerului/ în sângele lui m-am privit ca într-o oglindă”. 
 Respiră cu mine este cartea de debut a unei poetese pen-
tru care sfiiciunea, delicatețea, expresivitatea, jocul, infuzate 
cu vitalitate și speranță, fac parte din recuzita curentă. Non-
conformismul ei cu accente suprarealiste ține de felul cum 
face sinteza realului la care ajunge, la care are acces, dar par-
tea pozitivă a imaginarului ei este mai puternică decât cea 
negativă. Sloganurile metonimice din această construcție lirică 
ies deseori în evidență: „numele meu a căzut de pe buzele 
tale/ se rostogolește în zăpadă// azi ai făcut un Om/ fericirea e 
gătită de plecare// în ghete i-am pus ziua de mâine”; sau „es-
tetica mi se așază pe limbă și geme// tăcute sunt căile tale/ 
numele ți-l șoptesc în palme” etc.  
 Putem spune, fără să greșim prea mult, că poemele aces-
tea nu vor merge în infern. Diana Caragiu a învățat repede, se 
pare, să se așeze în zona exploziei „luminoase”, utilizând o 
poezie a notației telegrafice, în contexte simple, unde deseori 
surprinde dinamica bună, sincronizată, a timpului său. Stă 
departe de intimitățile feminine, cultivate intens de generațiile 
de după nouăzeci, și respiră cu partea candidă a acestei lumi: 
„ziua de ieri îmbrăcată în ziua de azi/ rătăcește pe străzile unui 
oarecare mâine// degeaba îți tai călcâiul/ pantoful acesta nu-i 

 
Diana CARAGIU 

 
Respiră cu mine 

(versuri) 
 
 
  

Edit. Vinea 
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pentru tine/ cum nici paharul acesta/ pe care n-ai să-l bei pâ-
nă la capăt”.  
 Nicolae Țone, redactorul de carte, notează: „Textele ei sunt 
complice cu realul până la un punct, acest punct fiind ales 
deloc întâmplător, pentru că dincolo de el are loc o explozie a 
imprevizibilului care arunca logica în coșul cu locuri comune.” 
 Respiră cu mine este, până la urmă, chemarea pe care ne-o 
face o poetă la începutul carierei sale. Ne invită la o anume 
realitate, cât respirația ei este vie și neliniștită. Nu știm ce va 
urma și dacă va reuși să se desprindă de primul său contact cu 
epiderma lumii. 
 Poemul ales: 
 
Recviem 
 
pe ulița asta plouă mereu  
mărunt și tăcut 
 
poeme fumate prea mult 
tuberculoase zac pe caldarâm 
mă ascund după timp ca un copil după fusta mamei 
și-mi despletesc cuvintele să văd cât de lungi mi-au crescut 
 
pe-o sârmă, durerea își caută echilibrul  
deasupră-i câțiva corbi amețiți cască plictisiți 
 
hei, le strig eu 
e oarbă, surdă și seacă 
în ultimul timp am hrănit-o cu sonda 
 
apoi a venit o lumină blândă care s-a prăbușit peste cuvânt 
și cuvântul n-a fost al meu 
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„Lista lui Nicolae Manolescu”, pentru cea de-a VI-a ediție a 
Galei Poeziei Române Contemporane, (2016), cuprinde poeții: 

Gabriel Chifu, Ioan Moldovan, Ioan Es. Pop, Aurel Pantea, 
Nicolae Prelipceanu, Liviu Ioan Stoiciu, Marian Drăghici, 

Medeea Iancu, Vasile Dan, Ion Pop, Ovidiu Genaru, Arcadie 
Suceveanu, Horia Gârbea, Vasile Igna, Robert Șerban, Ion 

Horea, Olimpiu Nușfelean, Maria Pilchin,  
Călin Vlasie, prezenți la Alba Iulia. 

Este a patra ediție desfășurată consecutiv la Alba Iulia, în fața 
unui numeros public iubitor de poezie și muzică, unde au citit 
din creațiile lor 19 dintre cei mai importanți poeți români din 

toate generațiile ultimilor cincizeci de ani.  
Invitați ai acestei gale au fost, de data acesta, actorul Ion 

Caramitru, care a susținut un recital de poezie, tânăra soprană 
Raluca Câmpean, violonistul Liviu Cernat  

și pianistului Ovidiu Pârjol. (M.S.) 
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Gabriel CHIFU 
 
 
am avut un turn făcut din aur 
 

m avut un turn făcut din aur, 
în inimă l-am avut. 
cred că la-nceput toată lumea îl are. 

în fiecare zi îmi ziceam că nici nu se cunoaște  
și scoteam din zid câte o piatră, strălucitoare, 
și o înlocuiam cu una oarecare, 
iar pe cea bună o vindeam pe mai nimic. 
 
nesocotit, risipitor, netrebnic, fără minte, 
beam și mă veseleam, 
dănțuiam și iubeam, 
până când turnul interior l-am schimbat tot 
cu altul ce arată la fel, dar e, de fapt, 
o șandrama. 
 
cu asta am rămas, 
o șandrama,  
mi-o spulberă orice ploaie, orice vânt. 
 
sunt golit, sunt fără zile,  
stau pe un pat de lacrimi 
și nu pot să dorm, 
nici să mă ridic și să umblu nu pot,  
mă înec în plânsul meu, 
sărăcia mea umple lumea, 
m-am însingurat, m-am împuținat, 
m-am dezvelit, până la suflet, 
nu mai știu drumul spre mine însumi, 
chiar și pe acesta l-am uitat. 
 
pietrele de aur 
le-am dat pe mai nimic, 
tinerețea, strălucirea mi s-au desprins de pe obraz 
ca oja ieftină de pe unghii, 

a 
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sunt un butoi cu lemnul uscat 
din care s-a băut tot vinul, 
cred 
că mi s-a căscat o gaură-n piept, 
aerul intră și iese,  
trece prin  mine  
ca mașinile prin pasajul de la marginea orașului.  
 
am o gaură-n piept, sunt sigur, 
dacă ar avea ochi 
și dacă privirea nu i-ar fi mioapă, 
inima mea ar zări cerul înnorat, din care  
locuitorii nesfârșiți s-au retras. 
 
 
unu și cu unu fac unu 
 
am călătorit cu trenul. 
am închiriat o cameră în Buda, pe malul Dunării, 
lângă stația de metrou. 
în prima seară, paturile proaste erau depărtate 
și ea a zis să le apropiem. 
dar eu nu voiam: 
ea era o salcie tânără, prin care trecea vântul, 
făcând-o unduitoare și muzicală, 
sute  de focuri i se aprinseseră în trup  
și sute de izvoare îi curgeau prin piele, 
cum se întâmplă cu o câmpie, primăvara; 
pe când eu mă simțeam greoi,  
semănam cu un combinat siderurgic 
din epoca socialismului triumfător,  
o magaoie ruginită și abandonată,  
un hârb care sforăie și transpiră.  
ea însă nu mă vedea astfel și ținea morțiș  
să apropiem paturile. 
 
până la urmă o sticlă de vin roșu 
a topit distanța dintre noi. 
ca în nu știu ce film sau ce carte, 
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ea a zărit în paharul cu vin 
un zeu micuț, cât o libelulă,  
care înota disperat, gata-gata 
să se înece 
și a băut atentă tot vinul dorind să salveze  
zeitatea aceea cât unghia. 
și eu, la fel. repetat, amândoi. 
 
după câteva astfel de seri,  
când  ne-am întors în orașul nostru, 
am hotărât să ne despărțim, dar n-a mai fost chip: 
între timp, ne lipiserăm atât de tare 
că ar fi fost nevoie să ne taie cu ferestrăul, 
să ne desfacă unul de altul 
cu aparatul de sudură. 
 
 
ființa lui de necuprins 
 
transparentă, ființa lui de necuprins 
nu se vede niciodată. 
în schimb, uneori, seara, când soarele e stins, 
în liniștea mare, 
lângă casa mea, aproape, 
îi aud tulburătoare, 
ca un vuiet greu de ape, 
inima desferecată. 
i-o aud sau mi se pare. 
 
uzinele electrice aprind luminile 
în toate casele, pe tot pământul: 
așa inima lui minunată fiindcă bate 
face să bată inimile noastre toate. 
 
o, pe lume muzică mai frumoasă nu-i 
decât, poate inaudibilă, muzica inimii lui. 
 
aș vrea să mă înnădesc cu un vers sau două, 
să mă alungesc astfel 
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și să ajung până la el, 
în rouă. 
 
să intru-n bucuria lui, 
să mă împărtășesc din ea, 
și să mă pierd acolo, 
scânteie tristă într-o stea. 
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Vasile DAN 
 

 
Și ce se întîmplă dacă nu adormi? 
 

i ce se întîmplă dacă nu adormi? Și vine 
altă zi chiar în această noapte? 
E numai a ta în care toate au voie să se întîmple apoi 

te-mpiedici la limbă în locul tristeții 
se gudură la picioarele tale o cățelușă. 
 
Și ce se întîmplă dacă nu adormi? Arzi 
încet ca un foc mocnit sfîrîie 
firicelele lui departe pînă în degete 
în unghiile înfipte în carne. 
 
Și ce se întîmplă dacă nu adormi? O carte 
insomniacă așteaptă închisă 
în manuscris. 
 
 
Tot una e 

 
Tot una e seară sau dimineață același e sîngele 
hemofilului prelins ușor din nas fără să știe doar ceilalți 
contrariați înspăimîntați de ei înșiși mai mult 
i-l șterg repede ca pe o amintire urîtă 
ce a venit nu se știe de unde. 
 
Tot una e treaz sau cu capul în nori 
trecînd strada pe propriile picioare fără vertijul acela 
cunoscut cu care-ai pășit deja în gol acel 
gol în care piciorul se-afundă liber. 
 
Tot una e scrii ce au citit alții venerabilii 
altui deceniu, secol, mileniu cerneala 
uscată stă pe limba ta 
dimineața aceea, chiar aceea 
ce întîrzia de fiecare dată 

Ș 
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pentru totdeauna. 
 
 
O 
 
A venit firește dimineața. 
S-a lăsat firește noaptea. 
Nu neapărat în această ordine. 
Oul și găina. 
Degetele de la mîna stîngă cu care apuci orice 
de cînd te-ai născut 
sînt tot de atunci la mîna ta dreaptă 
cu care scapi din gură 
cuvintele. 
 
Cuvîntul e un ou roșu de Paști 
un ou cu pene. 
 
 
Colind 

 
Îl ascult pe ion zubașcu colindînd 
la un an după moarte lui. 
Are încă o voce proaspătă 
tonus în glas 
ritm apăsat, sănătos –  
trăiește. 
 
Îi spuneam 
inima e un iepure 
roșu 
ce sare brusc 
din tufiș. 
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A fi 
 

Nu există nici o urmă a trecerii tale aici 
precum ai fi trecut prin aer, ai fi călcat pe apă 
ai fi fumul unei arderi de tot. 
 
Sîmbăta e ziua în care îți simt prezența 
cu toate cele cinci simțuri deschise. 
Te miros de la mari depărtări acolo 
unde ochiul nu vede. 
 
Te așez în cerul meu palatin 
printre cei nenăscuți încă fără de nume. 
 
Te văd înainte de a fi în picioare 
în spatele meu. 
 
Te aud în liniștea nopții cu lună nouă 
cum îmi întorci foaia atît de încet 
abia scrisă. 
 
Te pipăi ca un orb textul 
pe o piele de cenușă. 
 
 
Stinge lumina 

 
Stinge lumina e ziuă stinge lumina e noapte 
de la stînga la dreapta hîrtia se aprinde 
încet cu o cerneală roșie de foc litere 
noi e noapte stinge lumina închide 
ușa după tine e ziuă 
toate sînt adunate acum 
ca într-un buzunar de la piept 
vorbește nu-i nevoie de cuvinte 
găsim noi și acea limbă 
în care se crapă de ziuă. 
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Orice se poate construi din cuvinte 
 

Orice se poate construi din cuvinte un triunghi 
ea el ea 

seara noaptea dimineața 
mănușă din pielea ta însăși, mîna proprie 
cu care faci incizii direct pe inimă 
 
Orice se poate construi din cuvinte o gaură în 
aer ochi închis apă întotdeauna 
sub nisip vîntul 
iscat din senin ce spulberă iarăși sarea 
zilei. 
 
Orice se poate construi din cuvinte călcîiul 
lui ahile săgeata ruptă 
întotdeauna la purtător punctul 
de start. 
 
 
N-aș fi vrut să adorm în iarbă 

 
N-aș fi vrut să adorm în iarbă 
n-aș fi vrut să îngenunchez ca un animal sălbatic cu gura 
la apă 
n-aș fi vrut să întorc capul după primul pas 
într-un oraș străin în care am coborît 
n-aș fi vrut noile dioptrii 
prin care înțeleg dintr-o dată atîtea cuvinte nescrise 
n-aș fi vrut ziua de ieri peste care am sărit 
n-aș fi vrut să repet după tine bună ziua 
după atîta timp 
n-aș fi vrut cartea asta ce nu se deschide  
nu se închide nu începe nu se termină 
niciodată 
n-aș fi vrut nimic dar asta nu se poate 
sigur cer totul. 
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Din jurnalul intim 
 

Întotdeauna recunosc am fost sclavul tău. 
Nu mi-am aparținut cu totul niciodată. 
Lustruiam cu tălpile goale calea dus-întors pînă la tine 
pe care repede-o ștergea vîntul precum nisipul în deșert. 
Nu mă-ntorceam din drum știindu-te tot timpul acolo în față 
unde te-am fost pierdut prima oară. A doua. A treia. 
Te pierd tot timpul asta îmi place la tine.  
Cînd obosit mă așez 
pe tine stau suspendat. 
 
porecla iubitului Aidei. 
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Marian DRĂGHICI 
 
 
Caii de la biclă  
sau re-capitularea 
 

pentru Ion (Nino) Stratan 
 
(motto: te repeți una-două 
însă te repeți ca într-o rugă 
până se face liniște în text 
și poetul-poet aude în pagină 
ce-i spune Dumnezeul poeziei 
lui – din alt poem). 
 

lânsul  
mă podidise-n pădure  
bine că nu acasă. 

 
plânsul din senin 
în pădurea Bercica  
unde nu se-ntâmplă nimica, 
doar vântul prin crengi stârnește  
sieși frica 
repezit peste vârfuri  
dinspre Olt spre Osica  
de cade pe spate pufnind furnica  
acum ca pe vremea lui tica 
Ilie, om cu păhăruț – 
 
și plângi,  
și plângi 
 
o lacrimă masculină  
oricât de mare tot puțină 
măcar că nu se mai termină 
nici 
undeva într-o altă lumină: 
 

p 
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„Nino, Nino,  
cum-necum  
am scris poezie sub teroare  
și nimeni nu ne poate lua asta 
și caii de la biclă – 
 
în curând  
ne vom recunoaște de departe  
ca munții, 
care pe negresa lui cu armonică roșie, 
care sub negresa lui cu armonică roșie. 
între care și care  
nu e altă scăpare  
decât la negresă între picioare. 
 
mai ales de când te-ai aruncat în cuțit,  
mai ales de când te-ai aruncat  
cu inima ta de poet-poet  
în cuțitul proptit în tocul ușii, 
tremură carnea pe mine  
ca macul între coline  
numai vânt și subțirime- 
a îngerului din vechime 
pentru ce va fi cu noi dincolo 
din scrisul atâtor versuri cretine, 
frumoase nu zic nu,  
dar spiritualmente cretine,  
auzi și tu:     
 
între care și care  
nu e altă scăpare  
decât la negresă printre picioare. 
 
„moartea nu există, omul nu poate muri”, 
spun caii de la biclă,  
voci ale deșertului nostrʻ uman  
ca închise într-o sticlă  
de mii  
de ani  
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plutitoare pe ocean,  
 
„moartea nu există, omul nu poate muri”,  
adică tu ești viu pe undeva,  
dragă Nino, trăiești ?  
unde și cum, bătrânelu ?  
 
până la judecata din urmă a cuvintelor/poeților 
care sigur va fi,  
la tine în cartier, 
pe pajiștea de lângă cer,  
un declic auster  
o plesnitură de bici din rădăcinile  
unei mări secătuite,  
dar sigur va fi, 
 
ca să mă pot ruga eu mortul pentru tine – 
dacă tu ești viu pe undeva dragă Nino, trăiești –,  
ca să mă pot ruga eu mortul pentru tine  
cu lacrimă masculină  
oricât de mare tot puțină 
măcar că nu se mai termină 
 
uite, mă dezic  
ca de niște gunoaie  
de toată snobeala scrisului meu,  
de balastul atâtor versuri și poeme 
frumoase nu zic nu,  
dar spiritualmente absolut cretine, 
auzi și tu:     
 
iar e întuneric ca în demon,  
zise plictisită rău negresa. 
(gunoi!) 
 
* 
șarpele-n ceruri  
și zburătoarea sub pământ  
dacă acolo  
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mai e puțin aer. 
(gunoi!) 
 
* 
lenea pentru mine e sacră.  
când lucrez, fără lene 
nu sunt bun de nimic. 
(gunoi!) 
 
* 
ah, indiferența ta măreațo  
umflă praful pe străzi, 
mișcă morile de vânt  
în capul lui Dumnezeu,  
pervertește lucrurile până la a face  
din tine bunăoară 
un zid negru.  
un zid absolut negru.  
un zid. 
 
ai fost pentru mine un zid negru, 
una dintre cele patru mori de vânt  
din capul lui Dumnezeu:  
muzica femeia vinul și însuși Dumnezeu. 
 
gol cu mâna mea m-am strâns de pe arie. 
gol la patru mori de vânt m-am măcinat.  
indiferenței tale îi spun: după morți succesive,  
iată-mă viu. credibil. măcinat bob cu bob.  
atâta timp m-a privit un duh negru  
că din mine se va face o pâine neagră,  
va izbucni o muzică neagră.  
o femeie neagră va veni  
și-mi va duce ca pe nimic  
inima neagră  
într-un vas cu vin negru 
înaintea unui Dumnezeu  
gol, orbitor de negru. 
(gunoi!) 



Gala Poeziei Române Contemporane 

Discobolul/2016 
 

108 

 
etc. etc. etc. 
gunoaie gunoaie gunoaie. 
delete delete delete...” 
 
plânsului meu din pădure  
i-am adus stafia acasă: eu sunt. 
 
plânsului meu din pădure  
i-am adus stafia acasă: eu sunt 
o lacrimă masculină 
oricât de mare tot puțină  
măcar că nu se mai termină 
nici  
undeva într-o altă lumină. 
 
Doamne, te rugăm, iartă-ne  
că nu știm ce scriem 
cum nu știm ce scrie Nino 
pe unde scrie 
cu candoarea lui de copil  
trecut de șaizeci – proză  
sau tot poezie ? 
 
Doamne, te rugăm, noi cei  
douăzeci și unu lirici galezi  
aduși, cu Lista lui Manolescu, aici 
în inima Albei, și care,  
oricât ne-ar lumina instant Drăghici,  
nici nu știm bine ce te rugăm 
sau dacă avem chef s-o facem  
prin vocea acestui prezumțios  
halal nebun pentru Hristos 
cât să sune din coadă frumos: 
 
la parusie,  
când va fi să fie 
vino,  
în alai cu Nino 
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vino,  
în alai cu Nino,  
chiar de-ar fi  
ca-n marea Ta lumină  
Nino să ne-apară la toți Nină.  
De ce nu-mi vii Tu? Vină! 
 
altfel, 
între care și care  
nu e nicio scăpare  
zise, le zise 
plictisită rău negresa  
cailor mei de la biclă, 
cei ce pasc în pădurea Bercica  
unde nu se-ntâmplă nimica 
nici plânsul din senin, nici vântul  
prin crengi stârnindu-și sieși frica, 
nici cade pe spate bufnind furnica 
acum ca pe vremea lui tica 
Ilie, om cu păhăruț și unșpe copii*,  
din comuna Osica. 
 
(*între care cea mai mare Anica,  
iar mezin tatăl meu, Mihail zis Mișu: atâtica!)    
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Horia GÂRBEA 
 
 
trecutul – o sărbătoare 
 

împlarul îl știi 
ții minte cum bătea el 
cuiele în cosciuge din 

două lovituri cu dosul teslei 
intra tot cuiul nu-l 
mai scotea nici dumnezeu 
îl știi pe tîmplar 
ei a îmbătrînit 
de nu-l mai cunoști 
abia se mai tîrăște 
pînă la cîrciuma lui vasile 
abia mai ridică paharul 
albăstrui cu fundul gros 
pînă bea cinzeci trece ora 
și aprinsul unei țigări 
durează pînă mîine 
 
îl știi pe gropar știi 
cum săpa ca un excavator 
ce gropi făcea late adînci 
abia îl mai vedeai din ele 
dădea de apă plutea mortul 
în sicriu ca într-o bărcuță 
ei bine a îmbătrînit dacă 
pleacă spre cîrciuma lui vasile 
la prînz ajunge către seară 
și dacă bea o sută adoarme 
 
dar pe bietul popă îl știi 
ții minte cum prohodea 
cu viteza sunetului 
cum învîrtea cădelnița peste mort 
ca pe ciocanul de la stadion 
a-mbătrînit săracul noroc 

t 
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cu enoriașii că-l duc cu mașina 
pînă la cîrciuma lui vasile 
îl leapădă pe primul scaun 
și noroc cu vasile că-i mai 
ridică paharul la gură 
 
și pe vasile îl știi 
slab cum era parcă  
a pus carne pe el parcă  
a crescut a întinerit învîrte 
butoaiele ca jonglerii la circ 
un bobîrnac dacă dă 
vreunul bețiv cade ăla în nas 
pe gropar și pe tîmplar 
cînd îi dă cu capul de masă 
se aude de la pod iar 
pe sărmanul popă îl ia de guler 
și-i repede paharul pe gît 
 
unii spun că l-au văzut pe vasile zburînd 
ca un liliac trecea peste sat 
 
 
Ceasornicarul 
 
Odată-n an, sau chiar mai rar, 
Îl caut pe ceasornicar. 
Și nu mi-e drumul în zadar: 
Lăsați-l – zice - că-l repar. 
Dar eu demult stau ca pe jar. 
Zău, nu am timp – grăbit sînt foc. 
Te rog, repară-mi-l pe loc. 
El scoate dintr-un galantar 
O trusă cu instrumentar, 
Își pune-un fel de ochelar 
Și meșterește un minut 
Spunîndu-mi: gata, l-am făcut.  
 
Am observat ceva bizar 



Gala Poeziei Române Contemporane 

Discobolul/2016 
 

112 

Privindu-l pe ceasornicar: 
Mă uit la frunte și la dește 
Și văd că nu îmbătrînește, 
Iar fiecare rid la el 
De trei decenii e la fel. 
Chiar părul, altfel grizonat, 
De zeci de ani e neschimbat. 
Nu pare nici mai cocoșat, 
Nici dinții nu i s-au stricat - 
Același alb imaculat. 
 
Odată-am prins a-l întreba: 
De cînd te știu pe dumneata? 
Și mi-a răspuns cum se cuvine: 
De cînd te știu și eu pe tine. 
 
Dar, lucru neobișnuit, 
De cînd îl caut, negreșit 
O dată-n an, cum am vorbit, 
Nici eu n-am mai îmbătrînit. 
Oglinda-n orice dimineață, 
Parcă-mi arat-aceeași față.  
 
Ieri, răsfoind niște ziare, 
Văd că nevastă-mea tresare 
Și-mi zice, arătînd ziarul:  
Vezi? A murit ceasornicarul.  
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Ovidiu GENARU 
 
 
Asemeni bunului măslin 
 

semeni bunului măslin în modestia lui nimicul 
îți dă de toate. O sferă hrănitoare. 
Imaginare lumi se tencuiesc în utopii 

așezări ale rutinei se pierd în fum. 
 
Eu sunt literatura care-și bea cafeaua cu toate   
     simțurile 
paroxistice în evantai. 
A mâinii instruită umbră a îmbătrânit râșnind   
     cafeaua. 
80 de ani la râșniță. Sclavie. Provincie. 
     Plictis. 
O dimineață tu mi-aduci un zaț de bucurie 
tu mi-aduci licoarea zeilor pe tavă. 
 
Lehamite  
ești liberă să pleci. Pe mâine. 
 
 
Bodegă de cartier 
 
Uneori intri și te așezi pe scaunul din colțul bodegii 
miroase a Biblie arsă a acru și fum 
și asta plătești. 
Pe geamul soios vezi orașul care te-a împins înăuntru. 
Zornăie pe masă mărunțișul 
ca și cum în urma ta s-ar închide hubloul  unui veac 
adânc submarin. 
Și iarăși 
Pleci ca să intri. 
 

A 
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Text scris din plictis 
 
Un gândac de bucătărie traversează printre  
     picioarele 
Gretei 
un hol din Hamburg. 
 
În prima absidă pe stânga la San Pietro 
varul crăpat 
desparte Fecioara de Prunc. 
 
Nouă ochilor verzi ni s-a dat liber să gândim. 
 
Din preaplinul luminii țâșnește asurzitor 
o rază de întuneric. 
 
Ce vezi e ascuns îndărătul privirii 
doar marile evaporări de suflete sunt vizibile. 
Trosnește vremea la încheieturi. 
 
Lumea-i cuprinsă în inima mea adânc 
în inima mea  
și nu pot s-o deschid decât cu cuțitul. 
Dar merită? 
 
 
Mărturisiri 
 
S-a cuibărit în tine moartea. N-o alunga 
e un punct de sprijin. Pe ea poți să te bizui. 
Ea nu te părăsește la greu. 
Miresme care oxidați un sânge tânăr veniți de  
     unde? 
Despre lentoarea depunerii vârstei în ateroame 
ce se mai știe? Sunt zilele sleite? 
Polenul zorilor? Să fie mizeriile experienței? 
Sau poate-i arhivarea migăloasă a bucuriei? 
O căptușeală a înțelepciunii? 
Tuneluri înfundate cu cafele și țigări? 
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O fi haznaua biblicei nimicnicii? 
Nici pompa asta pătimașă nu mai ține cadența 
cu gloria amăgitoare 
Inimă arsă din ce în ce mai capricioasă mai  

postumă 
Rogu-te nu te grăbi. 
Trebuie să depun mărturie chiar și răbdarea 
vrea să depună mărturie 
și însăși mărturie vrea să se mărturisească. 
 
În fața cui? 
 
 
De la sine 
 
Când frunzișul se dă singur la o parte 
înseamnă că Naiba  
îți spionează inima. 
 
Când fereastra se crapă de la sine  
înseamnă că te vizitează îngerul 
O fi având vreo urgență 
 
Deși ar putea să treacă prin geam 
fără să-l spargă. Îngerul nu e ca noi 
spărgătorii. El nu este deloc. 
 
 
Vârf 
 
Priviți în viitor: șopârle încălzindu-se la soarele 
pietrei voastre tombale 
unde  
cândva a fost un templu. 
Asta vedeți. 
Iar în vârful acestui suflet rarefiat 
încape lumea 
al cărei rege e doar gândul cu supușii lui 
    troieniți. 
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Ion HOREA 
 
 
Un salcîm de-o mai fi...  
 

ălmășirilor nu-s  
Potrivit după fire,  
Și străbat mai presus  

Doar tărîmul Iubire,  
 
Și pornesc înapoi  
Către timpuri neclare,  
După-un zeu, Litovoi,  
După Gelu călare.  
 
Ispitind cîte-un semn,  
Mă opresc pe la vetre  
Sub odăjdii de lemn  
Unde-a stat Sfîntu-Petre.  
 
Din poveste e tot  
Și sînt cel al poveștii,  
Dintr-un neam, cum socot,  
Al țărînii aceștii...  
 
Și mă-ntorc la ce sînt,  
La lumina de țară,  
Să mă rog la pămînt  
De din zori pînă-n seară.  
 
Al iubirilor sînt,  
Și-al durerii, cînd vine  
Să aștearnă-n pămînt  
Un culcuș pentru mine.  
 
Un salcîm de-o mai fi,  
Într-o zi să-nflorească,  
Ori sub stelele mii,  
O cîntare cerească...  

V 
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Alb  
 
Parcă ninge peste mine, parcă-aș fi de-odată mire,  
Și sînt dincolo de gînduri, și sînt dincolo de fire  
Sufletul în lucruri cată chipuri stinse-n oglindire,  
Mîinile destramă forme și mă-alungă din zidire,  
Și-i o liniște de zboruri și-o ascundere-n rodire  
Se împerechează fluturi și păianjeni lasă fire  
Păsările cad în cuiburi amețite din rotire  
Și-o vibrare-ascunsă cheamă depărtate corzi de lire  
Cînd puzderie de stele se destăinuie-n sclipire  
Parcă-ntipărind odăjdii de smaragde și safire,  
Să mă-nalț la voevozii din pereți de mînăstire,  
Să cobor pîn-la părinții adormiți în cimitire  
Ori prin urmele zăpezii să mă pierd în amintire...  
 

Gînd  
 
Era un drum la marginea pădurii  
așa cum știam din povești  
și noi eram copii amîndoi  
azi nici nu mai știu unde ești!  
 
și drumul cobora în oraș  
pe lîngă porți și trandafiri sub ferești  
și noi eram tăcuți amîndoi  
azi nici nu mai știu unde ești!  
 
ne-am sărutat cu teamă, urmăriți  
de stranii fiori pămîntești  
și eram numai noi amîndoi  
azi nici nu mai știu unde ești!  
 

Acei copii neștiutori… 
 
Acei copii neștiutori  
Și-acei bătrîni cu-nțelepciune  
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Nu vor veni de două ori  
Ca să mai creadă-n vreo minune.  
 
Cu-o viață doar sîntem datori  
Dar despre asta vor mai spune  
Acei copii neștiutori  
Și-acei bătrîni cu-nțelepciune.  
  
Comornici ori neguțători,  
Nu-i nimenea să ne răzbune  
Cînd sus ne vor petrece nori  
Și-n umbra lor o să se-adune  
  
Acei copii neștiutori...  
 

 *** 
 
aici povestea mea sfîrșește. din altă lume spun-o alții.  
mă mai opresc rotiri de grauri și voi, acății mei înalții,  
mă mai întorc zăpezi căzute de undeva, din amintire  
și frasinul dintre morminte cu cei ce nu mai dau de știre.  
mă mai îndeamnă coasta Petii să sui și să mă uit departe  
de cîtă zare transilvană întipăresc aici în carte,  
de cîte sfinte asfințituri în Cheia Turzii-și ard cocenii  
și cum se-aud pe drumul țării trecînd prin sate Apusenii.  
mă-ademenește-n ape tulburi și Mureșul sub sălcii rare 
și Rîpa Morii se răstoarnă în gîndul meu cu-nfiorare,  
aici povestea mea sfîrșește ca-ntr-o clopotniță înaltă, 
luntrașul își desprinde luntrea să trec de partea ceealaltă  
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Medeea IANCU 
 
 

I DACĂ VEZI o femeie tîrîtă de 
Doi bărbați 
Împotriva voinței ei 
 

Să nu faci nimic, să 
Nu spui nimic, 
 
Cel mult 
Să întorci capul, 
Să-ți faci o 
Cruce, 
 
Doamne dumnezeule, 
Nu te uita, că e 
Rușine, 
 
Întoarce-ți și 
Arhaghelii cu 
Spatele 
 
Spune-le: 
 
Noi nu, 
Noi nu 
Avem ce să  
Facem, 
 
Tu ești de 
Vină. 
 
 

Ș 
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CÎND SCRIU SÎNT UN ȘOIM, deși 
Ei îmi spun că ochii mei suferă de 
Strabism. 
 
Nu e o rușine, e o artă 
Să pot crea imagini diferite despre 
Tine.  
 
Ei îmi spun că un poem trebuie 
Să fie scris așa, că o femeie trebuie 
 
Să se îmbrace așa, că discursul meu trebuie să fie 
Așa: 
 
Dar cînd scriu sînt un șoim,  
Deși ei îmi spun că ochii mei nu pot 
 
Vedea, dar 
Ochii mei și vocea mea și poezia mea nu 
Sînt un instrument pentru ură 
 
Și cînd scriu văd așa, 
Cînd îți vorbesc văd așa, 
Cînd noaptea se lasă 
 
Văd așa: 
 
Acesta este adevăratul înțeles al 
Lucrurilor. 
 
 
DUMNEZEU ARE MILĂ DE COPII în 
Grădinițe. Pe copiii din școli îi 
 
Compătimește mai puțin. 
Cînd eram în școala generală, băieții din clasă au spus: 
O fată care sîngerează e o tîrfă. 
 
Cînd eram în școala generală, profesoara a spus: 
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Sîngele bărbatului a făcut religia și 
 
După aceasta directorul școlii a spus: sîngele bărbatului a 
Făcut istoria iar sîngele femeilor a creat 
 
Dezgust. Dumnezeu are milă de copii în 
Grădinițe. Pe copiii din școli îi 
 
Compătimește mai puțin. 
Cînd eram în școala generală profesorul a spus: 
Propoziția ta este feminină. 
 
Clopoțelul a sunat, băieții au început să cînte: 
Propoziția ta este dezgust, 
Propoziția ta este dezgust. 
 
Iarna a trecut, ploaia a încetat. 
Regele m-a dus în cămările sale. 
 
În grădina sa de mir și spermă trupul meu l-a 
Dus.  
 
Eu spun: Dumnezeu numără lacrimile femeilor. 
Mîini lipicioase, de cretă și smochine: 
Eu scriu: vocea mea nu este o abreviere în dicționar. 
 
Băieții cîntă: în grădina lui de mir și spermă regele  
Trupul ei a dus. 
 
Dumnezeu are milă de copii în grădinițe.  
Pe copiii din școli îi compătimește mai 
Puțin.  
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NU AM NICIO AMINTIRE despre țara mea. 
Amintire aici înseamnă a aparține. 
 
Ei predau lecții despre cum să 
Te protejezi în caz de cutremur. 
 
Ei predau lecții despre istorie. 
Eu folosesc repetiții pentru a le reaminti asta: 
 
Limbajul meu a fost tăiat în această țară. 
Ei au construit granițe.  
 
Ei au creat granițe pentru a despărți versul.  
Sîngele meu nu are accent. 
 
Nu am nicio amintire despre această țară. 
Amintire aici înseamnă a aparține. 
 
Încerc să găsesc un cuvînt sfînt pe care să nu 
Îl traduc.  
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Vasile IGNA 
 
 
Egloga a VIII-a 
 
August: Pielea feței tale 
 

ielea feței tale peste pielea chipului meu 
ca o mască de lut subțire prin care se zăresc 
bolțile purgatoriului. 

Într-o margine așteaptă fluturele strivit între  
paginile Scripturii, el ce zburase 
în căutarea unui cuvânt nou 
deși ochii îi erau demult orbi la  
descifrarea sensului. 
O rasă umbroasă, ostilă, străină 
tatuaje cerești, cicatrizate-n absență. 
 
Cer galben, murdar, geam jegos cu  
straturi  suprapuse de praf și fum pe care  
cineva scrie cu gheara cuvinte vulgare. 
Patibulo dignus. 
Uite, în lumea de femele a albinelor  
totul e altfel și înțelegând asta  
te-ai putea autodistruge, te-ai putea fărâma  
în bucăți, ca un fagure uscat  
prin care cutreieră șoarecii. 
 
Care e partea bună a enigmei: 
cea dinspre trecut sau cea dinspre viitor? 
Ar putea fi o întrebare fecundată de 
pâlpâirea îndepărtată a stelelor . 
 
O rădașcă, iată ce e acest anotimp 
ce nu se poate strecura dincolo, 
prin canalul strâmt al anului. 
O rădașcă, un gândac ca  o piatră neagră 
cu uriașe coarne de ambră și diamante. 
Un duh cu respirația ofticoasă. 

P 
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Umilită, precum leul în cușca 
cu bare nichelate a circului. 
 
Ei toți îl păzesc pe paznic cum ar 
păzi Grădina de limacși și cârtițe,  
unii alunecând sub pământ, alții lăsând 
în urmă dârele argintate 
ale unui alt fel de întuneric. 
Nori se înnoadă și se deznoadă tot timpul 
până când paznicul nu mai recunoaște nimic 
nici măcar liniile chipului său 
închegându-se în mari flăcări albastre. 
Și târziu, foarte târziu, dispare în ceață și uitare 
în singurătatea morocănoasă a prezentului. 
 
 
Egloga a XI-a 
 
Noiembrie: Eros 
 
În spatele crepusculului crește un istm brun. 
Poate fi Cerul și pământul: colindă a copilăriei trecute 
de jumătate, când cresc sânii și se schimbă vocile. 
O, trup al meu imprevizibil, enciclopedie vidă de 
cuvintele esențiale! 
Dacă întâmplător trece un nor pe deasupra inimii 
acolo rămâne  o umbră nemuritoare 
o umbră de rezervă 
un Zeu de carne și sânge. 
 
Vara e în toate: chiar acum alunecă printre 
stinghiile lui noiembrie și le învață să urce 
prin arterele pline de reziduuri ale anotimpului.  
Ierburile doar, ele s-au uscat pe la subțiori 
unde n-a mai rămas decât o inscripție aproape ștearsă 
omnia vincit. Sigiliu obliterat. 
Eu însă îmi amintesc de viitor 
de staulul unde mai stăruie trupul ei înfășurat  
în sudorile facerii, ținând de mînă pe pruncul Isus. 
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Totuși, puțină impostură nu strică 
dezordinea impune mereu alte reguli 
alte jocuri se joacă, alte fețe arată adevărul 
mereu altele sunt sensurile  
în limba nouă ce se naște chiar acum 
în palatul de gheață al gurii 
în subteranele inimii. 
Prooroc nu-i decât cel ce pune înțelepciunea 
înaintea adevărului. 
 
Pregătește-te, mi-a zis, vei fi îngropat 
departe de casă, pe Dealul ce se ridică spre 
Răsărit, printre pruni și cireși și gutui de pripas. 
Dar eu nu mă puteam dezlipi de sânii ei 
nu mă putea desprinde de acest tron 
pe care domniseră înaintași și erezi, la grămadă. 
 
Eu eram iarba ce creștea vinovată 
printre dalele de beton ale cimitirului. 
 
Spune-mi dacă toate acestea au un nume. 
Hortus voluptatis, probabil? 
Râsete, deliruri, seducții, năzdrăvănii. 
E ca și cum te-ai supune altei retorici, 
unei retorici ce plânge 
după locul pustiu din Grădinile Raiului 
vecine ținutului tău, cercetat doar în vise. 
 
 
Priveliștea de după 
 
Prietenii nu spun întotdeauna adevărul 
chiar atunci când ei înșiși sunt adevărul. 
Chiar atunci când spun Hoc est corpus meum 
ei arată nu o prezență ci o dispariție 
un gol, o durere, un cuvânt ce se naște pe sine 
ca în preajma Buneivestiri.   
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Va trebui să separi aceste experiențe 
fiecare provoacă un delir, o promisiune, 
un înțeles fără noimă. 
O priveliște, o procesiune 
un alt mod de a practica limbajul semnelor.  
 
Ei sunt toți întemnițați și au gurile pecetluite. 
Locurile pustii. 
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Ioan MOLDOVAN 
 
 
Altă scriere neagră 
 

ici în pizzeria română 
vreau să enunț ceva foarte important care să rămână 
de pomină 

și nu pot: trebuie să scrumez doar pe jos, ca la Paris 
 
Ies pe mal, nu văd pe nimeni și ca dinadins 
nu mai e cer pe deasupra 
 
Doar o înșiruire de hituri domină aerul dintre ramuri de 
răchită  
 
Din sinagogile două 
răzbate cântecul vesperal al lui Iov 
 
În parc însă pe bănci înecate în rouă pipițe și iar pipițe 
în negru, cu năsturei auriți, cu șuvițe mov 
 
Plec, beau o bere la Leipzig, o cafea la Venezia, totul pe fugă 
și iată că tot n-am ajuns să formulez Propoziția a opta. 
 
 
Doar două incinte:  
 
Când ești într-una, vrei să treci în cealaltă 
și invers, mereu –  
timp în care plouă cu apă, cu sare 
cu sare și minereu, 
într-o măsură înaltă 
 
Maimarii Academiei Regale la Zi așteaptă  
să te întorci din călătoria de la noul pol nord 
să-ți prezinți raportul și să te ungă de-ndată „cuceritor” și  
chiar să dea numele tău unui fiord 
 

A 
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Numai Doamna Domniei mele știe că de fapt eu trec dintr-o 
odaie în altă  
odaie, ca să o îmbrățișez încă o dată și încă o dată 
acolo, pe harta unde nu încetez 
să mă pierd cu apa, cu sarea, cu toată lumea cealaltă. 
 
 
După colț, în trecutul imediat  
 
Rilke ridicând mereu o sprânceană  
mereu înfățișându-mi-se ca nobil dezmoștenit 
poate pentru că nu m-am dus la Marșul pentru Viață 
poate pentru că nu ne avem măcar în zori ca frații 
 
Stau după colț, în trecutul imediat  
printre invitații, afișe, drepturi de autor, deconturi și 
publicitate 
Vine paramedicul și-mi pune în brațe hainele ude ale mortului  
toate tăiate de resuscitatori când încercau să-l învie 
 
Azi-dimineață doamna vecină de jos m-a întrebat  
cum stăm cu marii gândaci negri 
Stăm bine, stăm cu grijă: există!  pe unul l-am omorât 
celălalt s-a făcut alb și mic 
 
Ca viața mea – slabă, subțirică, abstruză 
urmașă pe linie directă a gâzei de pe foaie 
pe care am omorât-o cu lene și nedumerire 
de-am rămas de tot nesigur pe conjugări 
 
Sunt un mare norocos al vieții mele și asta mă derutează 
Or, ce simpozioane mă mai reclamă, ce înmormântări mă mai 
obligă 
E problematic 
Să nu-i speriem pe cei vii: sunt puțini, sunt slabi, sunt 
bezmetici 
Noi însă, dușii, avem sentimente benevolente 
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Olimpiu NUȘFELEAN 
 
 
Mai sus de turla bisericii 
 

irena ambulanței scoate orașul din rădăcină 
precum dentistul măseaua de minte 
fără anestezie. 

Disperarea țîșnește 
din vena deschisă, 
se înalță cu suflet cu tot, 
deasupra caselor, mult mai sus, 
unde florile scuturate de cais nu mai ajung. 
 
Greu de dus o zi fără griji. 
 
Zborul vrăbiilor este iute și gol, 
în lume-i urît 
și-i umezeală tăcută, 
peste care trece înghețul fiorului. 
Putrezesc carii în grinzi 
și grinzile se încovoaie sub greutatea cenușii, 
iar căderea e doar amenințare –  
nimic mai mult. 
Acoperișurile înalte stau așa, 
nici prăbușite de tot, nici agățate de cer. 
 
Țipătul sirenei te urcă 
mai sus de turla bisericii, 
acolo unde îngerii nu mai pot bate din aripi 
iar Dumnezeu n-are cel mai bun unghi de privit 
din fereastra Raiului -  
așa că-i dă drept de decizie 
Întîmplării –  
un concept ca o ființă  
ce stă lîngă tine uimită 
și tu nu știi ce să mai crezi: 
mori sau trăiești? 
 

S 
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Greu de dus o zi fără nefericire! 
 
Ce să pui în locul rănii sîngerînde? 
Cum să-l iubești pe cel care te iubește 
cu iubirea lui căreia 
nu i-a găsit încă sensul? 
 
 
Un vers frumos 
 
Cînd scriu un vers frumos 
îngerul rău îmi dă peste mînă 
și-mi varsă cafeaua: 
 
- Ce-i cu mîndria asta 
cînd știut e că doar glodul și depresia 
dau chip durerii, ținînd-o astfel în frîu? 
 
- Și – continuă el moralizator –  
cine-ar furniza tensiune-n rețeaua electrică 
dacă nu fata violată aseară în parc, 
plină azi de furie și scîrbă? 
Violatorul mută munții de sentimente din loc! 
 
- Dacă – îl îngîn eu ironic și furios –  
n-ar curge sînge 
din gîtul bătrînului decapitat 
în accidentul de pe Marele Bulevard, 
cum aș ști că lumea e vie?... 
 
În vremea asta îngerul bun 
îmi șoptește discret: 
- Lasă poemele tale, lasă-le, 
dacă-s frumoase 
nu le mai scrie, 
fi-vei iertat pentru păcatul 
de a le trăi singur! 
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Mic dejun 
 
Mic dejun cu ouă proaspete, 
cumpărate direct din cuibarul găinilor, 
pîine de grîu coaptă-n cuptor de lut 
și unt bătut de bunica din laptele casei... 
 
Lumina tresare în bulele de bioxid de carbon 
ce-și fac drum prin apa limpede spre aerul expiator... 
pe terasă. 
 
E răcoare – acum – și El 
se joacă de-a timpul 
cu un spic de grîu –  
cînd să dea în pîrgă 
îl lasă în seama Liberului Arbitru, 
care, însuflețit, 
e bucuros că mă hrănesc sănătos 
și nu-mi mai cere nimic. 
 
În vremea asta admir 
pata de zmeură 
de pe brațul iubitei, 
sărită acolo cînd îmi pregătea dulceața. 
 
Aștept să se întîmple ceva 
și ... nimic. 
Invidiat că stau într-o răscruce de întrebări 
ce nu duc nicăieri. 
 
Dar dragostea mea nu-i o statuie de marmură 
ce se-nfiorează cînd simte pe braț 
o banală pată de zmeură. 
 
Mic dejun din ouă ce nu mai fac pui,  
dulceață de fragi furați din pădure, 
biscuiți cu semințe bine prăjite... 
 
Ca și cum un lanț trofic aș închide, 
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ca și cum eu aș fi în centrul universului 
și El ar conspira cu îngerii la bunăstarea mea... 
 
Mulțumit, eu, că lumea nu va mai fi niciodată 
un fruct viu. 
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Aurel PANTEA 
 
 
*** 

e instalează în mine un om bătrân, ocupă treptat toate 
cotloanele, 
deocamdată conviețuim, avem aceleași vicii, ne plac 

aceleași femei, 
dar el crește din lucrurile la care renunț, în anumite momente, 
când limbajul însuși are umbră, aud răsuflări obosite 
și atunci spun: 
 
Dumnezeul meu mă digeră, Dumnezeului meu îi e foame,  
Dumnezeul meu se droghează, Dumnezeul meu înjură, nu 
face raționamente, 
e un ins direct, te scuipă în față, suferă, limbajele lui imediate 
sunt 
disprețul, dragostea și răzbunarea, 
nu face politică, o suportă și o desfide, Dumnezeul meu stă cu 
toate curvele, 
stă cu peștii și pe toți îi iubește, și spune că toți vor învia, și 
tuturor 
le e un pic mai puțin teamă când vor muri, Dumnezeul meu 
face zi de zi 
exerciții de moarte și înviere pe pielea mea, iar eu îl iubesc de 
nu mai pot, 
e nevoie să mai și iubești, nu-i așa, 
despre Dumnezeul meu vorbesc cei mai mulți cu 
superioritate, e un 
Dumnezeu mai greu de îndurat 
și în plus are mulți morți pe conștiința Sa mare, și nu toți sunt 
împăcați, 
Dumnezeul meu îmi seamănă, poate fi urât și agresiv, și chiar 
este violent și vicios, 
vorbind de el, eu îl fac asemenea mie, o fi fiind păcat, dar  
așa îl simt mai aproape, el se naște în slăbiciunile mele, de 
obicei, 
în ele locuiește nimicul, dar el îmi iubește nimicul, 

S 
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cu asta m-a dat întotdeauna gata, el știe că nimicul meu 
e sămânța nimicitorului care vrea să mă știe mut. 
 
Poemul 
 
Poemul intră cu furia lui Christ printre zarafi,  
și toți își caută fețele ascunse, 
el biciuie fantasmele, încît se aude cum mor zeii  
în culturi bătrîne, 
el e salvarea, 
de limbajele ce nu mai știu decît un singur cuvînt,  
și nu îl pot rosti,  
dar simt de departe arsura prafului și pulberii, și-a cenușii 
       
***          
Poemul e teroarea 
că ești văzut cu ferocitate  
pe dinăuntru,  
poemul e un atentat împotriva oricărei ordini,  
el e principalul aliat al asasinilor aparenței, 
poemul e cădere și furie.  
e stigmat, 
 cu el timpul se curbează, încît se văd morții în pribegii fără 
capăt 
 
 ***        
În orizontul morții se scrie poemul, 
în desfrîu și dezlănțuire, 
cînd viața nu mai contează, 
cînd mă simt privit fără cruțare, 
cînd au încetat toate concesiile, 
în biografia mea totul e pregătit 
pentru victimă. 
Lentă înaintare a groazei, 
e dimineață, 
dar altundeva1 
 
                                                
1 Poeme din volumul Psaltirea de Vineri noapte, în curs de scriere 
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Maria PILCHIN 
 

 
salon du livre 2016 
 

a paris m-am iubit cu taximetristul michel 
apoi cu băiatul de la recepție yusuf 
cu vreo doi poeți un traducător ăsta chiar bun 

cu doi ambasadori veniți toți la salonul de carte 
lângă turnul eiffel m-am iubit cu toți vânzătorii 
de turnuri eiffel mici și ușoare bucăți de metal 
în cafeneaua vizavi de notre dame pe cheile senei 
m-am iubit cu gilles chelnerul un tânăr frumos 
apoi iarăși cu un romancier și doi poeți talentați 
un fost președinte de academie un președinte de institut 
cu o tânără director de programe felină și senzuală 
cu bucătarul care mi-a servit la dejun o omletă bună 
cu librarul de la joseph gibert știa cum pot găsi o carte 
cu vânzătoarea de flori de lângă hotel de la paix 
apoi ai sunat tu și ai zis 
— treci acasă! 
și am venit cuminte neatinsă castă 
 
 
Zara în rochia alb-aurie 
 
Anteea fetița de șapte ani pășește grăbită spre casă 
păpușa ei aproape târâtă pe jos prăfuită dezbrăcată 
și murdară are un ochi închis altul deschis iar  
gura ei a fost tăiată cu foarfecile acum o săptămână  
așa a vrut anteea să aibă și păpușa gură să mănânce 
să înghită anteea ca o mamă bună își hrănește  
păpușa îi dă să bea o leagănă o înfașă îi cântă.  
 
Diminețile anteea doarme gogoașă de mătase 
e vară rămâne singură acasă se trezește târziu 
deschide ochii ia păpușa și merge să ia masa 
terci de griș de hrișcă de orez de ovăz de grâu 
mănâncă alene și îi dă și păpușii să îmbuce  

l 
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în liniște de parcă există o înțelegere între ele 
de parcă sunt mamă și fiică de când lumea.  
 
Într-o zi mergea de-a lungul unui gard cu zara 
păpușa un câine din curte un dulău cât un vițel 
și-a băgat botul printr-o gaură și a apucat capul 
păpușii anteea a strigat l-a lovit peste bot și urechi 
pe animalul nesimțit l-a zgâriat cât de tare a putut 
a smuls-o pe zara și a fugit acasă unde a spălat-o 
a legănat-o a alintat-o certând tot neamul câinesc.  
 
Copilele se laudă cu păpușile lor le fac rochii fuste 
le dau unghiile cu ojă le împletesc cosițe cu fundițe 
anteea o iubește pe zara așa cum este îi place să îi  
zică povești să îi îngâne să îi povestească tainele 
visele și dorințele sale zara are doar două rochii și  
umblă cu unghiile fără ojă de când au vărsat-o pe jos 
dar zara e o păpușă înțelegătoare și nu face nazuri.  
 
Mai ieri tata i-a adus anteei o păpușă nouă una care  
zice „mama” și își îndoaie genunchii anteea a privit-o 
a pipăit-o a mirosit-o și a lăsat-o să stea așa în cutie 
zara este păpușa ei zara este jucăria cea mai frumoasă 
din lume are ochi verzi păr galben ca spicul mănâncă 
cu ea a umblat mereu peste tot cu ea doar cu ea se  
joacă anteea mama cea mică mama cea bună.  
 
Pe podul de peste râu e larmă e joacă toate fetele din curte  
au ieșit să își arate odraslele care mai de care vine și 
anteea se așază la margine de pod își leagănă picioarele 
și cântă zara stă culcată într-un șal bate vântul și e cam 
frig anteea tremură un pic dar rămâne așa nu pleacă căci 
nu poți pleca așa deodată după ce abia ai venit se uită  
la alte păpuși le cercetează zara e cea mai frumoasă.  
 
Nadala copila din scara vecină fiica unui șef de vamă 
vine la ea o apucă pe zara o ridică se uită la părul ei o  
adulmecă așa ca un câine și râde un chiot prelung ascuțit  
răzbate afară nadala strigă: păpușa ta miroase urât ai  
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o jucărie împuțită toate râd anteea își bagă nasul un miros  
urât de terci stricat terci de griș de hrișcă de orez de ovăz  
de grâu răzbate afară din zara păpușa ei cea frumoasă.  
 
Anteea tremură anteea plânge toate râd chiote nebune  
se aud pe pod zara e o păpușă împuțită anteea o cuprinde 
o strânge la piept dar râsul nu contenește toți ochii se 
îndreaptă spre ea și păpușa ei cu miros urât anteea înțelege 
că nu a fost bună ideea să îi taie gura vai ce idee proastă 
ah ce idee neroadă să hrănești o păpușă cu terci cu  
terci de griș de hrișcă de orez de ovăz de grâu. 
 
Râsetele lor împușcă așa ca în filmele pentru cei mari 
ca o mitralieră din filmele cu nemți vocile lor urâte o  
strâng de gât o sugrumă o amețesc anteea plânge 
lacrimile ei cad în râu și vrea și ea să cadă odată cu ele 
dar îi este frică și rușine și o doare anteea desface  
brațele desface șalul și zara zboară încet în jos ca o  
eșarfă ca o pasăre ca un fluture transformat în cocon.  
 
Zara cade ah cade coboară spre apă încet ca la botez  
se lovește de o piatră sare mai încolo și se întoarce pe  
spate corpul ei în rochia de un alb auriu plutește o vreme  
pe valuri apoi părul ei ud o trage la fund și zara dispare 
strălucind ca o sirenă ca o știmă a apelor a viselor  
a dorințelor anteea stă încremenită pe pod copilele 
tac o privesc curioase anteea se ridică și pleacă. 
 
Așa se întorc din bătăliile pierdute ostașii și ea soldățica  
de plumb merge mult merge greu merge încet câinele 
doarme după gard anteea vine acasă intră pe ușă cade  
secerată în pat și plânge vai plânge greu plânge mult 
plânge încet mama gaia o mângâie pe cap mama o cuprinde 
mama gaia o leagănă: lasă nu-i nimic au mai crescut și alți 
copii fără tată vei crește și tu veți crește și voi.  
 
Pe fundul râului zara tace mult tace greu tace încet.  
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Ion POP 
 
 
DUPĂ ATÂTEA OCOLURI 
 

upă atâtea ocoluri metaforice 
și zumzet al conotațiilor, 
nu mi-a mai rămas, în tăcere, 

decât să spun lucrurilor pe nume. 
 
Nu e deloc ușor, ar fi ca un soi de impolitețe 
și nici nu-i frumos să-i spui porc 
cuiva care se poartă, totuși, ca porcii – 
deși vezi că și până și cercul  
a prins osânză și jeg. 
Te oprește mereu excepția, te gândești totuși 
că în băltoaca și mâlul lui 
glodosul dobitoc scaldă, poate,  
o inimă curată. 
 
Tot așa și cu triunghiul 
pe care-l ghicești, după miros, putrezind 
sub pletele zeițelor de odinioară, 
în văzduhuri de focuri stinse, turtit în capete aplecate 
pe care nu le mai taie nicio sabie, - 
dar poți oare să-i spui triunghiului „mă, boule!”,  
fără să fii trăsnit de fulgerele lui Dumnezeu? 
 
Și ție, fereastră iubită, supapă 
a bietei mele singurătăți și melancolii cronice, anacronice, 
cum să-ți înjur, tocmai eu, fragilul, statornic  pătrat, 
despre care am, totuși, nu rareori, 
cele mai groaznice bănuieli? 
Și, Doamne, dreptunghiul, - știu eu de ce 
de dreptunghi mi-e teamă, 
trebuie să-l las neatins, în cartea de Geometrie. 
 
...Foarte frumos! – îmi spun acum 
către sfârșitul acestui poem 

D 
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care voia să laude autenticitatea, 
da, foarte frumos! – și aud cum mă strig, 
acum, când mai toate adjectivele și adverbele mele 
nu mai sunt decât niște începuturi de cicatrici, 
când se deznoadă conjuncțiile iar virgulele 
se înmulțesc ca termitele, 
acum când verbele se târăsc și mai lasă abia 
o firavă dâră de sânge pe pagină, când 
eu stau între șoapte ca între urlete 
foarte obosite. 
 
Aud cum mă strig, din rărunchi, „Tu, ăla, 
Ion Pop, Pop V. Ioan!” 
Dar acela nici nu tresare, rămâne în banca măgarilor, - 
nu mi se-ntoarce capul, nu-mi văd 
nici mâna care să tremure, întinsă. 
 
 
DEGETUL LUI BACH 
 
Cu toate că au trecut de-atunci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
vreo trei sute de ani, 
îmi aduc perfect de bine aminte, 
clipa cumplită în care,  
sub înghețatele arcuri gotice, 
deasupra corului de la Thomaskirche, 
s-a îndreptat spre mine teribilul,  
necruțătorul 
deget al lui Bach.  
 
Era tocmai 
în miezul unei Cantate unde 
se povestea despre crucea  
luată de pe umerii Domnului, 
și, cum se-ntâmpla să mă doară toate,  
am făcut, se pare, o gravă confuzie, 
și-am scos, uitând unde mă aflam, 
un geamăt sfâșietor. 
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Ah, distonant și strident, tulburând 
marea solemnitate a tânguirii! 
 
Da, în  loc să-mi limpezesc vocea, 
în loc să mă înalț în seninătate, 
tremuram scuturat de friguri și fierbințeli, 
mă usturau groaznic  ochii, năvălea ceață, 
mă prăbușeam într-un fel de hău, - 
alunecam, sub fulgere negre, 
pe treptele netede ale portativului. 
 
...Și, vai,  am văzut atunci țintuindu-mă, 
ca pe o insectă, strivindu-mă de vitralii, 
ascuțitul, necruțătorul 
deget al lui Bach. 
 
Cu cealaltă mână, și-a scos furios peruca, 
trântind-o peste clapele orgii, 
da, peruca lui albă, argintie, 
cu finele ondulații mototolite, 
dezvelindu-și sfera aproape cheală a capului, - 
mai făcuse o dată asta, 
când și-o azvârlise, ca să-l alunge, 
pe netrebnicul organist Görner. 
 
Dar în clipa asta   
am crezut că mi se arată 
chiar Îngerul Morții sub acel chip 
descărnat, de gheață, 
cu bolta lui mică, scrisă, tăiată  sub bolți, 
înspăimântându-mă pentru totdeauna. 
 
Și n-am scăpat încă 
de-acel cutremur. Aici, la colț, 
pedepsit să ascult 
doar vocile altora, 
doar Vocea, Vocea, Vocea, 
și corul lin, cât de lin, ștergând  
orice durere și suspinare. 
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Tărăgănez, amân,  
mai plâng uneori. 
Poate că, totuși, 
nu voi muri. Poate 
voi fi osândit 
la un fel de înviere. 
 
Condamnat 
să văd veșnic deasupra mea, nemilosul  
deget al lui Bach. 
 
Să-mi aduc veșnic aminte 
că lipsesc din Partitură.  
 
 
TEMERI 
 
Mă tem că Sculptorul stă la pândă 
să mă mute-n fronton, peste coloane, 
în cușca triunghiului. Ce-i drept,  
de-acolo 
aș vedea lumea până departe,  
la nările mele albe 
ar ajunge doar miresme de jertfe,  
iar din bocete și sudalme 
aș auzi doar un dublu flaut. 
Și puțin mi-ar păsa dacă gemetele din vale 
sunt ale celui împuns de sabie 
ori  numai semne că un  flăcău 
își încalecă iubita 
sub tufele de laur în floare, 
printre capre și iezi.  
 
Mă tem, însă, că toate-acestea 
nu-s, deocamdată, decât închipuire, 
și de teama asta 
mi-e și mai teamă. 
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Pentru moment, 
mă aflu aici, lipit pământului, 
văd ce văd, aud ce aud, 
mai crește iarbă, scad zile, 
m-am obișnuit cu parfumul,  
suport încă destul de bine duhorile, - 
se spune că 
și democrația prosperă pe zi ce trece, 
dictaturile sunt, desigur, 
doar temporare accidente 
pe drumul sprintenelor popoare, - 
sunt lucruri care stau, 
altele se mișcă. 
 
Iată, acum  
e din nou o toamnă îmbelșugată, - 
 
mai cade câte un măr, 
 
câte un sân,  
 
câte un guvern.  
 
 
SPRE DEOSEBIRE DE ALȚII 
 
Spre deosebire de alții, poeți sau nu, 
eu mă bucur de două,  
ba chiar de mai multe ori: 
când aud, de pildă, foșnind un copac, 
rețin nu doar murmurul frunzelor, 
ci și versuri, citate, semne de exclamare, 
cu care-s prieten de mult. Unii  
se amuză, răutăcioși, - ăsta pune 
până și printre prune și flori de măr, 
asteriscuri și referințe critice. Eu, unul,  
îi las să râdă. 
  
Acum, bunăoară, când aud cucul 
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pentru  prima dată în primăvara asta, 
nu mă pot opri să fac o asemănare 
între el și Jean-Jacques Rousseau 
și devin o clipă, dar numai una, elegiac.  
Ca Genevezul, 
o să-și  părăsească și el, 
fără, probabil, vreo remușcare, 
urmașii prin cuiburi străine. 
Mă gândesc însă, imediat, 
într-o stare de luminoasă lene,  
și la semințele 
de plop, la fulgii de păpădie, 
ba chiar la Spiritul care, 
ca foarte nepăsătorul vânt, 
bate pe unde vrea și nu vrea. 
 
Mă mai bucur,  la altă oră, 
ca un urmaș norocos 
când fluieră-n pomul din fața casei 
o mierlă lăsată, desigur,  mie 
prin testament, de Trakl, poate de Emil Botta, 
(O, influențe, tandru-amare-adieri...) 
iar seara mă simt mai puțin obosit,  
consolându-mă că,  
după altă mărturie, perfect credibilă, 
până și privighetorile asudă cântând. 
Mai limpede-mi pare-apoi roua 
cu care-mi spăl obrajii. 
 
Poate că aceste semne de solidaritate 
vor fi și răsplătite cândva.  
Voi auzi, sunt aproape sigur, 
dintre alte frunze, cu alte glasuri, 
ceva sunând cam așa: 
 
„Când va bate Ora Aceea, să nu te sperii, - 
nu vei fi singur. 
Te vom primi și pe tine 
cu drag, printre noi”. 
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Ioan Es. POP 
 
 

e cornițele mele de miel:  
când m-a răpus măcelarul, aveam două luni, dar nu, deși 
a durut așa cum trebuie să-i doară și pe ai lui, am țipat 
doar câteva secunde. 

apoi, însă, m-am simțit plin de importanță, pentru că la ei 
veneau paștele, dar m-am simțit și mai important când m-au 
pus pe cel mai înalt raft al frigiderului. 
mai apoi însă, m-am gândit din nou: bine, dar oare eu nu 
merit mai mult? pe mine de ce nu mă pun în congelator, unde 
cărnurile stau cu lunile, de par aproape nemuritoare? 
măi, să fie, înseamnă că eu sunt doar așa, de-o singură 
mâncare. frații mei, așa se va întâmpla și cu voi? cum ar fi ca 
de la anul cei ca noi să nu se mai nască, să rămână în oi? 
nene păstorule, când oamenii or să învie, or să învie și mieii? 
și, dacă da, cu ce-i vei hrăni pe toți cei care nu vor mai muri? 
 
 
știu de ce nu mai bate aproape nimeni 
la geamul revelației: îndărătul lui, 
timpul se înjumătățește, iar cutremurarea 
se dublează. de asta m-am străduit să deprind 
aspra artă a fricii, la care, cu totul, 
am lucrat cincizeci de ani. 
 
cu un pic mai multă atenție, 
aș fi putut-o ocoli încă de la început, 
ba chiar aș fi putut s-o batjocoresc, 
dacă n-aș fi presimțit grozava ei încărcătură, 
care m-a ținut în viață numai și numai 
ca s-o întrețin și s-o slujesc. 
 
singurul lucru care mișcă 
în casa unde stau este un ceas. 
când uit să-i schimb bateria, se oprește 
și toată dimineața următoare umblu bezmetic 
după o baterie nouă, care să-l repornească 

p 
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și ce fericire s-o găsesc înainte de asfințit!  
 
și cu toate că patul în care cad apoi 
geme de oboseală și se micșorează 
și ar dormi singur măcar o noapte, 
eu încă fac lucrul nedrept de a-l zdrobi 
sub greutatea mea, nădăjduind 
că am învățat până acum toată aspra artă a fricii. 
 
 
când am auzit că va trece pe șoseaua noastră, 
ne-am bulucit din bună-dimineața 
de-a lungul ei, pentru că nu se-ntâmplă 
prea des ca unul precum el să treacă 
pe o șosea ca asta de la noi. 
 
ne-am pregătit de săptămâni întregi 
pentru această unică-ntâlnire, 
zile și seri și nopți și zile iar. 
cum să nu treacă dac-a zis că trece? 
doar nu l-am așteptat atâta-n van. 
 
în prima zi l-am așteptat să treacă 
plini de o voioșie fericită. 
dar ea s-a scurs și el n-a apărut, 
așa că seara nu ne-am dus acasă, 
la șapte kilometri depărtare, 
 
fiindcă a doua zi putea să treacă 
și noi să n-apucăm să fim de față. 
am stat deci peste noapte lângă drum, 
convinși că doar o pură întâmplare 
l-a-mpiedicat să treacă-n prima zi. 
 
n-am fost mai norocoși nici într-a doua 
și nici în cele care i-au urmat, 
dar ne-am încrâncenat să nu plecăm. 
în schimb, am poruncit să ni se-aducă 
de-acasă tot ce se putea aduce. 
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am strămutat lângă șosea cu-ncetul 
vite și porci și vinuri și copii, 
cu gândul că nu poate să-ntârzie 
la nesfârșit și că în dimineața 
care urma desigur va sosi. 
 
numai că într-o seară când și vite, 
și vinuri, ba și pâini s-au isprăvit, 
am hotărât să dăm din nou pe-acasă, 
cu gând să ne întoarcem cu provizii 
în toiul dimineții următoare. 
 
și ne-am întors, ba chiar foarte devreme, 
dar când ne-am arătat lângă șosea, 
cei treji ne-au spus că el deja trecuse 
și că trecuse-atât de dimineață, 
încât nici nu-l putuseră vedea. 
 
de asta, când am revenit acasă, 
nu era casă unde ne-am întors 
și ne-am mutat cu toții la șosea, 
pe unde măcar trec din când în când 
greoaie camioane prăfuite. 
 
le salutăm redeșteptând speranța 
că-ntr-unul dintre ele, într-o zi, 
va trece el, cum a trecut pe vremuri 
și în sfârșit îl vom putea zări. 
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Nicolae PRELIPCEANU 
 
 
Adam și Eva 
(o ipoteză aproape științifică) 
 

u credeam că bătălia  
între creaționiști și evoluționiști 
va ajunge intactă până la noi 

și-o să învie în anul Darwin 
întrebându-mă însă de partea cui sunt 
am găsit 
sunt un evoluționist 
mă trag din două maimuțe 
Adam și Eva 
 
 
o plimbare cu ion drăgănoiu acum un sfert de secol 
 
ne mișcam greu dimineața devreme 
sau încă noaptea dacă m-ați întreba pe mine 
căram tot felul de lucruri 
necesare în inima deltei 
și la un moment dat l-am întrebat 
dragă drăgă nu cumva am luat prea puțină vodcă 
și iar s-au auzit pașii noștri târșâiți prin pulberea  
de la chilia veche 
și apoi vocea lui de bariton radiofonic 
oricum nu putem căra cât putem bea 
 
 

n 
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Liviu Ioan STOICIU 
 
 
Nu-l așteaptă nimeni 
 

ese din mare, după ce 
a înghițit o gură de apă sărată și 
o ia pe plajă spre Epavă, tremurând — că nu-l așteaptă 

nimeni nici acolo. Nici dincolo. Că 
i s-a suit la cap singurătatea. Adevărat, nu se mai suportă. 
Adună melci sparți, cochilii perfect finisate, 
le pune pe o sfoară atârnată pe după gât. E un dezgust 
general în aer? Dacă ar avea noroc, ar 
dispărea instantaneu —  
 
intrat în camera în care viitorul mirosea a stricat. Are 
bot de câine? Așa simte și  
n-are oglindă să se uite. Sfântul Hristofor, cu 
bot de câine, de la Mănăstirea 
Techirghiol, îi aține calea, îl adulmecă, îl latră… Ai 
venit după răspuns? Dar n-ai pus bine  
întrebarea! Du-te în partea cealaltă a țărmului și dă în 
lături câteva voaluri. Voaluri,  
am spus, nu valuri... Dă din cap — de unde naiba știe și 
sfântul ăsta că sunt un izvor de tâmpenie 
și de rușine? 
 
 
Abia coborât pe pământ 
 
Îmi subliniezi răul dinlăuntru —  
tragi o linie neîntreruptă în praful din aer: ăsta ești  
tu, de exemplu, voi înnegri locul  
unde e depozitat răul, aici, și aici, și aici. Nu-s grăsimi? 
Nu ai cu cine să te lupți, suntem 
influențați de mișcarea planetelor, care amestecă  
substanțele în noi… Mi-ai mai zis,  
crezi că asta e explicația la tot ce ni se întâmplă? Duci 
degetul la gură. Tac. Mai tragi  

I 
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o linie. Bun, acum să facem socoteala, câți ani ai  
împlinit de când… Stai un 
pic. Abia am coborât pe pământ… Îmi spui că te duci în 
grădină, să vezi dacă s-a copt fasolea. Tu 
nu ești sănătos la cap, 
înțeleg să te duci să vezi dacă nu-ți dă în foc, 
la bucătărie, cafeaua… 
 
Surâd amândoi cu subînțeles. Superiori. Ba a dat el o bere, 
ba am dat eu, până am prins curaj: 
am luat lada cu moaște de mâini și de picioare și 
am aruncat-o în căruță. 
 
 
Ceea ce este 
 
Îmi dau seama că n-am văzut-o niciodată cum își împletește 
părul. O aștept să apară azi, de-a dreptul fatală — 
nu mi-a specificat la ce oră va sosi, 
nici dacă vine de departe cu trenul sau cu mașina, sau 
mai știu eu cu ce. Mi-am pregătit  
bocceaua, cu cearșaf, două fețe de pernă și două 
prosoape, ciocolate, două zile și  
două nopți ne vom face de cap la un hotel, ne vom lupta 
cu trecutul, după care mă voi lăsa dus.  
Eu sunt oricum în inferioritate — vârsta, depresia,  
lipsa de motivare de a continua, 
totul pare a fi expirat. 
 
M-am bărbierit proaspăt, m-am dat cu Axe —  
e parfum de jur împrejur, plutesc. Am făcut un duș lung. 
Nu mi-e foame, de dormit peste noapte am 
dormit pe sărite, dar ce mai contează. Mă voi îmbrăca 
frumos. În așteptarea telefonului  
ei de întâlnire, încerc să scriu un bilet de adio, dar  
nu-mi ies cuvintele, tai, sunt prea 
patetic. Să las moștenire tot ce am — cui? Să-și amintească 
zilnic de mine? Nu! Asta ar fi chiar o 
pedeapsă. Altceva nu-mi trece prin cap. Am pregătit și 
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două perne de iarbă. Mă voi lăsa legat 
cu un lanț de clopoței de pat, cât voi mai sta cu ea  
împreună — să mi se impregneze  
în fiecare celulă clinchetul lor… În sfârșit, caligrafiez 
pe un carton, mare, ce  
am citit într-un cimitir: „Ceea ce este 
n-a putut fi altfel”.  
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Arcadie SUCEVEANU 
 
 
Înfruntarea  lui  Heraclit 
 

ând am intrat în râu era dimineață 
nu se auzea curgerea 
prin carnea mea transparentă scheletul tânăr  

strălucea glorios 
„Dă-l naibii de Heraclit, am strigat, eu voi fi 
primul care se scaldă de două ori 
în aceeași apă“ – și așteptam apa 
să prindă în jurul meu pojghiță 
apoi alergam în josul râului 
s-o prind, să-i aflu tiparul în care m-am oglindit 
„Dă-l dracului de grec, strigam, 
cu tot cu dialectica și ordinea necesară“ 
și iar alergam în josul râului 
dar de fiecare dată apa era alta 
alte și alte contururi lichide 
alte oglinzi, alte muchii, alte linii 
 
„Vezi că ți se termină râul“, îmi striga 
de pe mal Îngerul 
dar nu vroiam să aud decât vocea sângelui orgolios 
lustruind scheletul meu tânăr 
„Nu vreau să știu de nici un fel 
de principii fundamentale, strigam, 
să mă lase în pace cu acest stupid panta rhei“ 
și alergam să prind apa în care mă oglindisem o dată 
dar apa era alta 
mereu și mereu alta alta alta 
 
Amurgea când curentul cel repede 
se mistui în marea indefinită 
râul se terminase, acum 
înotam într-o apă amorțită, nepământească, 
oglindită în sine 
nu era curgere, nu erau valuri, nu erau limite 

C 
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„E punctul Alfa, mi-am zis, o! de aici 
nu-mi voi mai putea relua experimentul“ 
 
„Ți-ai cheltuit râul în zadar, altul 
nu vei mai avea niciodată, ești prost ca toți ceilalți“, 
mi-a zis Îngerul trist 
și-a plecat 
 
 
Personajele lui Erasm 
 
Nu, nu era închipuire nici basm 
eram chiar personajele lui Erasm: 
tu îți lustruiai talpa, celălalt  
își pierduse speranța 
al treilea striga: ducă-se dracului 
 
Se împuținase de tot fitilul în lămpi 
vechiul cartof venea să fete 
la masa săracului 
 
Îmi pierdusem trompeta în iarbă. Suflam 
în burlane, în șinele de tramvai, 
în mărfare 
Baricadat într-un castel de ziare 
vânam (ca prostul) fantoma aurului, 
fiara tutunului 
 
Chiar așa: îmi trăsesem pe cap 
scufia nebunului 
eram măscăriciul lui o-ho! și da-da 
îmi puneam distrat monoclul lui Tristan Tzara 
(cel cu panglică de moar) 
 
Așadar, îmi ziceam, așadar – 
și, cu figura alungită și slabă, 
cu vopseaua zilelor cojindu-mi-se pe unghii,  
pe față 
îmi luam deodată adio 
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și brusc intram în oglindă ca-n ceață 
 
 
Mașina apocaliptică 
 
La drept vorbind, iubit cetitor, mă și tem 
să te invit în atelierul mecanic 
al acestui poem 
pe cât de lucid pe-atât de halucinant 
căci aici și acum, Domnul Abis și Prințul Neant 
vor pune în funcțiune, 
după un scurt repaos, 
mașina de fabricat absurd, 
mașina de fabricat haos 
 
Iată-i așadar răsucind șuruburi 
mișcând nevăzute pistoane 
mici scripeți ai istoriei contemporane 
până când – priviți – roți dințate 
se-mbucă și crișcă 
și minunea învie, „comedia se mișcă”! 
 
Oho, duduie cazanele, roțile interioare 
acționează roata cea mare – 
și ca din beznă, umed de ceață, 
întreg Babilonul mi-apare în față 
 
Iată o țară în care morcovii și cartofii 
cresc pe cupola aurită a Sfintei Sofii 
iată-o câmpie minată cu focuri de moaște 
prin care Aristofan mână cârduri de broaște 
 
Iată un zeu într-un castel de urzici 
cu aureola mâncată de viermi și furnici 
 
Iată o plombagină cu fețele-aburinde 
multiplicând zi și noapte morminte 
 
Iată o fântână topindu-se de sete 
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iată-l pe Galilei încolțit de comete 
 
Iată cuțitul cununat cu rugina 
iată bufonul iubindu-și regina 
 
Iată niște iepuri de casă dormind într-un mit 
iată o priză îndrăgostită de-un scurtcircuit 
 
Iată îngeri de lux, iată stele de-alcool 
iată Evul Mediu dansând rock-n-roll 
 
Iată rotițe cu zimți, dulapuri de-argint, sertărașe cu 
lumânări 
turnuri cu scări, turnuri fără de scări 
forfecuțe de os, lentile roz, ceasuri stricate 
năsturei de duzină grupându-se în sindicate 
cutii cu zaruri, râșnițe de cafea, beculețe, focuri de  
iască – 
toate amestecându-se într-o dezordine îngerească 
în imagini schimbătoare, caleidoscopice 
(ah, ce nebunii, ah, ce iluzii optice!) 
 
Iată culoarea roșie putrezind în păunii de gală 
iată un cartof în care crește piatra filozofală 
 
Iată păianjenul țesându-și plasa 
în care cădea-vor mirele și mireasa 
 
Iată o biserică trasă pe roți 
de triburi păgâne de vizigoți 
 
Iată în amurg trecând o fanfară 
pusă-n mișcare de-o roată de moară 
 
Iată o mânăstire plânsă și-nlăcrimată 
iată munții Carpați trași în judecată 
 
Și în sfârșit iată-o corabie curtată de tangaj 
după care, iată-te și pe tine, iubit cetitor, 
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apărând în peisaj 
prins în mecanismul meu delirant 
alături de Domnul Abis și Prințul Neant 
care îmi fac semn să închei poemul 
ca nu cumva, de prea multe imagini, 
să se deregleze sistemul 
de semne și numere criptice 
al superbei Mașini apocaliptice 
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Robert ȘERBAN 
 
 
Ușor și repede 
 

criitorii poartă cu ei 
carnețele caiete agende 
au prin buzunarele de la pantaloni  

cocoloașe de hârtie scrisă 
în cele de la cămașă  
coli împăturite și răsîmpăturite 
în buzunarele de la haină  
au petece de șervețele și colțuri rupte în grabă 
pe care sunt mâzgălite  
tot felul de înscrisuri ciudate 
 
scriitorii au tot timpul hârtie asupra lor  
și niciunuia nu-i pasă  
că hârtia se aprinde ușor  
și arde repede  
 
Putere 
afli că s-a sinucis un poet 
și te întrebi 
unde a găsit omul acela 
atâta putere 
încât 
să fie poet 
 
Foarte dezamăgit 
citesc cartea unui prieten 
om minunat și 
poet admirabil 
 
de peste un ceas 
îmi doresc să îmi placă poezia lui 
din toată inima vreau să-mi placă  
citesc și recitesc 
și nu  

s 
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fir-ar să fie 
nu mă prinde deloc 
nu îmi spune nimic 
încât sunt foarte 
foarte dezamăgit 
de mine 
 
 
Mâzgă pe jos 
 
să ai grijă cum mergi 
e mâzgă pe jos 
 
de unde știi? 
îl întreb pe tata 
azi nici măcar n-ai fost afară 
 
m-am uitat pe geam și am văzut oameni căzând pe stradă 
și cum lor nu le mai pot spune 
m-am gândit că poate ție ți-ar prinde bine să afli 
dar poți să te prefaci că n-ai auzit 
și să mergi ca prostul 
 
de ce te-ai supărat 
fiindcă te-am întrebat de unde știi? 
 
nu 
nu de-asta 
ci pentru că  
om în toată firea 
ești gata să ieși pe ușă 
fără să te fi uitat măcar o dată 
pe fereastră 
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Pe întuneric 
 
s-au așezat pe pat 
și s-au luat în brațe 
au stat  
nemișcați 
minute în șir 
 
la un moment dat 
ea a întrebat 
vrei să fac și mai mult întuneric? 
el a șoptit 
Doamne-ferește! 
 
 
Om bun 
 
viața m-a făcut  
om bun 
așa cum jugul 
îl face harnic 
pe animal 
 
O lege 
tot mai mici 
și mai mici 
poeziile pe care le scriu 
de parcă m-aș teme 
de o  
lege  
a compensației 
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Călin VLASIE 
 
 
[un Dumnezeu verde] 
 

ă mă întorc din nou într-o poiană 
       printre ochi înfricoșați de lăcuste 
       (ochii lăcustelor s-au mărit 

       până în vârfurile muntelui 
       chiar și piciorușele lăcustelor s-au alungit 
       pe deasupra șinelor de cale ferată) 
un Dumnezeu cu pielea verde 
       cu trupul mirosind a rășină 
un Dumnezeu într-o împărăție a lăcustelor 
       printre mici iconițe de mentă 
câteva mii de microfoane 
       și alte câteva mii de camere de luat vederi 
       toate-au fost ascunse 
       printre iconițe de mentă 
       printre piciorușe de lăcuste. 
 
 
[Cei trei mușchetari] 
 
Până unde se întinde marea?  
În față-i Cassandra – o tipă întinsă leneș peste valuri,  
       iar în spatele meu 
       văd falusul de 2033 de metri al  
       pustnicului întins cu fața în sus  
       și ochii înfipți în ceruri. 
Eu însumi sunt cățărat pe  tibia Sithoniei, 
       privesc marea și mă întreb  
       până unde se întinde. 
Pot aproxima. Se întinde mai departe de  
       livada cu măslini  a lui Stelios 
       și desigur mult mai departe decât 
       grădina mea cu roșii din dealul Băbana. 
 
Athos,Porthos ,Aramis și Prostul lumii  

s 
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       își scot săbiile și urlă ca niște apucați  
       în poemul meu care se întinde  
       ca o pată de cerneală invizibilă. 
 
 
[dragostea mea din tastatura tocită] 
 
ea este atât de frumoasă, iar eu o iubesc cu toată ființa mea și 

mi-e îngrozitor de teamă că cineva mi-o va lua, că ea ar 
putea să mă părăsească, ceea ce pentru mine ar fi un 
dezastru și atunci încep să-i pun zilnic mici doze în mâncare 
pentru ca ea să se urâțească, să se îngrașe, să devină 
diformă și neatrăgătoare  pentru oricine ar dori să o 
cucerească definitiv, ea deschide net-ul și vede doar  
imagini și texte despre o lume de care trebuie să fugi, ea 
crede ca aceea e lumea reală, una profund schimonosită, 
iar singurul său refugiu acceptat sunt eu cu lumea asta a 
mea care trebuie să i se pară cea mai frumoasă,  singura în 
care poate trăi. 

eu trebuie să fac tot ce se poate face ca să o țin lângă mine, 
chiar dacă eu știu că e demențial ceea ce fac, iar mie îmi 
este în continuu teamă că cineva mi-o poate răpi pe ea, 
dragostea  mea din tastatura tocită 
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[Geografie] 
 
Frumoasa noastră capitală București  
        spălată e de Someșul mic și de mai micul Nadăș 
Spălată pe la ochi 
        pe la groasele subsuori mai puțin 
Tot așa cum Dâmbovița și Colentina spală 
        gura cu două limbi a frumosului Cluj, chiar 
        și pe dinții tociți, tociți de-atîta ascuțit 
Sau poate-i Bahluiul și Colentina ? 
 
Ce de mai râuri, ce de mai ochi! 
Care se vor spălați, limpeziți și luminați 
Mândre ni-s orașele noastre limpezite  
        de-atâtea bulboane de lichid  
De pe Dealul Feleacului privesc  
Dâmbovița cea fără de maluri 
Iar sus de tot, în ceruri, pe Dealul Mitropoliei 
        Someșul cel Prâslea udă rădăcinile teiului din Copou 
        în care stau cuibărite toate îmbrățișările, 
        toate săruturile, toate violurile, 
        toate clipele de dragoste intensă  
        ale noastre și ale moșilor și strămoșilor 
 
Și tot de acolo, din spălate ceruri, 
        se coboară șiruri lungi de copaci negri 
        cu toiege electrice și cruci aprinse 
        și candele ca niște mașinării de tămâie și fum, 
        cu bărbi albe și negre cu care înnoadă 
        toate cuvintele de pe fața pământului 
 
De aici se pornește totul 
         curat și străluminat, 
         la vedere, adică fără a fi nimic ascuns 
         în zdrențele zilei de azi, de ieri și de mâine 
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Două povestiri de Dumitru Augustin DOMAN 
 

 
Deochi 

 
oamna Irina Bălășescu este cea mai urâtă femeie din 
lume. Sau poate din Europa. Ca să nu exagerăm, că nu 
suntem atât de informați, doamna Irina este sigur cea 

mai urâtă femeie din România. Are o față pătrățoasă, un ochi 
mare negru și unul, desigur, de două ori mai mic și căprui, un 
șold ridicat cu macaraua parcă, iar celălalt căzut și fleșcăit, 
nasul exagerat de ascuțit este și strâmbat spre dreapta, iar 
gura, ei, gura ei este o tăietură ca de brici, ca o linie orizontală 
sub triunghiul isoscel sau neregulat al nasului. Doamna Irina 
este patroana unei cabane din Munții Făgăraș. Cabana este de 
trei stele, cu toate cele trebuincioase.  La sfârșitul săptămânii 
a invitat la cină trei personalități județene: chestorul Ionel 
Majuru, comandantul Poliției Județene, ziaristul George Dridu 
și  salvamontistul Marian Ionescu.  Domnii au fost serviți cu 
friptură de căprioară, cu cârnați de mistreț și labă de urs. Îna-
inte de masă au fost serviți cu palincă de 60 de grade, din care 
doamna Irina a băut cam cât toți domnii la un loc, iar la frip-
turi cu un vin roșu sec din care doamna cabanieră, doamna 
proprietăreasă a băut cam de două ori mai mult decât toți 
domnii la un loc.  

Fața oacheșă și pătrățoasă a doamnei Irina s-a înroșit cu 
pete ca un câmp de maci de Claude Monet. Îi bătea pe umeri 
și pe spate, ba și pe genunchi, pe cei trei domni și le spunea 
bancuri deocheate unul după altul. Dinții strâmbi ai amfitrioa-
nei erau dezveliți cu mare frecvență. Cel mai mult timp s-a 
întreținut cu domnul chestor Ionel, căruia i-a învinețit genun-
chii cu palmele ei grele ca niște lopeți de campanie. Și când 
spunea porcărioarele, tot domnului chestor Majuru i se adre-
sa în primul rând. Doar la el se uita. E adevărat că chestorul 
este un om chipeș, înalt, cu părul roșcat dat peste cap, cu 
ochii lui albaștri cu care a cucerit pe secretara de stat din Mi-
nister care l-a avansat la gradul acesta de general.  

„Ce mă bucur, dom’ colonel…îmm!...dom chestor că mă 
onorați cu prezența și că sunteți un om popular. Pe aia o știți, 

D 
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cu muia din cinematograf? Ha-ha-ha și hi-hi-hi: Cică la cinema, 
în întuneric, tânărul zice: „Iubito, hai să ne sărutăm!” „Acum, 
după ce mi-ai dat muie?” „Cine, eu?!” Ha-ha-ha și hi-hi-hi! 
râde cu gura pân’ la urechi doamna Irina, dându-i și un ghiont 
domnului chestor, care e cam stânjenit, dar râde și el așa, de 
complezență. 

După cina de la cabană, doamna se desparte de domni cu 
îmbrățișări și cu pupăceli zgomotoase și, mai ales, cu invitația 
pentru a doua zi: 

„Sunteți invitații mei dimineață la 10,00, să ne dregem!” 
A doua zi, la oră exactă, cei trei domni sosesc la cabană și o 

găsesc pe purpuria doamnă de aseară, de data asta galbenă și 
trasă la fața ei pătrățoasă. Dar, ciorba de burtă fierbinte cu 
smântână și ardei iute și sosește pe masă imediat după palin-
că. Pe la mijlocul leorpăielilor, urâta sau hâda sau pocita 
doamnă Irina Bălăcescu se întoarce spre lingura din gura ches-
torului: „Domnule Ionel, mi-ați făcut-o aseară!” 

 „Vai de capul meu, se sperie ditamai chestorul de poliție, 
cu ce-am greșit?” 

 „Păi, după ce ați plecat, am mai băut eu o sticlă de vin, că 
n-aveam somn, iar azi-dimineață m-am trezit cu greață, vărsă-
turi, amețeli de nu mă puteam ține pe picioare. Este clar că m-
ați deocheat cu ochii dvs. albaștri!” se pisicește ea cu cele 150 
de kilograme ale ei. „A trebuit să beau o cană de palincă să-mi 
revin… M-ați deocheat, mare șmecher ce ce sunteți! Hi-hi-hi!” 

 Momentul a fost oarecum depășit o dată cu intrarea în 
restaurant a celor doi câini ciobănești, cerșind și ei, la picioa-
rele convivilor, un os, o bucată de pâine, ceva… 

 
Scriitor de ospătărițe 
 

n timp ce-ți bei cafeaua și coniacul de unul singur, la 
barul de lux din cartier, singurul de acest fel de pe-aici, 
asculți vrând nevrând conversația prin fumul de tutun 

al celor doi domni de la masa vecină: 
 „Dar, de fapt, dvs. ce lucrați?” 
 „Sunt scriitor.” 
 „O, sunt onorat să vă cunosc. Poezie, proză, poate piese 

de teatru?...” 

 Î 
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 „Ei nu, astea înseamnă sărăcie lucie. Poate știți că încă de 
pe vremea lui Eminescu se zicea: poezie – sărăcie. Eu sunt 
scriitor de ospătărițe. Meserie bănoasă, nu glumă…” 

 „Hm! De scriitor de vagoane am auzit, dar de scriitor de 
ospătărițe…” 

 „Ei da, există un bar mare și totuși discret într-un demisol 
din centru. Și acolo servesc ospătărițe tinere în pielea goală, 
așa cum le-a făcut mămica lor. De fapt, nu chiar așa, în sensul 
că și-au ras până la sânge părul pubian sau și l-au stilizat, cum 
să zic. L-au făcut mustăți a la Salvador Dali sau un discret tri-
unghi echilateral, isoscel sau chiar neregulat (!) sau un cerc de 
păr vopsit roșcat.” 

 „Și dvs. ce le faceți?” 
 „Păi, eu le scriu cu markerul negru sau roșu pe piele prețu-

rile la băuturi. Lista de prețuri se află pe pielea lor. Între sâni 
scriu artistic prețul la șampanie franțuzească, pe frunte prețul 
la cel mai bun whisky, pe-un șold o marcă de coniac, pe celă-
lalt altă marcă, pe brațe de sus până jos cocteilurile. Și mai 
desenez artistic cupe, sticle, pahare… Stau într-un fotoliu, cu 
paharul de vermut italian alături, iar fetele tustrele, una blon-
dă, una roșcată și alta brunetă spre creolă, fiica din flori a unui 
fost student pakistanez, stau toate fetele cu fața și eu le scriu 
pe pielea lor fină cu markerul prețurile pe țâțe, pe umerii 
obrajilor, pe buric, pe coapse și pe picioare, prețurile după 
lista de la patronat. Din loc în loc mai desenez câte o floricică, 
câte un păhăruț, câte o sticluță, apoi se întorc cu spatele, timp 
în care mai sorb din vermutul italian cu apă și lămâie. Apoi ele 
pornesc printre mese și se rotesc încet, să poată citi naibii 
clientul ofertele barului. Timp în care eu îmi beau tacticos 
vermutul”.  

 „Scuze, vermutul e din partea patronatului?” 
 „O, desigur, intră în contract. Și, cum vă spuneam, pe ur-

mă cele trei fete se întorc cu curul la mine și le umplu spatele 
și șoldurile cu prețuri, floricele, sticluțe, cupe… Operă de ar-
tă!” 

 „Dar spor de excitare nu primiți? Oricum, vă văd om în pu-
tere, cum rezistați la ispită?” 

 „Nu, asta nu primesc. Din două motive. O dată, pentru că 
le mai conving eu pentru o partidă de sex cu vermut italian 
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sau șampanie în afara programului și, a doua oară, că nu mă 
excit, pentru că putorile se gâdilă când le pictez, adică când le 
scriu, se gâdilă și e un râs general de mori”. 

 „Dar, înseamnă că lucrați doar până începe programul și 
după aceea sunteți liber. Că, ce să mai faceți?” 

 „Nu-nu, am de lucru permanent. Se mai șterg prețurile și 
trebuie rescrise, altele se mai schimbă, pe seară, când clienți-
lor numai la preț nu le e mintea, atunci mai schimbăm din 
mers prețurile, le mărim substanțial, că nici Garda Financiară 
nu mai are gândul la cât costă suta de absint. Spre sfârșitul 
programului pe trupul ospătărițelor apar și parabole, ca să zic 
așa, lucruri mai abstracte. Pentru astea sunt cititori mai avi-
zați. De pildă, deasupra aranjamentului pubian desenez o 
siluetă feminină și un tarif per oră. Cel inteligent va înțelege.” 

 „Ele probabil că primesc bacșișuri substanțiale, dar dvs.?” 
 „Primesc și eu, desigur, de la ele. La sfârșitul programului, 

îmi aduce fiecare zece la sută din bacșișul ei. Plus o sticlă de 
vermut pentru acasă. Nu sunt eu designerul lor?” 

 „Și cu sticla de vermut ce faceți acasă?” 
 „O, păi, exersez, pentru jobul meu trebuie să fiu mereu în 

formă. Am acasă trei femei gonflabile care mă așteaptă în 
fiecare noapte țepene și vesele, trei gonflabile cu chipul celor 
de la bar, cu pielea aurită, trei femei țintuite în fața biroului 
meu. Beau vermut italian cu apă minerală și lămâie și le pic-
tez, le scriu ca la mama lor: prețuri, floricele, păhăruțe, sticlu-
țe, siluete cu tarife de lux pentru obsedați sexual. În zori, 
adorm cu satisfacția datoriei împlinite”. 
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O povestire de Mioara POP   
  
 
O întâlnire cu tata 
 

u am povestit niciodată despre tata. Da, despre el, cel 
care a stat mereu departe de noi, cine știe de ce, ce-o fi 
fost în sufletul lui, la ce se gândea el când rămânea 

singur cu amintirile lui, cu mustrările lui. O fi fost amară ima-
ginea lumii în care trăia, vreau să zic, ultima imagine a lumii 
lui, pe care a iubit-o și în care a trăit atât de haotic și de nără-
vaș. E prea târziu, de acum nu ne mai poate spune... 

Sfârșit de program, o zi de ianuarie molcomă cu cer întu-
necat, nici nu ninge, nici nu plouă. La televizor știre cumplită: 
s-a prăbușit avionul cu medici în Apuseni. Avionul lui Iovan. 
Televiziunile zbârnâie, poți să treci pe toate posturile, știrile 
sunt aceleași, se succed frenetic, parcă cu voluptate și de ce 
nu cu un soi de entuziasm. Și peste toate astea, știrea mea: A 
murit tata. Stau cu ochii pe ecranul televizorului, dar gândul 
este fixat pe știrea mea. Parcă nici nu-l mai știu sau cum, zicea 
mama, nu-l mai fac din ochi, din amintire.  

Avem drum lung, îmi spun, până la el. E departe până aco-
lo. Plecăm abia mâine. Mă uit pe geam, afară se întunecă în-
cet, iar  ziua, urâtă și murdară, capătă contururi de seară.  

Uit pentru o clipă de ce plecăm la drum și pregătirile îmi 
fură gândurile, ba chiar am un moment de bucurie, orice ple-
care de-acasă e o călătorie. Îmi place să plec mereu, îmi place 
să-mi ascult gândurile privind drumul, oamenii, casele... 
Aproape de plecare, aproape de locurile unde am copilărit, 
aproape de ... 

Deodată îmi vine în minte o fotografie alb-negru, mică și 
zimțată pe margini, în care tata și mama erau tineri, iar eu de 
vreo 7-8 ani, așezată între ei, cântând la acordeon. Poză de 
familie. Era primăvara. Se vede după hainele pe care le pur-
tam, poate era de Paște sau în vreo duminică specială pentru 
ei. În poză se poate vedea iarba călcată de încălțările noastre. 
Da,  parcă era primăvară... Tata era înalt și slab, îmbrăcat într-
un costum închis la culoare, cămașă albă, descheiat la gât, ca 
o eliberare. Părea ușor străin în atmosfera aceea incertă a 

N 
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primăverii. Zâmbea ca în filmele alb-negru italiene. Mama era 
frumoasă în hainele ei de sărbătoare. Avea acea distincție pe 
care o admiram mereu. Voiam să fiu ca ea. Avea acea înțele-
gere în ochii ei frumoși, înțelegere și îngăduință pentru tot ce 
o înconjura. Parcă Dumnezeu făcuse lumea în prezența ei și ea 
le știa pe toate, dar nu cu superioritate și îngâmfare, ci cu un 
fel de sclipire caldă în ochii ei verzi și blânzi. Nu-mi plăcea să 
cânt la acordeon. Zâmbesc și acum când revăd zilele în care 
mergeam prin parc spre școala unde un domn ungur, frumos 
cu mustață mare, ne chinuia cu lecțiile despre note, game, 
cântece. Eram mulți într-o clasă, înghesuiți, cu acordeoane 
mari pentru noi. Nu, nu iubeam nici notele, nici muzica și până 
la sfârșit n-am reușit să învăț decât două melodii: Grânișor din 
Bărăgan (nu știam ce înseamnă Bărăgan, dar așa scria sus, pe 
portativ) și Valurile Dunării. Ei, asta știam, adică știam că ma-
ma povestea că m-am născut undeva la Dunăre... Doar tata se 
bucura că învăț să cânt la acordeon. Când venea cineva la noi 
insista să cânt.  

Tata... Uitasem de el. E așa de departe timpul acela... Mâi-
ne, mâine plecăm la drum. 

Noaptea se lasă încet, se întunecă repede, doar e iarnă, te-
leviziunile continuă să comenteze grozăvia cu prăbușirea avi-
onului în Apuseni, somnul nu vine, mi-e frică să adorm, parcă 
sunt singură, prea singură cu știrea mea. Da, a murit tata. 
Încerc să-mi aduc aminte ceva frumos, ceva ce povestești 
mândru de tine și de părinții tăi prietenilor. Știți, tatăl meu 
făcea, dregea, așa și pe dincolo. Nu, nimic nu se leagă într-o 
poveste cu tata. Ba da. Prin clasa a cincea am luat premiul trei 
la școală și el s-a ridicat din bancă și le-a spus tuturor că pu-
team mai mult. Păcat a spus, întorcându-se spre mine, puteai 
să iei un premiu mai mare. Și mie mi-a fost rușine că nu învă-
țasem mai mult, dar și pentru ceea ce spusese el în fața tutu-
ror, adică admițând că eu nu învățasem suficient, dar el, el de 
ce trebuia s-o spună așa, de față cu elevii și cu părinții?... 

Mă învârt în pat de pe-o parte pe alta, mi-e frică de ziua de 
mâine. Parcă n-aș mai vrea să plec. Am așa o spaimă în fața 
morții. Evit înmormântările, nu-mi plac punerile în scenă, 
plânsetele, discursurile, îmi place în schimb să mă uit la oa-
meni în timpul ceremoniei, cum se mișcă de pe un picior pe 
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altul, cum șoptesc importanți ceva la urechea vecinului, cum 
privesc atenți în jos, parcă numără dalele de pe alee sau firele 
de iarbă sau orice care n-are legătură cu... Oare ce mi-ar spu-
ne el acum? Tata n-a fost niciodată tandru, duios, nu mi-l 
amintesc suferind pentru vreo durere de-a mea. I se mai ume-
zeau ochii din când în când, dar mai târziu, la bătrânețe… Îmi 
aduc aminte, însă, mâinile lui frumoase, cu degete lungi și 
unghiile care  păreau lăcuite, așa le vedeam eu copil fiind. Ei 
bine, mâinile acelea se frământau din când în când, se frân-
geau discret una pe alta și transmiteau după caz tristețe, bu-
curie, durere. Poate că strângerea mâinilor lui mi-ar fi sugerat 
ceva în momentele astea, m-ar ajuta să înțeleg ultimul lui 
gând, ultimul semn făcut lumii din care pleca. 

Chinuită noapte! Somn neliniștit cu imagini și oameni, cu 
gânduri ce-mi trec prin fața ochilor. 

Se face ziuă. Orașul se trezește, încet. Lumină incertă. E 
iarnă doar. 

Și dintr-odată, mi-aduc aminte: A murit tata. Vom pleca 
spre el, trebuie să ajungem în orășelul din nordul acela de 
țară, în care nu ne așteaptă nimeni, poate doar el, răbdător și 
cuminte, în ultima zăbovire pe pământ. Și îmi mai aduc aminte 
de o analiză la un seminar de literatură franceză pe un text de 
Camus, nu mai știu dacă era un seminar de literatură sau de 
gramatică, un text care începea cu „Hier maman est morte”. 
Ei bine, repet și eu același lucru într-o propoziție atât de sim-
plă: Hier mon papa est mort. Da, tata a murit ieri.  

Plecăm târziu, avem de făcut treburi care nu pot fi amâna-
te, doar plecarea nu era programată, care plecare de acest fel 
poate fi programată? 

Cu tata m-am întâlnit doar de câteva ori în viață, vreau să 
zic după ce am crescut și memoria mea a putut să înregistreze 
prezența lui. Om jovial, cu vorba plăcut meșteșugită, atrăgă-
toare, alunecoasă, om de lume și de viață. Părea veșnic. Îl 
știam acolo, cu viața lui, nu mă deranja, știam că există și-atât 
doar. Mult mai târziu, uite, pot să spun acum, spre sfârșit, 
dădea câte un telefon duminica, ne întreba de una, de alta și 
uneori parcă mi-era greu să răspund. Îmi părea totul artificial, 
fără emoție, fără implicare. Da, din când în când ne mai între-
ba ce facem. 
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Plecăm. Mașina înaintează greu prin lapovița care nu con-
tenește, oamenii trec grăbiți, lumea toată pare udă și murda-
ră, doar muzica de la radio e frumoasă și detașată de tot ce 
simțim, știrile cu avionul prăbușit au aceeași prezență. Și-n 
subconștient, te gândești ce bine  că n-ai fost tu în avionul 
acela, că nenorocirea s-a întâmplat altcuiva. Iată, mai pot 
gândi.  Dostoievski scrie undeva că poți înțelege nenorocirea 
cuiva, poate să-ți pară rău, dar niciodată nu poți suferi în locul 
nimănui, oricine ar fi el. 

Ajungem în orașul reședință de județ. E întuneric deja și 
hotărâm să dormim la o pensiune pentru că mai sunt de par-
curs vreo patruzeci de kilometri până acolo și nu știm ce sur-
prize ne poate face drumul. De altfel de ce ne-am grăbi dacă 
oricum nimeni ne simte lipsa. 

Recunosc vag nordul de altădată. Găsim o pensiune în cen-
trul orașului vechi, undeva între piața mare și fosta școală de 
muzică. Trecem pe lângă teatru, pe străduțe mici și înguste, 
găsim cu greu pensiunea, printre case de tot felul, parcă în-
cremenite în ceața de sfârșit de zi. Piața mare îmi aduce amin-
te de mama, care mă lua câteodată cu ea la târguieli, mă du-
cea rar acolo pentru că piața era departe de zona în care locu-
iam noi, în orașul nou. Frumoasă, energică, neobosită, mama.  
Mă lua de mână și porneam spre piață. Mai întâi cumpăram 
carnea, când mama ducea o luptă aprigă cu măcelarul, să-i 
dea o anumită bucată de carne, mie mi se părea că orice bu-
cată de carne era bună, ei, însă, nu. Omul trântea carnea pe 
tejghea, tăia din ea, dar mama îi găsea mereu cusur, ba că are 
grăsime, ba că are os și eu mă trăgeam un pas, doi înapoi, 
spunându-mi că n-aș putea să fac așa ceva. Am înțeles târziu 
de ce era mama atât de nehotărâtă? Pentru că era chibzuită și 
cumpătată și fiecare bănuț conta pentru ea, pentru noi. Mama 
pornea apoi victorioasă spre piața de legume, fructe și flori de 
unde cumpăra ouă, brânză, slănină. Oamenii aduceau în piață 
de vânzare ce puteau din gospodăriile lor. Era o lume pestriță 
în miniatură, o lume cu toate ale ei: țărani, orășeni, domni, 
erau și cucoane simandicoase, mame cu copii, bărbați care, 
mânați de neveste, participau și ei la spectacolul din jurul lor 
Veneau acolo vânzători din alte colțuri ale țării, cu trufandale 
care nu se făceau în orașul de munte, îmi spunea mama, 
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deoarece aici vara vine târziu și nu se mai coc. Cumpăra mama 
de toate măcar să gustăm și noi din ele. Și peste toate, mirosul 
de cârnați și carne friptă. Erau acolo cratițe uriașe unde car-
nea și cârnații fierbeau alene și te îmbiau să guști sau să mă-
nânci. Pâinea era ușor tăvălită prin grăsime, doar pe-o parte, 
bucata de carne era pusă deasupra și oamenii stăteau pe un-
de apucau, pe borduri sau pe vreo lădiță goală și mâncau cu 
un fel de seriozitate aleasă, savurând fiecare îmbucătură, ca 
într-un ritual. Numai că totul era pe bani și câteodată plecam 
doar cu amintirea, cu gândul că, zicea mama, altă dată ne 
oprim și mâncăm și noi ca oamenii, numai că rar se întâmpla 
lucrul ăsta, doar aveam și noi acasă, zicea ea.  

S-a înnoptat de-a binelea. Suntem flămânzi și căutăm un 
restaurant în care să mâncăm. Găsim în centrul nou un restau-
rant tipic comunist, dar cu mâncare gustoasă. Mâncăm cu 
poftă, parcă vrem să prindem puteri, apoi ieșim în stradă și ne 
mai uităm prin vitrine, care au încă decorul de iarnă. Bradul de 
Anul Nou mai tronează într-o piațetă. Atmosfera pare din altă 
poveste, cu siguranță mai fericită sau cel puțin mai veselă 
decât altădată. 

Copiii mei nu știu orașul, iar eu le sunt un fel de ghid. Le-aș 
povesti mai multe, dar am o strângere de inimă, nu vreau să-i 
încarc cu gândurile mele și-apoi sunt amintiri adunate multă 
vreme, cum aș putea să revărs atâtea trăiri care mă năpă-
desc? E o tristețe bine ținută în frâu, până acum, doar că îmi 
vine să plâng, dar reușesc să mă abțin. 

E miercuri, ultima zi, trebuie să ajungem acolo, la tata! 
Drumul e numai gropi și noroaie. Sunt numai ochi, parcă min-
tea mea ar vrea să învețe, să memoreze ce simte și ce vede. 
Ne apropiem de oraș, căutăm din priviri o capelă anume, așa 
cum mi s-a spus. Ciudat, nimeni dintre cei pe care îi întrebăm 
nu știe că ar fi pe acolo o capelă. Mai mergem puțin spre ini-
ma locului și, în sfârșit, aflăm că aceasta e de fapt la intrarea 
în oraș. Trebuie să ne întoarcem, trecuserăm de ea, pur și 
simplu n-o văzuserăm. Capela e chiar la drum, parcurgem pe 
jos o cărare, hai să-i zicem alee, și... ajungem. Ne dăm seama 
că nu avem flori sau coroane, că nu ne putem duce așa, cu 
mâna goală și ne întoarcem. Ne-ndreptăm spre oraș și căutăm 
o florărie, pe care o găsim ușor. Vânzătoarea ne explică cum 
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să fie buchetul, cum să fie florile tăiate, ba că a auzit de în-
mormântare, nu știe cine este, dar mai mulți au venit până 
acum după flori. Mulțumim și, cu florile în mână, ne întoar-
cem la capelă. Aceasta seamănă mai mult cu un cămin cultu-
ral, înăuntru se fac probe de sunet, puținii oameni au treabă și 
nu ne bagă în seamă. Mă opresc în mijlocul sălii și dintr-odată 
îl văd. Rămân cu ochii la el, nu știu dacă respir sau nu. Da, 
acela e tata. Stă acolo, nemișcat, îmbrăcat frumos, nu se mai 
grăbește nicăieri, pare că doarme. Îmi vine să le spun celor 
câțiva oameni că omul din sicriu este tatăl meu, că nu l-am 
văzut de mai mulți ani, că mereu a fost mândru de mine, așa, 
în felul lui, că am venit de departe. Rămân nemișcată, numai 
gândurile se zbat în tăcere. Se apropie de mine un bărbat îm-
brăcat în costum negru, cămașa albă, cravată neagră, om între 
două vârste, amabil, cam prea amabil mi se pare mie, facem 
cunoștință, aflu că el este cel care conduce adunarea și că el 
va fi, dacă am răbdare, cel care îmi va explica rânduielile casei. 
Îmi spune mai întâi că tatăl meu îi era foarte apropiat și era 
apreciat de către comunitatea lor, că, în fine, avea multe cali-
tăți. Mi-aduc aminte că l-am întrebat cândva, în rarele întâlniri 
ale noastre, ce face el la adunările acestor oameni, el care era 
ateu convins, cel puțin în ceea ce lăsa să se vadă și mi-a răs-
puns că îi place să pună întrebări și să-i asculte pe oameni, cu 
durerile și bucuriile lor și că aceștia sunt foarte solidari între 
ei, în toată această aventură care se numește viață. Omul din 
fața mea continuă să vorbească, imperturbabil, nu-l intere-
sează dacă ascult sau nu, spune texte pe care e clar că le știe, 
le stăpânește și are în continuare zâmbetul acela reținut, dar 
deștept, adică suntem prea mici și slabi ca să înțelegem taine-
le acestei întâmplări. Aflu că trebuie să ne bucurăm de aceas-
tă trecere, sau cum i-o fi zicând ei, să ne bucurăm, repet, să 
nu plângem, să nu-l atingem pentru că nu se cade, sufletul a 
plecat deja, o să cântăm și o să ne bucurăm, o să ni se explice 
un paragraf din cartea lor. Nu zic nimic, mi s-a golit mintea, 
mă uit în jur și văd că se adună lume, o lume colorată și fireas-
că, se așează toți în jurul încăperii, își scot niște cărți cu versuri 
și cântece. Mai țiuie microfoanele, stația, omul în negru verifi-
că iar și iar ceva, nu trebuie să ne grăbim, să facem să fie totul 
așa cum trebuie, cum se cade. Lângă mine este sora lui, mătu-
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șa mea, venită din satul ei, îmbrăcată în negru, nemulțumită 
după încremenirea cu care privește în jur. Îmi amintesc iar de 
o fotografie, cred că sunt peste 50 de ani de-atunci, poate 
chiar mai mult, făcută în grădina casei, care-mi părea imensă, 
frumoasă, cu o iarbă verde și crudă și cu un păr imens, bătrân, 
cu ramuri care ajungeau până la pământ, care făcea pere mici 
și bune ce se coceau târziu, spre mijloc de septembrie pe când 
plecam eu la școală, la oraș. Acum câțiva ani încă mai era aco-
lo, numai că nici el, nici grădina nu mi se mai păreau atât de 
mari ca în copilărie. 

În fotografie sunt frații și surorile sale, bunicii din partea 
tatălui, mama și eu. Bărbații stau pe scaune, unii sunt desculți, 
îmbrăcați în costum popular cu pantalonii albi largi, privesc 
parcă cu oarecare îndoială spre aparatul foto, oamenii nu 
zâmbesc, momentul este aproape solemn. Tatăl meu este 
îmbrăcat ca domnii, el singur avea școală, el venea în vara 
aceea de la oraș. Femeile stau în picioare, cu resemnare și 
respect, cu aceeași sobrietate oarecum la pândă, baticurile 
sunt legate la spate și părul îl ghicești strâns în cozi firave de 
cele mai multe ori. Doar mama pare din alt film. Este luminoa-
să, cu zâmbet frumos, tânără și puternică. Viața urma să vină 
năvalnică peste ea, dar mult mai târziu. Sora tatălui meu, cea 
care stă acum lângă mine, într-o dezaprobare mută, privind sec 
către fratele ei, era tânără și firavă pe atunci, dar la fel de îndârji-
tă ca și acum, foarte atentă la regulile care nu trebuie niciodată 
încălcate. Era severă și rece cu noi, copiii, dar harnică și dreaptă 
cu toată lumea. Bunicul, care a lucrat la pădure toată viața, tru-
dind din greu, avea mâinile noduroase, păreau făcute din coaja 
copacilor pe care îi dobora și-i căra la fabrica de cherestea. L-am 
rugat odată să-mi spună o poveste pentru că aflasem din cărțile 
pe care începusem să le citesc că  bunicii spuneau nepoților po-
vești cu zmei și zâne. Nu, nu mi-a spus o poveste de felul acela, ci 
una cu animalele pădurii, nicidecum una fantastică. Nu am ținut-
o minte, altfel aș fi putut s-o spun și eu mai departe. Îmi era drag 
de oamenii aceia simpli și cred că undeva în sufletul meu îmi 
pare rău că i-am părăsit, dar nu i-am uitat, iar acum mă simt 
vinovată că nu am revenit niciodată aici, să stau mai mult timp cu 
ei, să intru în viața lor de zi cu zi. A rămas aici doar copilăria mea 
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fără griji și fără patimi, grădinile acelea minunate, iarba prin care 
fugeam desculță, fânul cu mirosul lui, oamenii cu rosturile lor... 

Mă uit pe furiș la sora tatei, stă la fel de îndârjită, încerc să în-
țeleg ce spune omul în negru acolo, dar cuvintele ce le rostește 
trec pe lângă mine, le aud, dar nu le înțeleg. Mă uit la oamenii 
aceia străini, nu mă leagă nimic de ei, ba da, doar omul care stă 
acolo nemișcat și care e tatăl meu. Ni se pun întrebări cu tâlc, dar 
nu știu dacă aș putea să răspund la ele, dar nici nu nu mă intere-
sează de fapt. Am obosit, mi se pare că picioarele mi-au intrat în 
cimentul rece. Mă gândesc că poate, Doamne, iartă-mă, nu mai 
ține mult ceremonialul înmormântării. 

Lângă tatăl meu, așezată pe un scaun, stă soția tatălui meu. 
Povestea lor este deja poveste de poveste. Mă uit fără niciun 
sentiment la ea și parcă văd ochii verzi ai mamei, triști și resem-
nați. Mi-o aduc aminte oftând fără voie și nădăjduind că într-o zi 
totul va reintra în normal și tata se va întoarce acasă din hoi-
năreala lui. 

Și dintr-odată se face liniște. Nimeni nu mai cântă, nimeni nu 
mai vorbește. E o ușoară  rumoare. Oare e gata? Îl mai privesc 
încă o dată pe tata și-apoi sicriul se închide, oamenii se precipită 
spre ieșire, mă împing și pe mine într-acolo. Ajung afară, în 
preajma aleii și plânsul pe care îl ținusem toate aceste zile în frâu 
se revarsă în cascade. Plâng cum cred că niciodată nu am mai 
plâns, după tata. Poate e o eliberare la despărțirea de el. O feme-
ie se apropie de mine, mă întreabă ceva, nu știu ce și parcă totul 
intră în normal. O recunosc, mă recunoaște, eram doar vecini. Ce 
om bun era, ce păcat că nu ne-am văzut mai des... 

Nu țin minte ce s-a  întâmplat mai departe, nu știu ce-au mai 
făcut oamenii aceia, unde s-au dus și ce a urmat. Mașina ne aș-
tepta în stradă,  

Afară e cenușiu, murdar și parcă stă să ningă. Îmi dau seama 
că îmi e sete și foame. Urcăm în mașină și plecăm, apoi oprim la 
o benzinărie să alimentăm. Rulăm o vreme pe șosea până la o 
pensiune unde mâncăm cu poftă, ca după terminarea unui lucru 
important. Pare atât de simplu, a murit tata. A urmat escapada 
noastră în nord la înmormântarea lui. De mâine voi reîncepe 
lucrul. 



Teme la alegere 

 

Ioan NISTOR 
 
 
Dostoievski 
I. Reorganizarea instanțelor discursului epic și noul ire-
cuzabil 

 
) Actantul se bucură, în arealul unui text total1 perfect 
aderent la angrenajul realității, de o relativă autonomie, 
prin raportare la Autor, față de care nu se mai vasalizează 

brutal, ci devine un purtător „demn” al propriului cuvânt, cu 
mențiunea că vocea și concepțiile sale se împletesc armonios cu 
cele ale Creatorului estetic, generând, pe această cale, efectul de 
polifonie. Multiplă, poliplană, în câmpul prozei dostoievskiene, 
după cum se va putea constata. Autorul, la rândul lui, se situează 
oarecum pe picior de egalitate cu Personajul – supra demonstra-
vimus –, devenit, după sugestia plastică a lui M. Bahtin2, cel de al 
doilea Dumnezeu al operei, căruia îi este îngăduit chiar să se re-
volte împotriva Creatorului estetic original. Adică, împotriva Au-
torului. Eroul lui Dostoievski se relevă astfel, cât se poate de 
pregnant, printr-o dublă subordonare, desigur, foarte laxă: (a) 
față de Autor, căci îi actualizează concepțiile, pe măsura etalării 
acelora care îi aparțin; (b) față de propria conștiință, de vreme ce 
își face cunoscute propriile poziții în lume – Ivan Karamazov, bu-
năoară, își fundamentează rebeliunea față de Dumnezeu și Crea-
ția Lui pe constatarea că lumea geme de prea multă suferință 
absurdă –, nu de puține ori contraveniente celor ale Autorului; 
căci Dostoievski, după cum se știe, nu prea pare dispus, în foruri-
le sale intime, să facă abstracție de morala creștină. Putem astfel 
invoca, în optima de vegetație a unei proze de înaltă calitate 

                                                
1 Prin conceptul de text total nu înţelegem altceva decât teoreticienii de 
la revista The Quel: opera omnia, adică totalitatea lucrărilor produse de 
un scriitor oarecare. 
2 V. M. Bahtin, Problemele poeticii lui Dostoievscki (în rom. de S. Re-
cevshi) Ed. Univers, Buc. 1970, p.8: Dostoievski, la fel ca Prometeul lui 
Goethe, nu creează sclavi muţi (cum face Zeus), ci oameni liberi, capabili 
să stea alături de creatorul lor, să-i contrazică şi chiar să i se pună împo-
trivă”. 

(1 



Teme la alegere 

Discobolul/2016 

 175 
 

artistică, fenomenul apostaziei vocilor și conștiințelor, ceea ce se 
asimilează cu noul irecuzabil. 

(2)Mulți actanți ai narativei dostoievskiene – după cum corect 
a remarcat M. Bahtin în Problemele poeticii lui Dostoievski – suferă 
de așa-zisul „solipsism etic”, căci realitatea reală ar „trebui” să se 
muleze după contururile morale ale realității imaginate de conști-
ința unor protagoniști – dacă e cazul să ne păstrăm între limitele 
Fraților Karamazov – ca Feodor Pavlovici, Ivan Feodorovici sau 
chiar Pavel Feodorovici Smerdeakov – asasinul. 

(3)Independența lăuntrică a Actantului – lejer schițabilă în 
realitățile anterior menționate – se cuvine asimilată în struc-
tura romanului, cu însăși instanța auctorială disimulată, esen-
ța ei rezidând în chiar noua înfățișare a omului interior, al că-
rui genitor rămâne tot zămislitorul Eternului soț. Noua înfăți-
șare a individului lăuntric se evidențiază prin faptul că acesta 
acționează, pe teatrul de operații al întregii narative, în calita-
te de vector de drame religioase mixturate cu precepte mora-
le și sociale personale. 

(4)Marea ORIGINALITATE A LUI DOSTOIEVSKI – sau măcar 
una dintre ele, căci mai nimerit ar fi să se vorbească despre 
„ORIGINALITĂȚI” – consistă însă în amănuntul tehnic că nu 
unește vocea Autorului cu vocea Naratorului independent. 

(5)INEDITUL ingenioasei proze estice, care a exercitat me-
reu o mare influență asupra procesului dezvoltării și maturiză-
rii celei occidentale, e relevabil și în faptul că nimeni până la 
Dostoievski, nu s-a încumetat să experimenteze contactul 
dialogal cu conștiințele egale în drepturi ale Personajelor și 
nici trucul de scriitură că a medita asupra erorilor echivalea-
ză – după cum diabolic de exact remarcă același Bahtin3 – cu a 
discuta cu ele. 

(6)POLIFONIA dostoievskiană – una dintre marile puncte de 
inflexiune în diacronia epicii europene – cu menirea de a opu-
ne poziția interioară (sau dialogală) a Autorului, poziției exterioa-
re (de esență monologală), practicate de realiștii tradiționali ai 
Vestului și chiar din Rusia celei de a doua jumătăți a veacului al 
XIX-lea și a zorilor secolului XX: L.N. Tolstoi, Gogol, Turgheniev, 
Goncearov etc. Hoc est, Autorul vechi se obstinează să desfășoa-

                                                
3 Idem, p. 96. 
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re o conștiință atotcuprinzătoare, capabilă de a absorbi toate 
conștiințele Personajelor, care își pierd, eadem via, independen-
ța. În schimb, părintele Visului unui om ridicol, știe, ca nimeni 
altul, să relaxeze legăturile cu Personajul, până la limitele – după 
cum arătam anterior – relativei autonomii a acestuia, relevându-
se, cum s-ar zice, în esența lui dialogală. Ca atare, punctul de 
vedere al Autorului dostoievskian prezintă mari diferențieri față 
de cel al Personajelor, deși se dispersează în acesta, pe câtă vre-
me, în proza realistă clasică, cele două categorii de perspective 
se confluentizează, până la a forma un tot unitar neanalizabil. 

(7)Personajul lui Feodor Mihailovici – în pofida faptului că 
nu se eludează caracterologia clasică, ce-și descoperă aici o 
fericită continuitate – se definește prin însăși natura ideii vec-
torizate – marele prozator aducând pe scenă, după propriile-i 
spuse „OMUL DIN OM”, situându-se ob cam causam, la grani-
țele excepției. Așadar, Dostoievski se habituează să creeze 
romane despre idei – ceea ce îmbracă veșmintele NOULUI 
ABSOLUT –, pe care le opune, aproape programatic, tradițio-
nalelor romane de idei vest-europene, categoric depășite de 
evenimente. 

(8) Lumea lui Feodor Mihailovici se clivează, în consecință, 
în lumi ale protagoniștilor, devine posibilă, pe această cale, 
invocarea unei co-ființări și interacțiuni a universurilor actanți-
lor în cadrul viziunii artistice de ansamblu. 

(9) Destrămarea conștiinței auctoriale reprezintă însă cea 
mai remarcabilă inovație care s-a putut opera în denivelatul 
peisaj al prozei europene de la finele veacului al XIX-lea. Auto-
rul – după cum s-a arătat deja – se dizolvă în fluida substanță 
a vocii Personajelor și în lichidul corosiv din rezervorul Narato-
rului. De facto, disjungerea – conștiinței dostoievskiene reflec-
tă – după cum just apreciază M. Bahtin4 –, chiar clivajul juveni-
lei societăți capitaliste ruse. 

(10) Deosebit de pertinent pare, în contextul prozei realiste 
europene, amănuntul (cu mare pondere în economia romanu-
lui modernizant) că Eroul lui Dostoievski nu reprezintă un ca-
racter, nu este un temperament, după cum nu se poate asimi-
la nici cu un tip social – ca în zona de viețuire a romanelor 

                                                
4 Ibidem, p.51. 
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tradiționale –, ci înseamnă, mai degrabă, un purtă de idei ne-
complinibil și inepuizabil în opinia sagace a teoreticianului slav 
des invocat de noi5. 

(11) Proza beletristică a lui Feodor Mihailovici se subsu-
mează magna ex parte, principiului individualizării prin cu-
noaștere, care își selectează, ca forță motrice, greșea-
la/culpa/păcatul. 

(12) O altă înnoire evidentă față de narativa Europei de 
Vest consistă în devierea de la punctul de observare de tip 
clasic: dacă în tradiționalism apanajul prevalenței revine ra-
portului cu orizontul „eului” care judecă, Feodor Mihailovici, 
în schimb, așază în centrul prozei sale raporturile reciproce 
dintre aceste „euri” care cugetă. 

(13) Astfel se deschide calea explicației de ce Personajul său 
se definește, aproape totdeauna, prin următoarele trei constan-
te: (a) ce reprezintă el în proprii ochi; (b) ce reprezintă lumea 
pentru el; (c) cum se vede el în ochii altora;  

(14) Revoluția cea mai vădită față de romanul vest-
european contemporan lui pe care Dostoievski o patronează 
cu dezinvoltură de-a dreptul deconcertantă, constă tocmai în 
introducerea Autorului în spațiul vital al Personajului; sine 
dubio, NOUL POETIC promovat, prin raportare la concepțiile și 
practicile epice din Occident, se poate circumscrie mai limpe-
de prin fenomenul estetic al disocierii dialogale a vocii discur-
sive în două entități suficient de distincte: a)glasul Autorului în 
umbra rememorărilor și confesiunilor naratoriale și b)glasul 
alterior contopit – sau nu! – cu cel al Naratorului sau Persona-
jului „ales”. Etiam atque etiam, filtrului cu porii dilatați ai 
orizontului atotînglobant și atotștiutor al Autorului, perurba-
nul făuritor al lui Bobok, opune, în chip programatic nemărtu-
risit direct, mecanismul „infernal” al reflectării conștiințelor 
una în cealaltă – o altă sursă inepuizabilă de nedumeriri pen-
tru cititorul ordinar. 

(15) în fine, non-finitatea lăuntrică a protagoniștilor mirifi-
cei proze a lui Feodor Mihailovici – purtători de idei sau indi-
vizi lăuntrici, după cum s-a mai menționat – vizează atât ver-
satilitatea atitudinal-cogitativă a acestora – călugărul-aspirant 

                                                
5 Ibidem, p.51. 
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Aleoșa Karamazov, din apologet al Domnului se metamorfo-
zează în mirean înrăit și asaltat de fascinația păcatului (mân-
carea, băutura și femeia), în urma accederii la „revelația” ne-
dreptății divine, care nu l-a ocolit pe cuviosul stareț Zosima, 
după moarte –, cât și procesul osmozei ideatice între două 
personaje adiacente, asemănătoare (întrucâtva) sub raportul 
modului de a concepe raporturile cu alteritatea ostilă: bună-
oară, temutul Smerdeakov descifrează, în intenția „stăpânu-
lui” Ivan de a se autoexila la Cermașnea accentul acestui de a 
se elimina părintele ostracizant, sursă de umilințe perpetue, 
bufonul tragic Feodor Pavlovici Karamazov. 

 
III. Proteismul polifoniei și consecințe ale acesteia. 
(1)Trăsătura dominantă a romanelor lui Dostoievski rămâne 

însă polifonia, pe care Mihail Bahtin o definește memorabil: 
„Pluralitatea vocilor cu valoare plenară constituie, într-adevăr, 
principala particularitate a romanelor lui Dostoievski6, căci tehni-
ca preeminente punctum contra punctum – pe care i-o inspiră, 
probabil, madrigalurile medievalului Orlando di Lasso și simfonii-
le lui Johann Sebastian Bach se asimilează cu „o pluralitate de 
conștiințe egale în drepturi, cu universurile lor”7. Creator al 
romanului polifonic – hoc est inovator strălucit! – tutorele umili-
ților și obidiților își asumă nu tocmai facila, dar cât se poate de 
elocventa misiune „de-a construi un univers polifonic și de a dă-
râma formele existente ale romanului vest-european, în esență 
monologic (omofonic)8. 

(2)Res non dubitanda, romanul polifonic își revendică actul 
de naștere din Rusia țaristă a celei de a doua jumătăți a seco-
lului al XIX-lea, când ofensiva capitalistă asupra anchilozatelor 
structuri sociale de tip feudal se desfășoară cu o viteză 
„aproape catastrofică”, pe tot parcursul procesului asumării forței 
sale motrice în esența adversativă a vieții sociale aflate tocmai în 
pragul constituirii! Chiar dacă rudimente de polifonie se întâlnesc și 
în zona de viețuire perpetuă a creației artistice a unui Shakespea-
re, Dante sau Balzac, ele se situează pe un plan monologic și dis-

                                                
6 Ibidem, p.9. 
7 Ibidem, p.9. 
8 Ibidem, p.11. 
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continuu, iar cel dintâi practicant al fantei dialogale poliplane ră-
mâne sine nula dubitatione, genialul părinte al Adolescentului, 
pluralitatea de planuri fiind vizibilă chiar în următoarele elemente: 
a) estetica polimorfiei stilistice și a valorilor opozitive; b) poliplanei-
tatea narativei generale și politropia enigmelor; contradictivitatea 
poziției față de lume, ce se configurează pe postamente categoric 
palinodice și de dimensiuni babelice: credința și sacrilegiul. 

(3)Nu se poate discuta despre fenomenul polifoniei în auroră, 
fără a se invoca disoluția viziunii unitare, de tip balzacian, care își 
revendică, în calitate de cauze extensive și intensive, de proveni-
ență flagrant adverse: a) condițiile social-politice externe, ca altera-
rea societății ruse contemporane lui Feodor Mihailovici și b) amă-
nuntele biografiei personale, posibile de a rezida în personalitatea 
scindată de epilepsie a autorului și „amalgamul” său ideologic. 
Ceea ce se va contura ceva mai insistent, atunci când demersul 
exegetic se va opri asupra problemei dedublării scriitorului. 

(4)Ca atare, un principiu fundamental al creației artistice dosto-
ievskiene – nemaiîntâlnit până atunci – consistă în faptul că proza-
torul nu distinge, într-un alt „EU” un obiect, ci îl tratează, cât se 
poate de natural, ca pe un alt subiect, egal în drepturi cu Autorul 
„vaporizat” din decor9. 

(5)Conferind un pronunțat caracter simfonic romanelor, polifo-
nia multiplană se relevă printr-o fundamentare pe un mai dificil 
sesizabil principiu al oglindirii – el însuși de o considerabilă comple-
xitate – în care putem să distingem un mecanism primordial, în 
virtutea constatării – deja menționate – că spațiul vital al (aproa-
pe) fiecărui personaj se oglindește în arealul altor personaje:10 
verbi grația, Ivan Karamazov nu cunoaște nici adevărul lui Feodor 
Pavlovici – odiosul său părinte –, nici pe cel al fratelui mai mare, 
Mitea, nici pe cel al fratelui mezin, Aleoșa, ci numai frânturi de 
adevăr cu privire la fiecare, selectate din oglinda conștiinței acesto-
ra.  
 

                                                
9 Ibidem, p.26. 
10 Ibidem, p.103. 
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Răzvan ȚUPA 
 
„Colocviile au fost foarte importante ca scenă pe care s-au 

strâns periodic toate nebuniile, aroganțele și eșecurile noastre. 
Încă și mai important a fost pentru mine că fiecare colocviu a 

venit cu câte o selecție de texte din partea tuturor participanți-
lor care acum, privind în urmă, pot oferi o imagine a momen-

tului respectiv din punct de vedere literar.” 
 
 
1. La cele cinci colocvii ale tinerilor scriitori din 2009, 

2010, 2011, 2012 și 2013 de la Alba Iulia, au participat aproa-
pe toți poeții, prozatorii și criticii literari care au intrat în litera-
tura română după 1989. Credeți că aceste întâlniri au fost 
utile pentru formarea dumneavoastră ca scriitori? Vă mai 
amintiți de aceste momente, puteți să le evocați?  

 
R. Colocviile au fost foarte importante ca scenă pe care s-

au strâns periodic toate nebuniile, aroganțele și eșecurile 
noastre. Încă și mai important a fost pentru mine că fiecare 
colocviu a venit cu câte o selecție de texte din partea tuturor 
participanților care acum, privind în urmă, pot oferi o imagine 
a momentului respectiv din punct de vedere literar. Pentru 
mine Colocviile au coincis cu perioada în care mi-am încheiat 
tinerețea de autor, după „Corpuri românești”(2005) și până la 
„Poetic. Cerul din Delft” (2011). Mai mult, la Alba Iulia am 
avut ocazia să fac filmul „Poezie. Puterea” cu o parte dintre 
cei care au venit pentru poezie acolo și fără acest eveniment 
mi-ar fi fost mult mai greu.  

 
2.Aveți vârste biologice diferite în cadrul acestor generații 

post-decembriste. Unii dintre dumneavoastră au în jur de pa-
truzeci de ani. Cum simțiți aceste diferențe în cunoașterea 
actului creator? Sunt ele sesizabile în unitatea generațiilor 
dumneavoastră sau nu, au, practic, vreo importanță? 

 
R. Deja diferențele dintre generații sunt mai puțin impor-

tante. Oricum, toată bătălia generațiilor era ceva ce avea ne-
voie critica literară să se întâmple pentru că nu prea mai func-
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ționau reperele. Între timp, nu doar în generația mea, ci și 
între cei care au debutat după 2010, accentul s-a mutat pe 
individualitatea textului și pe pluralitatea de direcții care con-
curează.  

 
3.Putem vorbi de continuarea unor metehne ale scriitorilor 

din generațiile anterioare și în generațiile dumneavoastră? 
Puteți să le numiți? 

 
R. Sigur că metehnele nu țin loc de vârstă. În primul rând 

aș vorbi despre obișnuința de a folosi poezia ca pe o scuză 
pentru orice tâmpenie. Vezi abuzuri, vezi comportamente 
aberante în lumea literară cât pentru un jurnal de la ora 5. 
Toate scuzate cu aceeași formulă: „valoarea literară”. A doua 
ar fi lenea. Nu am sta acum să înjurăm Uniunea scriitorilor 
dacă nu am fi stat pe palme așteptând să creeze alții alterna-
tivele instituționale. Dar cea mai gravă este iluzia provocată 
de conceptele depășite în care încadrăm literatura: am văzut 
colegi de generație luându-și foarte repede morga de poet al 
municipiului, de creator neînțeles, de orice ar scuza un pic de 
abuz. 

 
4.Dacă ar fi să faceți o listă cu cinci scriitori ce aparțin genera-
țiilor din care faceți parte, pe care i-ați propune? Vă rugăm să 
nuanțați opțiunea dvs.? 
 
R. Știu că lista e lungă. Aș alege poezia lui Ștefan Manasia ca 
un reper pentru mine în contextul tendinței de sărăcire a refe-
rințelor. Poate luxurianța imaginației trecută prin exerciții de 
concizie serioase este ceea ce mă face să mă refer la el.  

Apoi Claudiu Komartin care a reușit să își aducă pasiunea 
pentru poezie în termeni clari, economici. A pus pe picioare o 
editură, a ținut un Institut și asta încă mai e important pentru 
mulți autori de azi. Radu Vancu a reușit la Sibiu să închege 
unul dintre cele mai vii centre ale poeziei românești de azi. 
Festivalul pe care îl organizează se poate lăuda cu cea mai 
bună selecție de invitați străini și români. Și la Bistrița se în-
tâmplă ceva minunat din acest punct de vedere și s-ar putea 
ca Dan Coman și Mălaicu-Hondrari să ne rezerve niște surpri-
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ze. M-a interesat mereu zona asta experimentală pe care se 
simt atât de bine să o dezvolte autori ca Iulia Militaru, Anca 
Bucur sau Andra Rotaru și mă bucur că încep să se definească 
tot mai clar termenii la noi în ce privește performarea poeziei 
în public. Specială este și o chestie dezvoltată de Dan Sociu, 
care a trecut aproape neobservată. Cu niște ani în urmă eram 
mai mulți prieteni care vorbeam despre nevoia de a aborda 
din nou reperele formale ale poeziei. El a formulat cel mai clar 
o nouă modalitate de utilizare a alexandrinului în poezia con-
temporană. Eu am rămas la nivelul numărului de cuvinte într-
un vers sau al numărului de silabe jucat în diferite feluri. 

 
5. Cum vedeți încercarea de a se întocmi ierarhii în presa lite-
rară, în antologii, în ce vă privește, sunt ele elocvente? 
 
R. Pentru mine nu au nicio importanță, dar ierarhiile contează 
în primul rând pentru cel care le alcătuiește. E o nevoie pe 
care pot să o înțeleg, chiar dacă nu funcționează pentru mine. 
Atâta timp cât știm că nicio ierarhie nu are cum să fie absolută 
nu ne rămâne decât să acceptăm că ne cam plimbăm cu listele 
în gură. Mai important mi se pare să nu uităm că ierarhiile ar 
trebui să fie nu de nume ci de lucruri făcute în poezie. 

 
6. Credeți că revistele literare de la noi sunt interesate să vă 
promoveze?  
 
R. Toate domeniile sunt pline de oameni care au cele mai 
bune intenții. Acum, să credem că promovarea unui scriitor 
sau al altuia ar schimba ceva... ar însemna să uităm că poezia 
este cu expresie, nu cu cult al personalității. M-ar interesa mai 
degraba să văd revistele interesate să abordeze mizele scrisu-
lui de azi. Iar egolatria nu este unul dintre ele.  

 
7. Cum vă precizați debutul individual în volum, în raport cu 
alte debuturi din generațiile anterioare? 
 
R. Drept să vă spun, mă gândesc foarte puțin să-mi precizez 
debutul. „Fetiș” e o carte a cărei pregătire era să mă lase lat, 
dar același lucru mi se întâmplă periodic, așa că m-am obișnu-
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it. Am nevoie numai adaug că în momentul de față am impre-
sia că atunci abia începeam să am legătură cu poezia și că am 
avut nevoie de încă 2-3 cărți ca să pot spune că viața mea a 
fost definită exclusiv prin ceea ce a intrat în cărțile mele. Abia 
acum sunt sigur că nu am greșit să mizez totul pe poezie.  

 
8.Ce este „noul” în poezia generației din care faceți parte? Îl 
concepeți prin „răsturnări zgomotoase” sau prin continuitate?  
 
R. „Noul” a fost mereu un mister. Eu îmi explic situația prin 
nevoia de reacție continuă la marile realizări expresive care au 
fost transformate inevitabil în clișeu. Ipocrizia ia atât de repe-
de în brațe ceea ce află că este demers poetic valabil că pierde 
din vedere faptul că scrisul include toate exercițiile și demer-
surile premergătoare cărții dar și ulterioare apariției unui vo-
lum. Și atunci o luăm mereu pe urmele propriilor noastre reu-
șite. 
  



Ancheta „Discobolul” 

Discobolul/2016 
 

184 

Dumitru BĂDIȚA 

„Înainte știam că toți suntem post-moderniști, sau ne strădu-
im să fim, dar ajuns în Capitală am constatat beligeranțe 

între douămiiști și optzeciști, ba chiar și în interiorul douămi-
iștilor erau deschise ostilități, care s-au transformat uneori în 

răfuieli verbale.” 

1. La cele cinci colocvii ale tinerilor scriitori din 2009, 2010, 
2011, 2012 și 2013 de la Alba Iulia, au participat aproape toți 
poeții, prozatorii și criticii literari care au intrat în literatura 
română după 1989. Credeți că aceste întâlniri au fost utile 
pentru formarea dumneavoastră ca scriitori? Vă mai amintiți 
de aceste momente, puteți să le evocați?  

R. Într-adevăr, am participat la o ediție, dar nu mai știu în ce 
an. E, cred, mult spus că participarea la un colocviu de trei zile 
ar putea avea vreo influență formatoare asupra unui scriitor. 
Confirm, însă, că m-am simțit bine, am reîntâlnit tineri scriitori 
pe care-i văd foarte rar și am revăzut locuri familiare din oraș, 
cunoscute pe la începutul anilor 90, când am fost studentul 
unui abia înființat Colegiu de Muzeografie. M-am oprit sub 
ferestrele Bibliotecii Muzeului de Istorie ca să-mi amintesc de 
zilele de lectură, de grija de a pune la prima oră mâna pe o 
carte de istorie/arheologie râvnită de zeci de colegi.  

2. Aveți vârste biologice diferite în cadrul acestor generații 
post-decembriste. Unii dintre dumneavoastră au în jur de pa-
truzeci de ani. Cum simțiți aceste diferențe în cunoașterea 
actului creator? Sunt ele sesizabile în unitatea generațiilor 
dumneavoastră sau nu, au, practic, vreo importanță? 

R. Eu am cunoscut în primul rând mediile literare din Alba Iulia 
și Sibiu, fiind student în aceste două orașe. În acei ani, nu exis-
tau poziționări inter-generaționale. Cei în vârstă aveau deja 
cărți scoase și lecturi teoretice și activau în mediul profesoral. 
Cei tineri eram studenți, orbecăiam într-ale scrisului și ne bu-
curam de conversațiile cu scriitori deja consacrați. Când am 
ajuns în București, am descoperit că relațiile inter-
generaționale nu mai aveau caracterul pașnic din provincie. 
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Înainte știam că toți suntem post-moderniști, sau ne străduim 
să fim, dar ajuns în Capitală am constatat beligeranțe între 
douămiiști și optzeciști, ba chiar și în interiorul douămiiștilor 
erau deschise ostilități, care s-au transformat uneori în răfuieli 
verbale. Pe mine m-au asimilat ca douămiist, dar nu am fost  
enumerat în listele de poeți reprezentativi ai acestei generații. 
Sunt un marginal ca receptare, dar mă încăpățânez să cred că 
nu am rămas un marginal valoric.  

3. Putem vorbi de continuarea unor metehne ale scriitorilor 
din generațiile anterioare și în generațiile dumneavoastră? 
Puteți să le numiți? 

R. Am avut norocul, marele noroc, ca regimul comunist să 
cadă când eu aveam 16 ani. Am scris în libertate, în afara ori-
cărei cenzuri exterioare, etatiste. Am beneficiat și de avanta-
jele comunicării on line, fiind un membru activ al comunității 
clubliterar.com. Astfel, am fost ferit de metehnele generate în 
interiorul breslei  de influența nocivă a fostei tiranii. Am fost 
scutit de condițiile obscure în care un scriitor era transformat 
în delator. Publicând pe net și apoi la vreo editură nou apăru-
tă, nu a trebuit să mă lingușesc pe lângă șefimea literară ca să-
mi tipărească poeziile.  

4. Dacă ar fi să faceți o listă cu cinci scriitori ce aparțin genera-
țiilor din care faceți parte, pe care i-ați propune? Vă rugăm să 
nuanțați opțiunea dvs.? 

R. Fac alergie la liste. Vă rog să îmi permiteți să nu dau răs-
puns acestei întrebări.  

5. Cum vedeți încercarea de a se întocmi ierarhii în presa lite-
rară, în antologii, în ce vă privește, sunt ele elocvente? 

R. În literatură ca în sport. Avem un clasament în fotbal, de ce 
să nu avem un clasament și în literatură, mai ales că nu puțini 
scriitori și critici literari din toate generațiile au simpatii sau 
chiar partizanate în lumea fotbalului. Cutare poet e rapidist, 
cutare critic e stelist. Întocmai ca în ligile superioare și inferi-
oare, criticii și scriitorii fac clasamente anuale, pe care le pu-
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blică în reviste și provoacă mici maree în interiorul breslei. 
Sunt uluit că scriitorii consumă atâta energie pentru clădirea 
acestor ierarhii care se fac și se desfac de la un an la altul ca 
globul unei păpădii. Treaba unui scriitor e alta. Să caute ade-
vărul timpului său, să umble pe acele căi din Împărăția Interio-
rității și să aducă de acolo mesaje utile, consolatoare pentru 
publicul său. Ochii scriitorului român, din păcate, sunt prea 
atrași de fantasmele exteriorității, de ierarhii, de premii, de 
burse, de complicități politice și, astfel, își pierde credibilitatea 
în ochii publicului. Din păcate, scriitorimea e atât de enclaviza-
tă, încât societatea este aproape complet dezinteresată de 
activitatea breslei.  

6. Credeți că revistele literare de la noi sunt interesate să vă 
promoveze?  

R. Am o relație foarte cinstită cu revistele literare de la noi: ne 
ignorăm reciproc. Am fost publicat odinioară, în special de 
revistele din Ardeal: Tribuna, Euphorion, Echinox. Mai era o 
revistă la Constanța, Tomis se numea, unde am mai publicat 
texte, dar revista a fost desființată de fostul primar. Folosesc 
din plin internetul ca să-mi promovez textele. Cărțile mele, 
exceptând cartea de debut, au fost mai întâi publicate pe in-
ternet. Mulți scriitori au deja conturi în rețelele de socializare. 
E calea cea mai rapidă pentru a-mi comunica textele.  

7. Cum vă precizați debutul individual în volum, în raport cu 
alte debuturi din generațiile anterioare? 

R. Sunt puțin spre deloc interesat să fac astfel de comparații. 
Eu mă consider un practician. Lucrez cu propriile mele fan-
tasme și experiențe. Încerc să le dau o formă literară care să 
placă cititorului. Mă gîndesc să nu fiu desuet, plictisitor, 
inexpresiv. Să zică omul, ”uite, tipul ăsta a scris un text intere-
sant!” Eu îmi câștig pâinea din jurnalism, am ajuns un fel de 
tonomat de texte jurnalistice, dacă mai găsesc timp să produc 
literatură parcă îl prind pe Dumnezeu de picior. Întrebarea 
dvs. e bună și cred că o voi pasa unui critic literar. Promit să vă 
comunic răspunsul imediat ce-l obțin.  
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8. Ce este „noul” în poezia generației din care faceți parte? Îl 
concepeți prin „răsturnări zgomotoase” sau prin continuitate?  

R. Douămiiștii au fost primii care au înțeles că în România 
cenzura a căzut. Straniu este faptul că a trebuit să treacă o 
decadă până au fost adoptate beneficiile libertății de expresie. 
În rest, există o paradigmă comună, poeții teoreticieni  i-au 
evidențiat coordonatele. Dacă ar fi un element nou în poezia 
douămiistă, ar fi raportarea la sistemul politic și social, nu 
neapărat  la real, așa cum solicita un important poet optzecist. 
Raportarea la social și la politic presupune introducerea crite-
riului etic.  Fără etică, orice estetică e caducă. Asta au pretins 
douămiiștii că fac. Eul poetic la ei își asumă deseori și această 
componentă etică. Poetul trebuie să fie curajos, să înfrunte 
sistemul și limbajul sistemului, fără ocolișuri, fără ”șopîrle”. 
Numai că acest curaj etic în poezie a fost clamat în vremuri 
post-totalitare. Sistemul nu-și mai bătea capul că îl ataci în 
literatură. Să vedem cum va fi de aici înainte. Eu unul, ce să 
fac, mai în vârstă decât mulți dintre ei, mă las uneori sedus de 
gratuități estetice, convins că sunt destui contemporani care 
se ocupă  exclusiv de valorile etice. 
 

Poeme de Dumitru BĂDIȚA 

 

* * * 

la ierihon când catastrofic suflară-n coarne de batal 
veni puterea de la Domnul dar zvăcul fu-n dulceața din fruct 
de portocal 
 
iulius cezar chiar îndârjit ar mai fi stat un timp cu oastea rela-
xată la rubincon pe mal 
dar se grăbi s-atace roma c-avea dosit într-o cămară borcanul 
cu dulceață din fruct de portocal 
 
arthur rimbaud în noaptea când coloră vocale 
pe una dintre coli scăpă dulceață de portocale 
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di lampedusa din mormânt stă gata să se scoale 
pentru chiseaua plină cu dulceață de protocale 
 
nu-i ceață-n kiseleff dar vine-n rotocoale 
aburul din oala-n care fierbe dulceața de portocale 
 
ar trebui înscris în protocoale 
borcanul cu dulceață de portocale 
 
nu cumva să dați la haimanale 
dulceață de portocale 
 
sunt gata s-o-ncasez la gioale 
pentru dulceața de portocale 
 
* * * 
socrate-ncarcerat și-aproape dus din lume 
n-ar fi refuzat un bol cu fructe și legume 
 
scârbiți de carne hunii mânară caii-n spume 
spre vest la ferme să consume zilnic fructe și legume 
 
cristofor columb pe punte către marinarii sosiți roi: 
plecăm din europa zilnic să mâncăm fructe și legume noi 
 
emil cioran scăpa de disperare și-o dădea pe glume 
fiindcă zilnic consuma-n mansardă fructe și legume 
 
steve jobs bill gates schimbară lumea sparseră cutume 
dând minții lor refresh cu suc de fructe și legume 
 
clemență cerem când murim s-ajungem în locul cu verdeață 
ca veșnic să ne delectăm cu rodii clementine și salată creață 
 
 
* * * 
e minunat să evităm pe cât posibil excesul de sare zahăr și 
grăsimi my deer 
i-ar fi spus obama angelei merkel la un dineu sorbind din cea-
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iul de ghimbir 
 
napoleon către soldații strânși în alpi sub paltini și sub pini 
vă ordon să evitați excesul de sare zahăr și grăsimi 
 
episcopii sosiți în veacul trei din toată-mpărăția să fixeze 
dogma la niceea 
ar fi cerut în plen evitați excesul de sare zahăr și grăsimi vorba 
ceea 
 
evitați excesul de sare zahăr și grăsimi le-ar fi cerut aheilor 
ulise 
când meștereau în noapte calul și zeii făceau planuri în culise 
 
e un mesaj străvechi emis de elohimi 
evitați excesul de sare zahăr și grăsimi 
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Hristina DOROFTEI 
 

„Revistele sunt deschise în a oferi adăpost între paginile 
lor textelor noi numai dacă acestea sunt însoțite de reco-

mandarea unei persoane „cu trecere” sau dacă scriitorul este 
cât de cât cunoscut...” 

 
1. La cele cinci colocvii ale tinerilor scriitori din 2009, 

2010, 2011, 2012 și 2013 de la Alba Iulia, au participat aproa-
pe toți poeții, prozatorii și criticii literari care au intrat în lite-
ratura română după 1989. Credeți că aceste întâlniri au fost 
utile pentru formarea dumneavoastră ca scriitori? Vă mai 
amintiți de aceste momente, puteți să le evocați?  

 
H.D.: Eu nu am fost prezentă la aceste colocvii, așa că nu 

pot exprima un punct de vedere avizat. Am aflat despre ele din 
revista Discobolul. Cred că au fost benefice pentru schimbul de 
idei dintre tinerii scriitori, un fel de brainstorming la masă 
rotundă. 

 
2. Aveți vârste biologice diferite în cadrul acestor gene-

rații post-decembriste. Unii dintre dumneavoastră au în jur de 
patruzeci de ani. Cum simțiți aceste diferențe în cunoașterea 
actului creator? Sunt ele sesizabile în unitatea generațiilor 
dumneavoastră sau nu, au, practic, vreo importanță? 

 
H.D.: Pentru mine personal, nu prea au importanță. Sunt 

interesată de diferențele individuale care se creează, nu de 
cele generaționale… Oricum, conceptul de „generație” ar pu-
tea fi înlocuit cu cel de „ne-generație”, care pare mai actual 
într-o oarecare măsură... 

 
3. Putem vorbi de continuarea unor metehne ale scriito-

rilor din generațiile anterioare și în generațiile dumneavoas-
tră? Puteți să le numiți? 

 
H.D.: Probabil taberele sau grupurile create și de tineri, cu 

exclusivisme… Un fel de spirit de gașcă al cărui rost nu-l prea 
înțeleg... 
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4. Dacă ar fi să faceți o listă cu cinci scriitori ce aparțin 
generațiilor din care faceți parte, pe care i-ați propune? Vă 
rugăm să nuanțați opțiunea dvs.? 

 
H.D.: Într-o ordine aleatorie, aș alege Crista Bilciu, Medeea 

Iancu, Claudiu Komartin, Teodor Dună și Ștefan Ivas. În poezia 
lor am simțit o căutare, o sensibilitate cu care rezonez. 

 
5. Cum vedeți încercarea de a se întocmi ierarhii în presa 

literară, în antologii, în ce vă privește, sunt ele elocvente? 
 
H.D.: Majoritatea topurilor din zona literară românească 

au la bază două criterii aflate la egalitate: prietenia și origina-
litatea scrierii. Prietenia este un sentiment înălțător, dar ar 
trebui să nu conteze în acest caz. 

 
6.  Credeți că revistele literare de la noi sunt interesate 

să vă promoveze?  
 
H.D.: Revistele sunt deschise în a oferi adăpost între pagini-

le lor textelor noi numai dacă acestea sunt însoțite de reco-
mandarea unei persoane „cu trecere” sau dacă scriitorul este 
cât de cât cunoscut... În România încă nu s-a depășit perioada 
recomandărilor. 

 
7.  Cum vă precizați debutul individual în volum, în ra-

port cu alte debuturi din generațiile anterioare? 
 
H.D.: Debutul meu în volum a venit în urma participării la 

concursul „Porni Luceafărul...”, din iunie 2014 (un an cu multe 
debuturi), când am obținut Premiul Editurii Junimea și al revis-
telor Vatra și Dacia literară. A fost un debut așteptat, dorit și 
emoționant pentru mine... Debuturile generațiilor anterioare 
erau mai rare și cu un ecou mai puternic... 

 
8. Ce este „noul” în poezia generației din care faceți par-

te? Îl concepeți prin „răsturnări zgomotoase” sau prin conti-
nuitate?  
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H.D.: Personal, îl percep ca pe o continuare a căutării origi-
nalității și a propriei identități. Simt o așa-zisă disperare a 
tinerilor de a fi inovatori sau măcar de a reinterpreta motivele, 
miturile, simbolurile, temele deja existente. Vrem să dovedim 
că putem mai mult decât predecesorii noștri. Asta nu e rău, 
înseamnă că scriitorii noi sunt dornici să evolueze, să-și depă-
șească modelele. 

 
 
Poeme de Hristina DOROFTEI 
 
de câte ori 
 
de câte ori vin la tine 
simt mirosul copilăriei 
lână și spray antimolii 
mă împiedic de covoarele țesute 
de bunica 
mănânc pe fețele de masă 
cusute de tine 
mă îmbrățișezi cu mâinile  
ocupate cu andrele 
îmi arăți ultima colecție de goblenuri 
cu tematică religioasă 
mă pui să probez ia cusută 
cu fir de mătase 
înroșit în coji de ceapă 
îmi povestești despre ultimele 
tale comenzi 
dar nu spui niciun cuvânt 
despre noul meu volum 
 
deschis non-stop 
 
trag de capătul aței cu dinții ascuțiți 
aș vrea să o deșir 
precum amintirile din subsidiar 
memoria se întinde în universuri paralele 
timpul îmi alunecă printre degete 
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cobor treptele la non-stopul din colț 
grimasele mă dau de gol 
un bețiv de pe bordură 
mi le citește 
îmi răspunde în același limbaj mut 
vreau să achit facura de la electrica 
într-un univers am de plătit optzeci și patru de lei 
în celălalt o sută douăzeci 
aleg suma redusă 
cu naivitatea copilului care speră  
că sarcinile amânate nu mai trebuie executate 
niciodată 
 
Kent 1 
 
mi-am cumpărat un pachet de țigări 
punct 
nu știu dacă sunt fumătoare ori ba 
punct 
mă uit în oglindă 
punct 
îmi văd ochii vicioși 
punct 
e suficient deocamdată 
 
have you ever seen the rain 
 
ca să scriu despre ele 
trebuie să le simt 
pe trupul meu 
sunt pâinea și vinul 
pe care le degust  
în fiecare noapte  
de singurătate și have you ever seen the rain  
ascultat pe repeat 
au fost ale tale 
ți le îndepărtam precum pielea de șarpe 
apoi mă bucuram de tine 
ele suplinesc absența ta 



Ancheta „Discobolul” 

Discobolul/2016 
 

194 

sunt subțiate și găurite 
eticheta bumbac 100% e fâșii 
nike-ul s-a pierdut printre fibre 
 
mi le strâng de trup și-mi imaginez 
că mă îmbrățișezi! 
 

(continuarea „Anchetei” în numărul următor) 
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Cornel NISTEA  

 
Vizita scriitorilor albaiulieni în Italia 
La Saga della castagna di Soriano nel Cimino 

 
Un parteneriat cultural româno-italian 
(Continuare din numărul anterior) 

 
10 octombrie  

e transferăm într-un alt hotel, dintr-o localitate învecinată, 
prilej să admirăm încă o dată peisajul vălurit, rezultat al 
erupțiilor vulcanice din urmă cu sute de mii de ani sau mai 

vechi. Plouă din nou torențial. Urcăm în mașina lui Fabrizio, tre-
cem printre clădiri vechi medievale, pe străduțe înguste până în 
fața unei clădiri de epocă străjuită de o rodie uriașă, încărcată de 
fructe, imagine de pictură impresionistă. Ne instalăm în camerele 
oferite și, la propunerea cuiva, ne ducem să bem o cafea într-un 
local din apropiere, în care ne întâmpină aceeași realitate: ne 
servește o tânără moldoveancă de peste Prut, mult mai veselă 
decât cea de la Hotel Opera. 

Este ziua în care vom vizita Roma. 
Mă las din nou în seama lui Fabrizio, cu avantajul că știe ro-

mânește și poate să-mi dea relații despre ceea ce vom vizita la 
Roma. O oră de mers, măcar că ne urcăm la nici cinci-șase kilo-
metri de hotel pe autostradă. 

Am o senzație teribil de neplăcută că voi vedea atât de puțin 
din Roma, măreața, glorioasa Romă, și-l rog mereu pe Fabrizio să 
vorbească despre locurile pe lângă care trecem, toate încărcate 
de istorie, dar, până să intrăm în Roma, vedem marile construcții 
industriale dinafara orașului, producătoare de bunăstare, firme 
celebre precum Ferrari sau cele venite de peste ocean. Iată, tre-
cem pe lângă Termele romane și curând ne aflăm pe podul antic 
de peste Tibru, trecem pe lângă Stadionul Olimpic; peste tot 
sedimente antice, ca să ajungem în scurt timp în dreptul Palatului 
Justiției, o construcție impozantă, de-o masivitate rară, menită să 
sugereze puterea, palat care are însă o problemă. Datorită unei 
erori de proiectare, uriașa construcție începe să se lase într-o 
parte, s-au ivit crăpături în zidurile de susținere de la bază. Iată și 
Palatul Consiliului de Miniștri, pe care-l admirăm din mersul ma-

N 
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șinii, la care Riccardo exclamă: Aici sunt cei mai mari hoți din 
Italia! Ce vreți, țara este în recesiune, mulți italieni au rămas fără 
locuri de muncă, unii, disperați, au învățat de la români să cer-
șească… Câțiva motocicliști se strecoară imprudent pe lângă 
mașina noastră, prilej să aflu de la Fabrizio că în Roma moare în 
fiecare zi câte un motociclist. „Zău, n-a lipsit mult ca pe cel din 
urmă să-l acroșez cu aripa mașinii!”…  

Ocolim palatul justiției pentru a doua sau a treia oară pentru 
că nu găsim un loc de parcare convenabil, cât mai aproape de 
Piața San Piedro. 

- Suntem pe Via dei Fori Imperiali, nu, suntem chiar pe Via 
della Conciliazione, bulevardul construit la propunerea criminalu-
lui Musolini, îl aud exclamând pe Fabrizio, desigur în italiană iar 
eu îl întreb: 

- Asta spun și cred toți italienii? 
- În marea lor majoritate… 
Ei bine, după mai multe încercări, Fabrizio găsește un loc de 

parcare, ca peste nici 100 de pași să ne aflăm în celebra piață San 
Piedro, cu enorma catedrală ținută în brațe de colonadele lui 
Bernini, uimit să mă aflu acolo. Și-n loc să pronunț numele papei 
Iulius al II-lea care a luat decizia în anul 1506 să dărâme vechea 
bazilică și să construiască pe cea de acum, într-un efort de 120 de 
ani, perioadă în care au ocupat scaunul papal circa 20 de papi, 
exclam numele lui Michelangelo și mai apoi pe cel al lui Rafael, 
care cu geniul lor binecuvântat au creat opere nemuritoare. 
Doamne, va trebui negreșit să revin la Roma să văd din interior 
biserica, Moise, David și pieta lui Michelangelo… 

O singură suferință am: Cum adică să demolezi Coloseumul, 
cum adică, chiar dacă n-ai materiale pentru construirea bisericii 
din inima lumii!? – 2522 de cară încărcate cu material de con-
strucție din dărâmarea Coloseumului pentru construirea bazilicii! 
Cineva a avut misiunea să le numere transporturile de piatră din 
Coloseum… 

Deodată aud în spatele meu:  
- Acolo e fereastra îngerului de la care papa își ține discursuri-

le și binecuvântează pelerinii cu prilejul marilor sărbători: „Urbi 
et Orbi”. 

Așadar, ne aflăm în Cetatea Vaticanului, atât de aproape de 
locul în care apostoli Petru și Pavel, după ce au pus sămânța creș-
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tinismului, au fost uciși, Petru răstignit cu capul în jos, iar Pavel 
decapitat. Negreșit acolo undeva e mormântul celui mai iubit 
apostol al lui Iisus, negreșit, biserica înălțându-se, uriașă pe ruine-
le unui vechi cimitir roman. 

Aleluia, aleluia, aleluia. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!… 
Găsesc aproape inutil obeliscul de 25 de metri vechi de 4000 

de ani, bucată de granit rozaliu adus, cu ce eforturi?, de la Helio-
polis din Egipt de către împăratul roman Caligula, cu crucea ones-
tității în vârf, fapt ce mi se pare în dizarmonie cu gigantismul din 
jur, chiar dacă el simbolizează aspirația spre descoperirea miste-
relor lumii, înălțării spirituale și slavei divine. Spun asta pentru că 
privirile mele caută mereu acele arce de cerc ale colonadelor 
concepute și finalizate de marele artist al barocului Lorenzo Ber-
nini, scut al sacralității pieței. Mă duc mai întâi spre partea dreap-
tă, descoperindu-mă minuscul sub uriașa construcție formată din 
284 de coloane, desfășurate pe patru rânduri, cu cele 140 de 
statui de sfinți de deasupra acestora. De data aceasta, ceea ce-mi 
stăruie ca imagine, este monumentalitatea, dar și ideea formida-
bilă a compoziției ansamblului cu rolul său atât de sugestiv. 

Gazdele noastre hotărăsc să-și mute mașinile în Piața Veneția, 
iar noi să mergem să vedem Roma perpedes. Următoarea noas-
tră vizită este la bazilica San Giovani in Laterno, mama tuturor 
bisericilor din Roma și din lume, sediul oficial al papei, catedrală 
papală construită de către împăratul Constantin în secolul al IV-
lea. Uimitoare construcție, cu un altar central și mai multe altare 
secundare. Ne ducem mai întâi spre altarul papal, înaintând nu 
fără emoție printre băncile goale din biserică, până la cele din 
față unde mă așez pentru reculegere, surprins deodată să con-
stat că sunt acolo singur, lume multă însă în restul bisericii. Sunt 
chiar stânjenit de acest fapt, murmur o scurtă rugăciune și cu-
rând plec în căutarea colegilor, pe care evident nu reușesc să-i 
găsesc. După ce trec și pe la alte altare, merg spre ieșire printre 
numeroasele cabine de spovedanie cu plăcuțele pe care este 
scris programul actului confesional și numele preotului. Descopăr 
câteva cabine în care spovedesc preoți români, desigur cu un 
program redus. Desigur ne aflăm în Sacrosanta Cattedrale Papale 
Arcibasilica del Santissimo Salvatore în care, prin mărturisire, ni 
se absolvă păcatele, și, iată, eu nu am o asemenea dorință spre 
marea deziluzie a unei părți a eului pe care-l port pe dalele cele-
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brei biserici. În cele din urmă o întâlnesc pe Gabriela la statuia 
Sfântului Ioan pregătită să arunce banul în arteziana de acolo, 
evident tot spre iertarea păcatelor. O întreb unde sunt ceilalți. 

- Nu știu, Elenele s-au dus să se spovedească…  
Ieșim cu Gabriela din vestita catedrală și întâlnim o parte a co-

legilor, care încep să-și piardă răbdarea pentru că ne așteaptă să 
ieșim din biserică de aproape o oră, iar când Fabrizio află că Ele-
nele sunt la spovedanie de o oră, îl apucă furia: 

- Domnule, dar nu e la fel de primit lui Dumnezeu, nu-i tot aia 
să-ți asumi păcatele în două minute sau în două ore?… 

De necrezut, cele două Elene revin la locul de întâlnire târziu 
și nu prea fericite, iar noi suntem furioși, doar avem de vizitat 
Roma antică. 

Plecăm pe jos spre Piața Veneția unde ne sunt parcate mași-
nile, admiram Palatul și statuia regelui Victor Emanuel al II-lea, ne 
fotografiem în fața uriașului palat și-a faimoasei statui, de parcă 
am dori să ne probăm nimicnicia. E târziu, dar cu mașina, pe Via 
dei Fori până la Coloseum nu facem mai mult de zece minute. 

În mine e un neastâmpăr ce crește cu fiece clipă. Mă aflu într-
un loc în care s-a decis nu o dată soarta lumii, văd cu ochii minții 
acele momente de glorie sau decădere care au provocat mereu 
devenirea istorică, socială, culturală a unei civilizații cu tot dra-
matismul și tragismul ei și pe care nu mi-am propus s-o cercetez 
în detaliu vreodată, nici de acum înainte. Mă înclin însă mereu 
valorilor ce rămân, pentru mine, eterne. De aceea sunt acum aici, 
să retrăiesc odată cu cei de acum și cu cei din urmă cu mii de ani 
acele momente care în parcursul lor atât de diferit au marcat 
pentru totdeauna umanitatea. 

Coloseumul! Ce construcție monumentală! Ridicat în centrul 
Romei, cel mai mare edificiu construit vreodată în imperiul ro-
man, construcție circulară din beton și piatră, începută în anul 72 
d. H. de împăratul Vespasian și finalizat în anii 80, așadar în doar 
opt ani, sub împăratul Titus Domițian aducându-i-se utilități între 
anii 81-96. Privesc monumentala construcție ca pe un miracol 
scăldată de ultimele raze ale soarelui ce dă să apună. Grandoarea 
și ingeniozitatea conferă privirii sentimentul de uimire. O coroa-
nă spectaculoasă uriașă al cărei cărămiziu mă fascinează. Dum-
nezeule!, un amfiteatru de 70.000 de locuri la începutul erei 
noastre, când Roma, probabil, avea ceva mai mult de 100.000 de 
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locuitori, cărora trebuia să li se ofere acele spectaculoase cel mai 
adesea sângeroase, luptele de gladiatori care întrețineau viu 
spiritul curajului, al iscusinței luptătorului, care-și asuma riscul 
vieții până în vecinătatea morții. Și când te gândești, luptele de 
gladiatori au continuat până la sfârșitul imperiului în secolul al VI. 

Au fost acele demonstrații de putere și prestigiu al unor fami-
lii nobiliare, al căror orgoliu fără limite și egoism au dus mai apoi 
la corupție, imoralitate și lupte pentru supremație, care au ero-
dat din interior imperiul roman și l-au făcut să decadă până la 
dezmembrarea lui. 

Ruine, dar nu orice fel de ruine în Roma, etalând urmele unei 
civilizații a pietrei și artei exprimând mereu puterea între Colose-
um și Forumul Roman din piața Capitoliului, inexpugnabile până 
în anul 313 când împăratul Constantin a declrat creștinismul 
religie de stat, iar împărații Teodosiu, pentru Imperiul din Răsă-
rit și Grațian, pentru Imperiul din Apus, amândoi creștini, au ridi-
cat creștinismul la rangul de singură religie oficială și obligatorie 
prin edictul din 28 februarie 380, când aceștia au închis templele 
vechii religii, fostele centre ale puterii marelui imperiu devenind 
cariere de piatră pentru noile construcții sau loc de pășunat pen-
tru vite.  

Tragedii consumate adesea de ideologia religioasă, prigonirea 
creștinilor ascunși în catacombe, martirizarea acestora, dar și 
furia cu care s-au dărâmat vechile temple și marile construcții 
precum Forumul Roman, dar mai ales Coloseum-ul din care s-au 
decupat peste 2000 de cară de piatră pentru construirea cate-
dralei papale San Piedro sunt realități ale istorie de ținut minte. 

Apoi, ce idee superb-ironică să legi principalele instituții ale 
Romei cu Vaticanul prin Via della Conciliazione, construită în 
1936 în urma Pactului de la Latern din 1929 între statul italian și 
Vatican din timpul dictaturii fasciste a lui Musolini… 
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*** 
Se înserează, iar eu și Riccardo zăbovim încă pe colina de un-

de nu încetez să admir și să fotografiez imensa construcție a 
Coloseumului, cu gândul la rolul acestuia în viața Imperiului Ro-
man, cum nu încetez să mă gândesc la celebrele băi romane cu 
apa adusă de marile viaducte, semn al cristalizării unei civilizații 
superioare. Era Roma mult mai mult pentru popor decât pâine și 
circ, de vreme ce oamenii aveau și uriașele amfiteatre, bazilici, 
statui monumentale și termele, apoi o cultură scrisă într-o limbă 
excelent articulată cu capacități extraordinare de comunicare. 

Trebuie să ne grăbim pentru că e târziu și suntem așteptați de 
colegi într-o parcare apropiată să ne continuăm vizitarea Romei. 
Sunt acolo câțiva furioși de întârzierea noastră, ceea ce-l face pe 
Fabrizio să exclame: E târziu, hai să lăsăm vizitarea celorlalte 
obiective turistice pentru mâine! Sunt îngrozit și mă exprim 
aproape speriat: Nu, Fabrizio, eu nu plec din Roma până ce nu 
văd Columna lui Traian. A venit pe jos la Roma din Țara Făgărașu-
lui un țăran în opinci să admire Columna, iar eu mă aflu probabil 
la 10-20 de minute de mers pe jos de ea!... Cu toate că grupul era 
obosit și Fabrizio suferind, Raffaele a luat-o înainte, iar noi după 
el, mai aflând câte ceva despre locurile și obiectivele turistice din 
zonă. Și, mai repede decât mă așteptam, văd Piața lui Traian 
puternic iluminată, în centrul căreia se află Columna. E puțină 
lume aici, ba se pare că oamenii de ordine vor să închidă accesul 
în jurul Comunei, așa că mă zoresc să văd cât pot de mult cu 
ajutorul luminii artificiale. Cum cunosc din albume scenele de pe 
Columnă, n-am decât să mă mulțumesc cu faptul că sunt în 
preajma acestei construcții arhitectonice fabuloase a gloriei ro-
mane construită după cucerirea de către romani a Daciei Felix, cu 
miile de tone de aur aduse aici din minele din Munții Apuseni. 
Gândul îmi parcurge cei aproape 2000 de ani de istorie. Mă văd o 
clipă vizitând o galerie auriferă romană din Roșia Montană, sur-
prins să constat că pe marginea acesteia se săpase un șanț care 
ducea excesul de apă într-un puț de unde era evacuată cu ajuto-
rul unor scripeți pentru a proteja pe sclavii sau oamenii liberi 
care scoteau aurul din adâncul muntelui. Mi-amintesc pietrele 
funerare și sarcofagele romane de acolo și de la Alba Iulia, altă-
dată celebrul Apulum, care a găzduit Legiunea a XIII-a Gemina, ca 
să mă dezmetecesc din visare zâmbind în apropierea Columnei, 
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pentru că Riccardo îmi face semn că fotografiază. Ei, probabil 
asta era, să mă fotografiez acolo, gest gratuit de orgoliu, dar și al 
unei rememorări a istoriei atât de vii și de expresive a gloriosului 
Imperiu Roman și-a Daciei Felix, cu toate consecințele ce-au ur-
mat după cel de-al doilea război roman cu dacii, ce-a dus la cuce-
rirea Daciei, uimit cât de mult a reținut din istorie piatra. Ceva 
mai târziu, cum calc cu oarecare neastâmpăr pe caldarâmul deja 
luminat de sursele artificiale, mă imaginez pentru câteva mo-
mente pe Capitoliul Romei antice, speriat pur și simplu de strigă-
tul gâștelor Iunonei la invazia iminentă a galilor, cu prețul uriaș 
plătit de romani datorită corupției și lașității în negocierea liber-
tății cu Brennus, căpitenia galilor, când pe nesimțite aflu că ne 
aflăm în fața Pantheonului, clădire care mă uimește prin gran-
doare și ingeniozitatea arhitecturală, surprins că sunt acolo și să 
constat că această construcție este cu mult mai mult decât tot ce 
mi-am imaginat. O îndrăzneală extraordinară a minții să ridici cu 
mai bine de 1800 de ani în urmă o asemenea construcție, cea 
mai înaltă din lume până în anul 1436 când s-a construit Catedra-
la din Florența, adevărat simbol al măreției Imperiului Roman, loc 
sacru destinat zeităților. Iar dacă cu o oră mai înainte, privind 
zidurile în parte distruse ale Coloseumului, e adevărat pentru a 
construi cu piatra din zidurile acestuia imensa catedrală Sfântu 
Petru, înțeleg de abia acum de ce o asemenea construcție a ră-
mas în picioare cu toată furia creștinilor împotriva simbolurilor 
religioase antice, bazilici, altare și statui cel mai adesea de-o ma-
re valoare artistică. Și-mi pun firesc întrebarea de ce nu s-a dis-
trus în întregime vechea Romă? Nu doar că era monumentală și-
atât de faimoasă, cum să-ți distrugi propria casă, propriile valori, 
apoi creștinismul s-a impus totuși târziu în Imperiu Roman, vechi-
le instituții rămânând multă vreme funcționale Ei bine, dacă în 
urmă cu mulți ani mă aflam între ruinele celebrei sinagogi de la 
Capernaum de pe malul Mării Galileei, mirându-mă că supravie-
țuiau acolo încă pietre uriașe cioplite din zidurile acesteia, desi-
gur greu de transportat cu mijloacele de atunci (și în care, după 
afirmația însoțitorului meu israelian, acolo s-ar fi rugat mai întâi 
Iisus pe vremea când încă mai era evreu), acum în fața Pantheo-
nului și mai apoi în interiorul măreței construcții cu ziduri de 
piatră și ciment groase de 6 metri, înțeleg neputința și inutilitatea 
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unei tentative de distrugere, acestuia găsindu-i-se cu timpul chiar 
o destinație creștină de cult. 

Și-n admirația ce mă încercă vizitând extraordinara construc-
ție supraviețuitoare de 1800 de ani din timpul gloriei romane 
depline, accept cu oarecare reținere gestul de a i se destina rege-
lui Victor Emanuel al II-lea, „pater dell patria”, un spațiu privilegi-
at în locul simbolurilor culturilor religioase antice, cu acea temere 
ce m-a făcut neîncrezător în judecarea valorilor de-a lungul tim-
pului. Căci dacă Pantheonul antic grec și roman au fost construc-
ții dedicate zeilor și mai târziu sfinților și martirilor creștini, revo-
luționarii francezi aveau să gândească, în numele cărei ideologii?, 
cu totul altfel valorile, substituindu-se zeilor și sfinților, luând 
locul acestora prin înmormântarea lor în monumentala construc-
ție de deasupra Parisului. 

Sunt alături de prietenii cu care vizităm Pantheonul încântat și 
zăpăcit, poate obosit de ziua atât de încărcată de evenimente, 
revenindu-mi în minte ceea ce exclamase Fabrizio când treceam 
pe lângă clădirea Parlamentului: „Aici sunt cei mai mari hoți”, ca 
să repete ideea când aveam să trecem prin dreptul impunătoarei 
clădiri a Palatului Justiției, iar mai încolo, când aveam să intrăm 
pe bulevardul ce unește nordul de sudul Romei construit la iniția-
tiva lui Musolini, să exclame: Musolini e un bandito! Și mai înco-
lo: „până de curând la Roma cerșeau doar străini, acum au învă-
țat să cerșească și italienii…”. 

Constat că Fabrizio e un revoltat împotriva enormelor dife-
rențe sociale, a dogmei religioase și ea falsificată, cum că unii 
oameni ar fi aleșii lui Dumnezeu, iar alții ai sorții, cu convingerea 
lui fermă că nimic nu se poate schimba. Oare ideea unei renaș-
teri care l-ar repune pe om în drepturile sale naturale nu rămâne 
mereu o utopie amăgitoare?, vrea să spună Fabrizio. 

Și-mi aduc aminte de biserica aproape goală din Bagnoregio 
în care câteva femei însoțite de un preot cântau Ave Maria, când 
Raffaele și-a făcut cruce și-a îngenuncheat acolo, murmurând 
probabil o invocație a divinului, punându-ne în dificultate, pe noi 
ceilalți deoarece nu eram în stare să facem același lucru. E un 
prilej de-a mă întreba de ce oamenii s-au îndepărtat de Dumne-
zeu, acuzându-l că ne-a părăsit, de vreme ce trăim într-un timp al 
unor facilități extraordinare ce ne scutesc să mai cerem ajutorul 
divin. E prea complicat să analizez asta când omul e un ins din 
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turma societății de consum, fapt care i-a afectat grav moralita-
tea. Câtă ipocrizie! Să te spovedești la un preot iezuit într-o bise-
rică veche de 500 de ani din Roma, ca la o jumătate de oră omul 
să adopte ipocrizia, să iasă în lume ca și cum nimic grav nu s-ar fi 
întâmplat. 

Sub cerul înstelat de acum al Italiei tot mai admir grandoarea, 
ritualul vestalelor, fiice ale celor mai bogați patricieni ai Romei, 
care păzeau la altare focul sacru, simbol al eternității cetății. 
Numai legiferarea destinației acestor fecioare virgine îi putea 
crea omului respectul și iluzia eternității în fața imoralității supra-
vegheate la greci de zeița Nemesis. 

Îmi place plimbarea nocturnă pe străzile Romei, cu acea lumi-
nă benefică ce mă îndepărtează de tragismul în care eram, când 
pe nesimțite aflu că ne aflăm deja în Piazza di Trevi, la celebra 
fântână a îndrăgostiților, cu uriașa sursă de apă din capătul cele-
brului apeduct antic Aqua Virgo, o construcție monumentală cu 
multe statui ale unor zeități, în centrul acestora fiind desigur 
Neptun, zeul mării. În atmosfera romantică a serii, când fântâna 
e puternic luminată, cu ușoarele umbre, imaginile îmi stârnesc 
mirarea și entuziasmul, iar fetele noastre, toate trecute de 40 de 
ani, cunoscătoare a legendei fetei care a condus soldații romani 
însetați la fabulosul izvor, se și grăbesc, care mai de care, să 
arunce în fântână monede care le vor răsplăti generozitatea într-
un fel anume, fie că le va fi hărăzit să fie curtate de vreun făt-
frumos, fie misteriosul izvor le va readuce curând la Roma. Pri-
vesc încântat luminile de pe fețele adolescentine ale colegelor și 
nu încetez să mă amuz minute în șir odată cu mirarea supraviețu-
irii construcției monumentale. De altfel de ce m-aș mira de vre-
me ce la celebrul palat papal de la Capralora putusem admira 
asemenea statui ce evocau scene ale culturii antice precreștine, e 
adevărat adesea sugerând demonicul. 

S-a filmat, s-au făcut fotografii individuale și de grup, imortali-
zându-se momentul, ca mai apoi să ne retragem cuprinși de obo-
seală în locurile unde ne parcaserăm automobilele cu care ne 
întorceam seduși de încântare la Soriano nel Cimino, locul zăbo-
virii noastre mai îndelungate, de unde ne deplasăm radial în vizi-
tarea părții centrale a Italiei. 

A revederci, Roma!, vom reveni cât de curând pe generoasele 
tale pământuri încărcate de istorie, cultură și sacralitate. 
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*** 

O zi mai târziu, în sala festivă a Consiliului Comunal din Soria-
no nel Cimino, se desfășoară lucrările simpozionului Convergo 
Alla ricerca di un’integratione culturale tra Romania ed Italia sub 
patronajul DISTU/ Dip. di Studi Umanistici e Sociali Universita 
della Tuscia și Provincia din Viterbo cu nu mai puțin de zece refe-
rate, intervenții moderate de doamna Marinella Lorinczi, profe-
soară de limba și literatura română la Università degli Studi di 
Cagliari. 

În deschiderea lucrărilor simpozionului, asistăm la salutul 
domnului primarul Fabio Menicacci, care face o scurtă istorie a 
localității, accentuând pe ceea ce a însemnat cultură și grandoare 
aici de-a lungul secolelor și schimbările socio-economice ale loca-
lității cu o populație în creștere, care a însemnat mereu dezvolta-
re și bunăstare. Iată un contrast important între localitățile cu 
populație în scădere din România și cele din Italia în creștere, 
cauzele nefiind nici pe departe totdeauna migrarea, pusă uneori, 
cum o face și domnul Fabio Menicaccio, zâmbind, pe seama sor-
ții. Da, în Soriano există numeroși români veniți să-și caute de 
lucru, iar integrarea lor aici nu este dificilă datorită unor opțiuni 
care promovează idei care „se articulează în diversitate” prin 
„muncă și agrement”. Sunt surprins să aflu că cel care are grijă ca 
totul să fie aici în regulă este medicul Francesco Rubino, soțul 
Irinei Trandafirescu, fost primar în două legislaturi al localității. El 
s-a ocupat, precum un lucrător harnic, inclusiv de amenajarea 
sălii de conferințe și de amplificare. Doamna Marinella Lorenczi 
anunță programul, din care o mare parte privește fenomenul 
intergrării, „globalizarea”. 

Primul care își susține comunicarea este Aurel Pantea - Aspec-
te ale spiritualității creative în totalitarismul comunist în perioada 
postcomunistă în România. Comunicarea stârnește interesul 
asistenței prin dramatismul situațiilor. Ce puteau scriitorii români 
citi și ce puteau scrie în timpul dictaturii comuniste, apoi cenzura, 
cu toate urmările ei, după care domnul Amerigo Bazzoffia în-
cearcă să dovedească în comunicarea sa rolul imens al actului 
cultural necesar integrării, pe aceeași temă vorbind și domnul 
Tonino Longo, directorul unei școli în care învață și elevi români. 
Dumnealui vorbește despre integrare ca despre un act traumati-
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zant din cauza perspectivelor deznaționalizării, totuși când un 
proiect e construit pe baza unor interese, cu acele elemente 
naționale ale culturii celui care se află în procesul de integrare, se 
realizează cu succes, iar domnul director al respectivei școli ne 
spune că pentru a proteja elevii români de eventuale gesturi 
naționaliste ale colegilor italieni, a dus în școală filme cu mari 
personalități ale culturii și sportului din România, între care filme 
cu campioana olimpică de gimnastică Nadia Comăneci, cu per-
formanțele tenismenului Ilie Năstase sau ale fotbalistului Gheor-
ghe Hagi. Așadar o integrare încă din școală, cu cântece, jocuri și 
ciocolată, care face deznaționalizarea copilului mai ușoară, mai 
firească, în vreme ce părinții sunt fericiți să câștige un salariu 
bunicel, acceptând cu înțelegere deviza „Muncă și agrement”, 
ceea ce mă face să mă gândesc la ce-mi spunea ex-directorul 
unei primării din Germania cu mulți ani în urmă când eu puneam 
rezultatele economice ale acestei țări de după război și de mai 
târziu pe principiul „Arbeit und Disziplin”, când omul a sărit ca 
ars, corectându-mă: „Nein, Arbeit und Moralität!”, deviză a creș-
tin-popularilor europeni, care avea să mă fascineze prin articula-
țiile și generozitatea ei. 

Desigur, una e globalizarea statelor europene și cu totul alta e 
integrarea în înțelesul larg al cuvântului cu latura ei cea mai dure-
roasă, care presupune în final deznaționalizarea, aceasta cu toate 
manifestările culturale ce se desfășoară uneori în țările occiden-
tale unde au migrat milioane de români. Acum sunt în Italia și 
văd ce se întâmplă cu miile de familii de români veniți să mun-
cească aici, cu zece ani în urmă mă aflam la Paris, unde dăruiam 
cărți copiilor români aduși de părinți sau bunici la biserică, când o 
bătrânică m-a abordat cu lacrimi în ochi: „Vreau și eu o carte de-
a dumneavoastră să-i citesc nepoțelului meu de opt ani care nu 
citește românește”. Tot în acele zile de august am făcut o vizită 
unui exilat român din Franța din timpul războiului, care risca 
închisoarea pe viață pentru ideile sale naționaliste dacă ar fi ră-
mas în țară, un patriot ce a ratat ocazia de-a lupta alături de ca-
marazii săi în formațiunile de partizani, care în tinerețe era în 
stare să moară pentru libertatea și demnitatea patriei, căruia i-
am ascultat ore în șir mărturisirile, ba i-am cunoscut și plânsul. Ei 
bine, în timpul acestei vizite, aflam că are un nepot de vreo 16-17 
ani, m-am oferit să-i dăruiesc o carte cu autograf, la care bunicul 
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său, marele patriot român, capabil altădată de jertfa supremă, 
să-mi spună: „Nu, nu, nepotul meu nu știe românește…”. Dar, 
culmea!, uitase să vorbească românește și fiul său, cu care dacă 
am putut schimba câteva cuvinte în limba maternă a părinților 
săi. Așadar, în general a doua generație de exilanți se deznaționa-
lizează sigur, mai nou zis se integrează, adoptând noua cultură, 
excepțiile fiind foarte rare. 

Doamne, iată, acum când notez aceste aspecte existențiale 
mi-aduc aminte de gesturile și trăirile lui Emil Cioran, care autoe-
xilându-se la Paris, refuza să vorbească cu confrații românește, 
doar provocat emoțional mai scăpa câte un Doamne sau Maica 
Domnului!... Ei, nu, n-o să mă apuc acum să vorbesc despre mari-
le spirite ale României nevoite să trăiască în exil tot restul vieții 
de la instaurarea dictaturii comuniste în România și care n-au 
încetat să simtă și să scrie în limba maternă: Mircea Eliade, Vinti-
lă Horia, Ștefan Baciu, aceștia fiind doar câteva dintre personali-
tățile din referințele noastre cardinale. 

Alături de colegii italieni Giuseppe Rescifina și Raffaelle 
D’Orazi, au susținut comunicări doamna Mioara Pop, directoarea 
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, doamna Gabriela Chi-
ciudean, lector la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba 
Iulia, ca subsemnatul să facă o paralelă între Mateiu Caragiale al 
nostru cu Craii de Curtea-Veche și Giuseppe Tamasi di Lampedu-
sa cu Leopardul său. 

Admirabil organizat, condiții excelente de comunicare în ro-
mână și italiană, cu o singură nedumerire ce aveam s-o trăiesc în 
timpul pauzei lucrărilor simpozionului: de ce în sală se aflau atât 
de puțini români, la care doamna Irina Trandafirescu mi-a expli-
cat abrupt: „Pe muncitorii români de aici nu-i interesează pro-
blemele culturale…”. 

Sunt siderat de această explicație, or eu adusesem aici de 
acasă de la Alba Iulia vreo 20 de cărți pe care voiam să le dăru-
iesc românilor din Soriano cu dedicație și autograf, fie și școlarilor 
români, însă!?... „Dați câteva exemplare din cărțile dumneavoas-
tră bibliotecii comunale”, mă consolează doamna Irina Trandafi-
rescu, care, e adevărat, împreună cu soțul dânsei au făcut atâtea 
servicii pentru noi. 

În continuare, cină cu vreo câteva sute de participanți oferită 
de primărie, prilej de amabilități și voie bună. 
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*** 

În următoarea zi vizităm Viterbo, capitala provinciei cu același 
nume din regiunea Lazio, vizită pe care o așteptam cu interes 
datorită încărcăturii istorice și culturale de aici.  

E fabulos să te trezești deodată în centrul unui oraș cu ziduri 
medievale intacte de 700-800 de ani, să intri prin porțile vechi, în 
orașul fortificat în 773 de regele lombard Desideriu, oraș cu o 
mare bogăție de ape termale, de la care localitatea își și trage 
numele: Viterbo!, multă vreme oraș al papilor, pe când aceștia au 
avut dificultăți asupra exercitării autorității asupra Romei, oraș al 
celor 1200 de fântâni, împânzit de vegetație inclusiv pe terenuri-
le stâncoase, care se înfățișează vizitatorului de azi în această 
dualitate de antic, medieval și modernitate. Iată, la una din bise-
ricile vechi se oficiază o cununie, asta foarte aproape de Piața 
Morții pe care tocmai am vizitat-o. Ziduri, mereu ziduri imense și 
fortificații ale unui oraș-cetate cu numeroase semnificații, poate 
cel mai important obiectiv turistic de vizitat fiind biserica papală 
construită în 1080 în care între 1268-1271 s-a ținut cel mai lung 
conclav papal de nu mai puțin doi ani și nouă luni, finalizat cu 
alegerea papei Grigore al X-lea. Descoperim aici momente de 
care vorbește Dante în Infernul său. 

Vizităm în pas domol orașul, minunându-ne de ce a putut 
păstra din arhitectura și arta medievală timpurie, dar intrăm și 
într-un muzeu de artă contemporană, cu gândul mereu înapoi la 
bravii conducători, arhitecți și cioplitori de piatră care au ridicat 
orașul într-o continuitate ce-a rezistat numeroaselor momente 
dramatice sau tragice prin care au trecut locuitorii din Viterbo. 

E mijloc de octombrie, poate cel mai propice moment pentru 
zecile de mii de turiști din toată lumea care vizitează orașul. De 
altfel, toată Italia, până ce și zonele rustice, oferă turistului ima-
gini care îi trezesc luarea-aminte. 

Iar de acolo, dintre zidurile acelea înalte pe străzile înguste cu 
case cu porticuri ornamentale, mă întorc mereu cu gândul de la 
măreția unei civilizații a pietrei, căreia i s-a dat viață, eternizând 
epocile făuritoare de cultură și civilizație, la colibele noastre din 
Apuseni, ba mai exact la una din colibele familiei dintr-un loc 
agricol sărăcăcios care s-a degradat de-a lungul anilor, ca peste 
30 de ani, căutând locul cu coliba, să nu mai găsesc acolo nici 
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pietrele din sumara temelie pe care a fost așezată. A, că am fi o 
națiune salvată de spiritualitatea orală!? Ei, da, doar că ea nu ne-
a dat un Dante Alighieri, un Michelangelo sau un Rafael, destinul 
nostru fiind mereu același, de-a supraviețui în jurul unei bisericu-
țe de lemn care ne asigura întrucâtva frățietatea. Școlile, univer-
sitățile, după modelul celor de la Roma, Viena sau Paris, le-am 
construit atât de târziu, eu fiind fiul unui țăran din Munții Apu-
seni, absolventul uneia dintre acestea. 

Și deodată aud zgomotul sau cântecul roților carului gol pe 
când îl însoțeam pe tata la căratul fânului sau al snopilor de grâu 
pe drumurile proaste, pe lângă văile măcinate de torente, fără 
poduri, fără șanțuri de scurgere, și-o petrecere la casa noastră 
cea nouă prilejuită de o clacă a torsului organizată de mama, 
dacă nu cumva petrecerea aceea era o clacă a secerișului…  

Ce imagini minunate port cu mine din vizita aceasta în Italia, 
cu emoția ce m-a copleșit privind celebra Columnă, dar și cu 
imaginea imensei catedrale papale din Roma, în care mi-am 
pierdut bascul ce-l purtam subsioară în vreme ce mă duceam 
spre altar să mă închin… 

Acum, în vreme ce rememorez câte ceva din trăirile mele, am 
în nări miros de fân abia cosit de acasă, iar în ramurile unui copac 
din apropiere cântă grozav o mierlă… 

O, cât de departe și totuși cât de aproape de noi este Italia!... 
 
 



Profiluri 

de 
Gabriela CHICIUDEAN 

 
În această nouă rubrică a revistei de cultură „Discobolul” 

dorim să oferim cititorilor o triplă viziune asupra unor autori 
contemporani. Este vorba de o interpretare a operei după 
canoanele criticii de întîmpinare; dublată de un interviu ce 
vrea să ofere cîteva date biobibliografice, sau date despre 
crezul artistic dar mai ales care să ofere interpretări ale 
creației din chiar viziunea creatorului; și urmată de fragmente 
inedite din creația autorului ales (G.C.).  

 
I. Silviu Dachin sau eliberarea prin cuvînt 
 

ăutînd informații despre poetul Silviu Dachin, am 
întîlnit pe lîngă poeme cîteva fragmente în proză și 
meditații. Puține la număr acestea din urmă, asta 

pentru că, așa cum îmi mărturisea autorul, nu are răbdare să 
scrie proză, totuși sînt semnificative pentru înțelegerea 
poemelor publicate în volum. Iată, de exemplu, fragmentul 
următor: „De la ceea ce «am văzut cu ochii noștri și am pipăit 
cu mîinile noastre» și pînă la nesiguranța unei «posibile 
variante», de la «adevăr vă spun vouă astăzi», la «asta e 
părerea mea», drumul nu a fost foarte lung. Și iată-ne aici. 
Slabe ecouri ale ecourilor înaintașilor noștri. Nu toți au fost și 
nu toți sînt la fel. Cine nu se simte «atins» de subiect, poate să 
treacă liniștit mai departe. Soluția pentru cei avizați de 
subiect? Întoarcerea la cel care este Autor și deținător al 
explicațiilor de care lumea are astăzi nevoie, redescoperirea 
cheilor și a camerelor, repunerea în ordine a tablourilor și cît 
mai grabnică redeschidere largă a ușilor pentru lumea 
întreagă...”1. 

Ei bine, citind Fetița cu crocodil, volum apărut în anul 2013 
la prestigioasa editură Brumar, prima impresie lăsată de 
lectură a fost nesiguranța, o neputință în a exprima adevărul 
prim, de a afla, de a ajunge la adevărul originar.  
                                                
1 Silviu Dachin, Meditații, http://www.resursecrestine.ro/eseuri/ 
61531/expozitie-de-ecouri, site accesat la data de 20.06.2016 

C 

http://www.resursecrestine.ro/eseuri/%2061531/expozitie-de-ecouri
http://www.resursecrestine.ro/eseuri/%2061531/expozitie-de-ecouri
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Așa cum observa Angela Nache Mamier, autoarea prefeței 
cărții, temele prezente sînt locuri comune, „dragostea, 
moartea, singurătatea, angoasa existențială, visul, natura”2, 
însă modul în care Silviu Dachin ne povestește despre lumea 
sa ne conduce într-o atmosferă incertă, de dimensiuni 
kafkiene și nu mai puțin atrăgătoare. Bine așezat în „lumină”, 
Silviu Dachin ne oferă o poezie a expresiilor simple, de notație 
mai degrabă telegrafică, poeme aparținînd realului dar numai 
pînă la un punct, din care ia naștere neașteptatul, nespusul 
după normele logicii locului necomun, dacă îi putem spune 
așa, sau, cum ar spune poetul, „neîntîmplatul încă”...  

Volumul  fetița cu crocodil se deschide cu un poem 
avertisment, în ce privește evadarea, în care eul poetic își 
mărturisește nevoia de „evadare” în irealitatea poemelor sale, 
căci scrisul e o haită, imaginile îl pîndesc, îl înconjoară, îl 
hăituiesc pînă la obsesiv. De altfel, poeticul lui Silviu Dachin 
este construit din bucăți de realitate degradantă, 
dezamăgitoare ce plutesc în ireal, irealitatea, atmosfera 
incertă, devenind în final dominatoare.  Viața însăși e ca un 
tren aflat într-o mișcare infinită, nu există nici o oprire iar 
drumul este lung și plictisitor. Peronul rămîne ca o iluzie 
imposibil de atins și doar poetul poate, la un moment dat, să 
spună: „oprește /.../ cobor aici”3.  

Trecerile înspre propriul sine, catabazele care ar trebui să 
fie purificatoare, să pregătească inițiatul pentru anabază, 
copilăria, locul ferit, izolant, care ar trebui să ofere siguranță și 
să permită visătorului să-și creeze reveria, nu oferă decît alte 
imagini viciate, complicate pînă la absurd. Mult mai luminoase 
par imaginile rezultate din coborîrea spre originile biblice, 
acolo unde „dimineața mușcă din trunchiul smochinului”4, 
unde „vorbele aliniate frumos/ se vor împrăștia fiecare pe la 
buzele lor”, unde fiecare dintre noi se poate înfrupta, poate 

                                                
2 Angela Nache Mamier, „fetița cu crocodil”: voiaj în enigmaticul 
continent al cuvintelor spuse și nespuse, în Silviu Dachin, fetița cu 
crocodil, Timișoara, Editura Brumar, 2013, p. 5 
3 Silviu Dachin, mă trezesc așezat în aprilie, p. 34 
4 Idem, portativ în cădere liberă, p. 12 
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lua „o înghițitură”, însă, cum drumul înapoi e foarte lung, noi 
devenind, cum spunea poetul în meditația sa, „Slabe ecouri 
ale ecourilor înaintașilor noștri”5, bucuria e scurtă: „clătește-ți 
gura cu miezul fermentat al literei/ doar doar te vei răsturna 
spre înlăuntru/ și vei vedea cu ochii blestemul unei vieți/ 
executate la două mîini stîngi”6. Indiferent de perspectivă, că 
privești „de aici ” sau „de acolo”, apar două lumi diferite 
marcate de incert și de tonalități gri7.  

Ochiul poetului, instrumentul cu care privește înlăuntru și 
prin intermediul căruia primește imaginile, este înșelătorul. 
Ochiul este purtător de sens, prin el poate pătrunde „în vene” 
secvențe, mii de imagini, doar că fiecare ochi prinde un alt 
cadru, „în fiecare ochi rulează alt film”8.  Imaginea scîrțîie pe 
retină, lumea rămîne departe și de-o parte, și doar sufletul 
este cel ce poate decoda imaginea. Ochiul înțelege altfel 
lumea, înțelege altfel lumina, căci „eu mi-am spălat ochii/ în 
aaalte/ cu totul aaalte feluri/ de a înțelege”9. 

Mai mult, trecerea spre un înlăutru nu oferă siguranța 
dorită deoarece acolo se află devoratorul mereu flămînd care 
își cere partea. Poemul își află acolo imaginile pe care le poate 
transcrie în versuri, dar prețul plătit e mare, căci „pasărea 
flămîndă” mereu își cere plata. Pasărea se hrănește cu 
secundele poetului, care pentru fiecare poem în parte plătește 
cu timpul său. E un cerc vicios din care spiritul poetic nu poate 
ieși, nu se poate smulge. Pasărea de pradă, la rîndul său, 
devine pradă „unui gînd/ ce nu se mai termină”10, ca preț 
pentru că și-a înfipt „prea adînc ghearele”11...: „această pasăre 
flămîndă/ care mă poartă prin lăuntrul cuvintelor/ a înțeles ea 
oare/ cît de numărate îmi sînt/ secundele pe care le cere drept 
hrană/ ori/ înfigîndu-și prea adînc ghearele/ a devenit la rîndul 
ei/ pradă unui gînd/ ce nu se mai termină”12. Sensul libertății 
                                                
5 Idem, Meditații 
6 Idem, portativ în cădere liberă, p. 12 
7 Vezi Idem, poem tîmpit, pp. 18-19. 
8 Idem, botezul în om, p. 13 
9 Idem, cum, p. 28 
10 Idem, pe scurt, p. 21 
11 Ibidem 
12 Ibidem 
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apare și el răstălmăcit, căci, deși intră în prețul plătit de poet la 
ieșirea lui în lume,  libertatea înseamnă, de fapt, singurătate: 
„mi-au zis ești liber mi-am zis sînt singur”13. 

Și atunci, cum să nu te afli mereu într-o așteptare, sub 
semnul devorator al timpului? Totul e așteptare fără sfîrșit, 
ochiul așteptă visul (poem 2d), ființa așteaptă iarna sau 
așteaptă o schimbare în mai bine (verde cu efect), așteaptă să 
se întîmple ceva, orice, cerșetorul așteaptă mila, visătorul 
așteaptă să i se deschidă o ușă ruginită, chiar dacă e speriat de 
posibila deschidere (oriunde te pot găsi), viața așteaptă 
trecerea.  

Alături de așteptare, tot ca un soi de metaforă obsedantă, 
se regăsește refuzul, neacceptarea a ceea ce ni se oferă, 
refuzul morții, în ultimă instanță. În lumea lăuntrică, o lume în 
răspăr, poetul se simte, totuși în siguranță, e lumea în care se 
simte a fi el, ființă întreagă și deplină, căci partea luminoasă a 
imaginarului eului liric este mai puternică decît cea 
întunecată. Lumea reală devine o amintire ce poate fi 
neglijată, amintiri ce pot fi privite „în grabă” și lăsate în urmă. 
Orașul tentacular oferă o viziune halucinantă, cu cîini și 
oameni degradați, prinși într-un angrenaj al sărăciei, cadru pe 
care eul poetic îl transcrie în imagini ciudate, „à rebours”, 
tocmai pentru a se elibera el însuși. La coborîrea în propriul 
sine orașul dispare, dispar străzile, dispar urmele pașilor, 
dispar ferestrele și privirile (în poeme lui Silviu Dachin orașul 
este observat mai mult de la fereastră, de aici e urmărită 
mișcarea oamenilor, forfota de neînțeles), însă nu acesta e 
sfîrșitul, apocalipsa urbană va veni într-o zi „străină de restul 
zilelor/ cînd sîngele refuzînd să se transforme în informație/ va 
coborî liniștit de pe lemnul tuturor crucilor/ ca să plece 
acasă”14. Revenit în viața reală, eul creator constată că puterea 
lăuntricului devine dominantă: „noaptea/ e o haină/ agățată 
neglijent/ în cîrligul din tîmplă, orele ei sînt buzunare sparte/ 
din care cad împrăștiindu-se gălăgios/ vise/ dimineața e o 
femeie săracă/ aplecîndu-se greu/ pentru a-i șterge urmele/ 
                                                
13 Idem, în prețul biletului, p. 24 
14 Idem, apocalipsă urbană, p. 38 
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eu sînt/ decorul așezat/ în cele mai mici amănunte”15.  
Poemele lui Silviu Dachin, deși considerate de puținii ce s-

au aplecat asupra lor ca fiind străbătute de un simbolism 
destul de șters, asta în lipsa unei intenții programatice, conțin 
un amestec de real și ireal, un amestec bine dozat, echilibrat 
de simboluri creștine și laice, fără excese evlavioase, în care 
profanul realității de zi cu zi este mixat cu simboluri biblice. Or, 
chiar acest ireal oferă imagini puternice, cadre ce sugerează 
deschiderea spre un dincolo, ce rămîn ca o promisiune pentru 
forța viitoarelor poeme.  

 
II. Interviu cu poetul Silviu Dachin 
 
G.C. Dragă Silviu Dachin, la al cîtelea volum de poeme te 

afli?  
 
S.D. la al 3-lea, cu al 4-lea mi-s „în luna a 9-a”. prevăd o 

cezariană, da’ merită! cred eu.  
 
G.C. Vorbește-ne puțin de maieutica textului. Cum îi „vin” 

poemele lui Silviu Dachin? Poemele tale par a fi niște 
holograme pe care eul poetic încearcă să le „traducă”, și de 
cele mai multe ori lăsînd totul confuz, oferind imagini kafkiene, 
cum le-au numit cei ce s-au aplecat asupra scrierilor tale.  

 
S.D. lui silviu dachin poemele îi „vin” ca turnate:) „mi-a 

venit un om, spuse ideea”. cred că bat la ușă, la una din uși. 
sau la din ce în ce mai multe uși. ideile sînt așezate de cineva, 
fiecare la casa ei. dacă bat suficient de tare, de frumos, de 
corect, de nervos, de scîrbit, de liniștit, ideea deschide și vine 
cu mine. bineînțeles, nu știu dacă eu sînt al ei sau ea este a 
mea și nici nu cred că voi afla vreodată.  

 
sînt zile în care simt că dacă nu scriu o iau razna. dacă nu 

am timp suficient să mă așez undeva și să scriu, pe foaie sau 
laptop, „scriu” în min(t)e, dar alea sînt zile în care mă înțeleg 
rău cu toată lumea. altădată mă apucă obsesia aia nenorocită 

                                                
15 Idem, definiții, p. 30 
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că tocmai în timpul pe care îl pierd cu lucruri importante la un 
moment dat, aș fi scris o poezie din cele care să-mi placă pînă 
și mie. atunci mă mint spunîndu-mi că indiferent de felul în 
care curge viața unui poet, poezia aia bună, care „i-a fost data 
lui”, o va scrie cîndva, mai devreme sau mai tîrziu. sînt și zile la 
rînd cînd mi se pare ok să nu scriu nimic. atunci citesc. sînt un 
cititor prost. tot la cinci cuvinte sare o idee și îmi întrerupe 
cititul. și greu o iau de la capăt. 

 
uneori mă așez la masă cu o idee/imagine clară. și 

ideea/imaginea bună/clară se vor aranja sigur într-o formă 
faină. alteori totul e ceață, rămîne gîndul că e o ceață potrivită 
pentru a ascunde o poezie excelentă. am încercat poezie pe 
temă dată, a ieșit și n-a ieșit. parcă lipsea ceva, habar nu am 
ce.  

 
imaginile kafkiene vin din credința mea că absurdul e 

realitate neexperimentată încă. libertatea de mișcare, viteza 
de propagare a informației, m-a convins că realitatea bate 
imaginația. cînd scriu „absurd”, știu că de fapt scriu despre 
ceva care poate nu s-a întîmplat încă, ori s-a întîmplat și nu 
știu eu. absurdul din text poate fi normal pentru o zonă 
oarecare sau timp. neclarul, confuzul textelor vine din 
convingerea că odată ce mi-am explicat mie suficient de clar 
ce era de explicat, ceilalți, care nu pot fi mai prejos decît mine, 
pot înțelege la rîndul lor. nu exclud posibilitatea ca altora să le 
fie dat un alt „mesaj”, să aibă propria interpretare a textului. 
nici posibilitatea ca unii cititori să nu priceapă nimic și să 
arunce cartea. „cine are ochi pentru citit, să citească”. aia cu 
„ce a vrut să spună poetul aici”, e de comă. comă dacă n-o fi 
murit deja. că fiecare trebuie să-și ia timp pentru a înțelege un 
text, asta e altă poezie. bineînțeles, tind să-mi perfecționez 
tehnica redării. confuzul trebuie să strălucească:) 

 
poate sună ciudat, dar consider ceea ce scriu ca fiind 

poezie religioasă. totul are legătură cu dumnezeu, în ce mă 
privește. un creștin înțelegînd altfel creștinismul decît marea 
majoritate a oamenilor. și nu e vina mea că e așa. absurdul și 
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creștinismul de astăzi sînt neamuri bune. 
 
G.C. Ce semnificație are orașul pentru Silviu Dachin? Mereu 

prezent, în marea majoritate a imaginilor oferite de poemele 
tale este un oraș al pierzaniei, care nu oferă nici un viitor, în 
care oamenii nu mai sînt oameni ci „forme goale” ce se luptă 
cu o existență absurdă și, mai mult, cu un timp devorator. 

 
S.D. orașul. nu sînt al lui. ne-am trezit laolaltă și nu avem 

de ales. deocamdată. îi cunoșteam cîndva toate străduțele. nu 
am găsit ce căutam. blocuri, oameni înghesuiți, mai toți țărani 
alungați de acasă și obligați să trăiască aici, anonimat, vile 
hidoase, cîini loviți de mașini, păsări neiubite, asfalt fierbinte, 
mirosuri combinate anapoda, școli, nesiguranță… poate că în 
nebunia asta mi-e dat să scriu. dali încălțînd pantofi cu cîteva 
numere mai mici, pentru a se întîmpla inspirația. nu că m-aș 
compara cu dali. dar e bine să scrii în timp ce te deranjează 
aproapte tot ce e în jurul tău. pînă și dumnezeu e deasupra! 
cam asta e. arta îndulcește situația. și cîțiva oameni. nu 
neapărat artiști. 

 
G.C. Din cea de-a treia întrebare se desprinde altă 

curiozitate: Cum simte poetul Silviu Dachin poemul în raport cu 
trecerea timpului,  cu anotimpurile? 

 
S.D. încerc, mă încearcă anume cumințienie în legătură cu 

timpul, trecerea, efectele trecerii… știu că nu voi avea timp 
suficient să spun tot ce am de spus. cred că tot ce am publicat 
sau scris fără a publica pînă acum e doar pregătire pentru 
cartea pe care o voi scrie cîndva. poate că încă nu am scris 
poezie. doar am ridicat poduri și scări pentru a ajunge la acea 
carte. o carte-leac, citind-o oamenii să se înțeleagă pe ei înșiși, 
să se iubească chiar. în același timp, știu că o carte scrisă e un 
eșec. fiindcă e nedesăvîrșire. fiindcă îi lipsește ceva ce i-ai fi 
putut dărui dacă mai aveai răbdare. noi nu și nu, că trebuie să 
publicăm. aș publica o carte de poezie audio 3D. cuvintele să 
se poată desfășura în plinătatea lor. să poată respira. foaia, 
cititul… nu știu. de aici fetița cu crocodil: extremele, 
sensibilitatea, candoarea fetiței și crocodilul, lipsa oricărui 
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semn de bunătate, de înțelegere, monstru, foame și atît. asta 
a fost prima parte din răspunsul la întrebarea a 5-a.  

 
anotimpurile. am impresia, uneori, că primăvara, vara și 

toamna sînt pregătiri pentru iarnă. cînd se întinde peste toate 
lințoliul și se face liniște. cînd greierele cerșește de la furnică. 
iar furnica, așa cum nu se întîmplă în fabulă, spune simplu: 
poftim, ia tot ce vrei, le-am adunat pentru tine. răsplata 
poetului :-) visez și eu, cu un ochi deschis. pe celălat îl mai las 
să doarmă. e prea dimineață. riscul e ca artistul să nu știe să 
cînte într-adevăr sau să sculpteze, picteze, scrie. să fie un fals. 
atunci va fi aruncat afară. și gata. asta ca o viziune asuprea 
vieții. ceva mai pragmatic, nu am simțit niciodată trecerea 
anotimpurilor, nu am avut un anotimp preferat. am învățat să 
aleg ce e bun și frumos din indiferent care ar fi împrejurarea. 
la fel fac cu mîncarea. într-o bucată de pită cu margarină, pot 
găsi un „punct” delicios, odată cu el să înghit toată cealaltă 
parte și să fiu sătul. normal că sînt gras! la fel cu viața. mă rog, 
spune asta cel care îmi aduc aminte că sînt, acum, 26.06.16, 
ora 11:44. 

 
G.C. De ce titlul Fetița cu crocodil? –  
 
S.D. fiindcă nu înțeleg nimic. fiindcă există nenorocitele de 

limite între care ne-a fost dat să scriem. mai sus de fetiță și 
mai jos de crocodil nu avem acces. cartea-leac ar trebui să fie 
descoperirea fisurii în peretele sferei/capsulei în care ne-am 
închis sau am fost închiși. cartea asta e orbecăială. am încercat 
să mă plîng cît mai puțin. nu știu dacă am reușit. cred că asta 
se așteaptă de la mine: să nu înțeleg nimic și totuși să trăiesc.  

  
G.C. Aș dori să aflu acum ce semnificație au pentru Silviu 

Dachin poemele: ce vremuri (p. 8); botezul în om (p. 13); pe 
scurt (p. 21); în prețul biletului (p. 23); cum (p. 28).  

 
ce vremuri 
în vremea aia Moș Crăciun rîdea întocmai ca bunicul/ mă 

privea prin ochii bunicului/ îmi dăruia mașina mare 
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strălucitoare albastră/ pe care o arătasem cîndva într-o 
vitrină/ bunicului meu// iarna toată căldura pămîntului se 
ascunde în sîngele oamenilor/ și o mică parte în copaci/ dacă 
oamenii ar înțelege asta nu ar mai da foc lemnului/ ar coborî 
în ei înșiși pînă la piept/ la tîmple pînă la transformarea 
amintirilor/ în mîngîiere în bunătate și ar plînge încet despre 
toate plecările/ la care au fost părtași... 

 
prima secvență e despre bunicul. primul meu moș crăciun. 

mi-l amintesc aducînd lemne în casă, iarna, cu mîini mari, 
noduroase. primul crăciun pe care mi-l aduc aminte e de pe la 
5 ani. nici nu am amintiri de la vîrste mai mici. și atunci mi-a 
adus o mașină albastră. nu-mi aduc aminte bine cum arăta, 
dar îi simt mirosul de plastic nou... 

a doua secvență – iarna, ca un timp al aducerii aminte, 
bilanț al vieții din celălalt timp al anului. satul, ca o scăpare, 
omul în fața sobei, nu în căutarea confortului, ci a sinelui. 
amintiri care circulă prin sînge în tot corpul, cînd ajung în 
dreptul „cititorului de amintiri” omul avînd ocazia să învețe, 
aducîndu-și aminte, chiar plîngînd, să fie bun, să fie om, 
indiferent de răul pe care l-a făcut cîndva în trecut. un fel de 
(po)căință... „coborîrea în sine pînă la piept, la tîmple”, odată 
prins în jocul ăsta „nu ar mai da foc lemnului”, ar uita să pună 
pe foc, căldura venind din altă parte. despărțirea de bunicul a 
fost nu așa cum ar fi trebuit să fie. moartea lui a fost de fapt 
așa cum nu ar fi trebuit să fie. de-asta gustul sensibil amar al 
textului. 

 
botezul în om 
de ce domnule împotriva oricărui zbor/ toate păsările 

astăzi se apropie de lună// în fiecare ochi rulează alt film/ fără 
nicio explicație mă întind pe lemnul moale/ las miile de 
secvențe să pătrundă în vene/ iată/ omenirea e mai bogată cu 
un om// din lună cade zilnic cîte-o pană 

 
botezul în om e o trimitere biblică. se vorbește despre 

botez în mare, botez în nor, în foc, în apă, în duh. despre 
martiri se spune că au fost botezați în propriul sînge. aici e 
botezul în însuși omul care e fiecare din noi. imaginea e 
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simplă: pămîntul devenit lună roșie, pustie, primește în dar 
toate păsările cu zbor cu tot, întru reînviere. adevărata pasăre 
liberă e omul care s-a întins singur pe cruce. secvențele, viețile 
tuturor oamenilor, îi sînt dăruite la rîndul lor, pentru a-și putea 
înțelege și iubi semenii. pana căzută zilnic e pentru a ne aduce 
aminte. că se poate. 

 
în prețul biletului 
era iarnă cînd ochii mi s-au deschis/ așa cum se deschid 

porțile închisorii/ mi-au zis ești liber mi-am zis sînt singur/ în 
stație autobuzul aștepta ca un ciobănesc mioritic/ lungit pe 
asfalt/ șoferul plîngea și arăta cu degetul spre freziile crescute 
sub pedale/ eu nu înțelegeam nimic dar mă purtam ca unul 
care înțelege/ am început să explic oglinzii/ apoi oglinda i-a 
explicat șoferului/ pînă cînd i s-au deschis ochii/ stațiile în 
orașul acela sînt rare 

 
am fost de cîteva zeci de ori în penitenciarul de maximă 

siguranță de la aiud. la început ca reprezentant al unei biserici 
neoprotestante, apoi ca masterand, dizertația, pe care nu am 
susținut-o și nu o voi susține, că nu are rost, am pregătit-o din 
„pedeapsa cu detenția pe viață în România. viețașii din 
penitenciarul aiud”. mi-am dat seama că nu am cu ce să-i ajut. 
nici statul nu mai are cum, cu toată asistența socială cu tot. 
dumnezeu ce mai poate face, cînd reușește să treacă de 
gardieni. au fost zile ca niște liberări, triste, dar cu o 
deschidere clară spre realitatea socială a detenției.  oameni 
vii, fără viață. frezii superbe, crescute sub frîna nenorocită a 
unui sistem care nu poate înțelege omul. că sînt ăia vinovați, 
nicio noutate. dar tare aș împărți vina aia cu cei care nu lasă 
viața să înflorească în noroiul din penitenciar. la fiecare 
plecare din vizitele acelea, discutam ca un obsedat despre 
oamenii pe care i-am întîlnit. mai ales cu șoferii care mă luau 
la ocazie. că ei, sărmanii, nu puteau fugi de la volan:) 

 
cum 
a doua/ pleoapă/ se ridică încet// insuportabili fotoni/ cum 

nu puteți voi înțelege/ că eu mi-am spălat ochii/ în aaalte/ cu 
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totul aaalte feluri/ de a înțelege/ că lumea nu vrea în nici un 
caz/ să ni se ofere// știu/ la voi nu se aude nimic/ sufletul 
singur poate percepe/ scîrțîitul imaginii/ pe/ retina 

 
trezirea într-o zi obișnuită. lumina care descoperă o 

„realitate” mincinoasă,  percepută însă ca reală cu toate cele x 
simțuri. și altă lume, într-adevăr reală, la care are acces doar 
„sufletul”. nu în sensul obișnuit, teologic, de entitate 
supraviețuitoare morții trupului, ci mai degrabă ca un om 
ascuns al inimii, care ne trăiește, cu care ne trăim adevărata 
viață. „om” care nu poate împărtăși experiența (eu mi-am 
spălat ochii în aaalte cu totul aaalte feluri de a înțelege) acelei 
realități „reale” celorlalți. „la voi nu se aude nimic”. 

 
III. Poeme de Silviu DACHIN 

 
*** 
nu înțelegem 
folosim cuvintele ca pe niște săgeți 
când vedem sânge strigăm uraa 
așa se iubește cu adevărat 
ne îmbrățișăm cu grijă 
temerile trec din carne în carne 
până simțim un fel de bine 
fiecare crezând pe ascuns 
că asta e fericirea 
 
 
*** 
plouă 
prin curtea abatorului 
păsări cu pieptul scos 
porci fără pulpele dinapoi 
viței 
lor le-au lăsat doar ochii ăia mari și tâmpi 
prin curtea abatorului trebuie să treacă zilnic 
directoarea 
această femeie frumoasă 
călcând pelicula roșie 
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cu pașii unei premiate la oscar 
plouă 
rezemați de gard șomerii fluieră admirativ 
după care tușesc 
își scot scobitorile și se duelează prostește 
câștigătorul va lua tot 
 
 
*** 
noaptea 
umbrele noastre se întorc la famiile lor 
acolo chiar acasă fiind fără noi se simt foarte 
singure 
nu vor să mănânce se închid în camerele lor 
vorbesc foarte puțin și nu cu oricine 
cresc 
imaginăți-vă umbletul unui om mare 
însoțit de o umbră copil 
nici dragostea nu rezistă oricărui fel de 
dezechilibru 
apoi se face dimineață 
își sărută umbra mamă umbra tată copiii 
prietenii 
dacă mai sunt în viață 
și pleacă 
mai bine zis vin 
 
*** 
în această ambulanță cresc pruni 
pacienții se prind de crengi 
și rămân atârnați până când 
o frumoasă învinețire 
a buzelor a tâmplelor a degetelor 
convinge medicul să sune 
pe la casele lor 
și să anunțe trist 
că a venit toamna 



Roman 

 

Gheorghe JURCĂ 
 

 
Omul din Galbura 
 

este cătunul Galbura din Dealul Făgetului pogorâse o noap-
te posomorâtă, de parcă nu ar fi fost de-ajuns că nopțile 
sunt prin natura firii întunecoase și negre, pline de sugestii 

înfricoșătoare. La pumnul acela de case se aprinseseră primele 
lămpi, făcând din geamurile acestora tot atâția licurici care sfre-
deleau întunericul. La casa de sub stâncă și cu un brad la poartă, 
câinele Orzeilor hămăi prelung auzind probabil țipetele vreunei 
păsări de noapte sau poate zărind lumina din fereastra casei 
stăpânilor. Sus, în adâncul cerului, se zăreau câteva stele palide și 
duhul nopții respira greu, astmatic. 

Orzei minerul își despică greu pleoapele grele de somn. O fă-
cu totuși pentru că sunase ceasul deșteptător, minutele pentru 
spălarea pe față, pentru îmbrăcat erau numărate, ca și cele pen-
tru a îmbuca ceva și a-și înăbuși ghiorțăiturile din mațe, a-și lua 
traista cu merinde, lampa cu carbid, a-și săruta nevasta și copiii 
(aceștia dormeau) - cele mai aspre clipe, gândul că s-ar putea să 
nu-i mai vadă îi săgeta de fiecare dată inima, hurducându-i în 
găoacea minții gândul acesta fatalist că e pentru ultima oară 
când le mai săruta obrajii. Așa gândeau toți minerii de pe toată 
planeta când plecau de acasă și se duceau să coboare în subteran 
pentru a da trânta cu rocile dure, a le sfărâma cu pickhamerele și 
a le lopăta în vagoneții ce urmau să fie trași de mici locomotive la 
suprafață sau „la ziuă”, cum se spunea în limbajul minerilor. 

Josep Orzei se trăgea dintr-o falangă lungă de mineri: taică-
său, bunicul, doi unchi, precum și alți trei veri lucraseră pe baie, 
iar unii mai trebăluiau în abatajele minei din Măgura Prislopului. 
Munca de miner se plătea mai bine decât altele, ca de pildă cele 
de pe șantiere sau de stânjenari ori chiar agricultori sau șoferi și, 
în plus de asta, nu trebuia să-ți părăsești familia, s-o iei pe alte 
meleaguri, mina era aproape, la o distanță de zece kilometri, iar 
dintr-un loc anume, unde se strângeau mai mulți, peste cincizeci 
de mineri, venea după ei un autobuz plătit de către mină. 

Cu banii din leafa de miner, Orzei își înălțase o casă din cără-
midă, cu trei camere, amenajase o frumoasă grădină pentru 

P 
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cultivarea legumelor care se făceau în acest climat montan, o 
livadă cu pomi fructiferi, iar în apropierea casei meșterise un 
coteț pentru porci, altul pentru orătănii; avea grajdul lui, unde 
ținea o văcuță pentru lapte, fântâna lui cu cea mai bună apă; cu 
alte cuvinte, își întemeiase o gospodărioară care, pe lângă leafa 
lui de miner, îl ajuta să ducă un trai destul de bun, în comparație 
cu al altor săteni care fugeau de mină ca dracul de tămâie. 

La cei treizeci și cinci de ani ai lui, Orzei avea oasele încă tari și 
o sănătate apreciabilă; știa că munca în mina de aur era pericu-
loasă, dar se ducea pe mâna destinului, a lui Dumnezeu. Chiar 
dacă nu vedeau cerul cât se necăjeau acolo în fundul pământului, 
îl bănuiau acolo sus, în imensitatea spațiului astral și pe Dumne-
zeu oblăduindu-le soarta, fiecare intrare și ieșire din găurile ace-
lea negre. Pe lângă leafa bună pe care o primea, mai avea avan-
tajul că la ieșirea din șut lua o masă caldă gratuit la cantina din 
colonie. Iar în ultima vreme, condițiile de muncă se mai îmbună-
tățiseră: fusese introdus perforajul umed, se introdusese aerisi-
rea cu ajutorul unor compresoare și exhaustoare, iar de Ziua 
muncii - 1 Mai, primeau o primă frumușică. Plugul vieții mergea 
destul de bine, bașca, el nu avea de gând să lucreze în tenebrele 
minei până când va ajunge la anii de pensie. Colea, către patru-
zeci de ani, intenționa să-și găsească un serviciu la suprafață 
pentru a-și cruța plămânii, care încă ventilau bine în coșul pieptu-
lui și nu fuseseră atinși încă de silicoză, laptele și traiul în plină 
natură, cu aerul ei înmiresmat îi mențineau starea sănătății în 
niște parametri buni, normali. Nu obișnuia să se gândească prea 
mult la viitor, o făcea doar atunci când își vedea cei doi copii cum 
cresc, de parcă se smulgeau ca niște plante din apă. Gândul lui 
cert era că fiii lui nu vor intra, nu vor lucra niciodată în mină, îi va 
trimite la școală să învețe carte, vor îmbrățișa alte profesii în care 
să vezi și să alduiești bunul Soare în fiecare zi, în fiecare clipă. În 
mintea lui stăruia infinit mai mult asupra trecutului, asupra rădă-
cinilor neamului din care se ivise pe lume; trecutul era singurul 
lucru cert și, într-o oarecare măsură, și prezentul, restul erau 
amăgiri, năluciri, iar el nu era un iluzionist, un idealist. 

Dimineața înroși dintr-odată geamurile autobuzului și apăruse 
pe nesimțite Luna pe cerul de la apus, asemenea Soarelui la orele 
zorilor, iar strălucirea ei solemnă îi umplu ochii cu o lumină aurie 
până când și-a simțit interiorul craniului spălat de clarul Lunii. 
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Marginile podișului și stâncile care îl înconjurau îi apărură atât de 
aproape deasupra lui încât, dacă vânturile ar fi rostogolit bolova-
nii de pe margine, aceștia i-ar fi zdrobit pe toți cei aflați în auto-
buz, fără doar și poate. Părea că întreaga masă a stâncilor era 
gata să se adâncească dintr-odată în munte, așa cum lunecase 
deja pământul sub propria greutate în partea dinspre poalele 
pantei. Vedea de pe vârful colinei, de unde aveau să coboare în 
Valea Măgurii, cerul roșietic, însângerat de cerneala zorilor. Avea 
impresia că era singur pe lume. Nu se zărea nici o vietate și nici 
măcar nu se auzea vreun zgomot cât de mic. Pădurile nesfârșite 
se întindeau tăcute sub animalul metalic al autobuzului și nică-
ieri, cât vedeai cu ochii, străbătând cu privirea mari suprafețe de 
codru, nu se vedea înălțându-se vreo coloană de fum care să 
indice că locuitorii răzlețiți ar fi aprins focul în sobele lor de tuci. 
Pretutindeni domnea parfumul florilor de mai, al plantelor men-
tolate, al imensei pustietăți silvestre. O pasăre întârziată cânta 
într-un copac din apropierea Măgurii Prislopului. 

Luna plină se înălța pe bolta de pe care dispăruseră stelele, iar 
pasărea albă își desfăcuse aripile zburând sus, tot mai sus, poate 
că avea de gând să se așeze pe discul de aur al Lunii. Acasă, în 
cătunul lui - Galbura, se treziseră, desigur, din somnul lor letargic 
gângăniile, cu toate cohortele lor de culori, mărimi și bâzâiau prin 
ierburi cântece precum niște banale șarade. Aceste insecte au și 
ele niște idei proprii, în decursul celor câteva secunde cât durea-
ză viața lor. Se zice că țânțarii și celelalte bidigănii îi enervează pe 
regi, pe împărați, împărătese mai mult decât pe oamenii cu care 
sunt prieteni de-o viață; pe oameni nu-i interesează câtuși de 
puțin melodiile lor stranii și scabroase. Numai bietul Pământ știe 
cât de mult îi zgârie prin intestine loviturile de pickhamer ale 
minerilor sau cele primite din partea cometelor, a asteroizilor. 
Dacă minerii ar fi puțin poeți, s-ar gândi că va veni o vreme când 
se vor plimba prin grădinile Raiului la braț cu Dumnezeu. Străluci-
rea luminii pe o frunză este un semnal, iar căderea picăturilor de 
ploaie, o tobă cât se poate de zgomotoasă. 

Viața unui miner se subțiază mereu și, când ajunge la capăt, 
alcoolul o subțiază și mai mult, are mai puțină viață pentru dra-
goste, mai puțin chef de mâncare, mai puțin stomac pentru bău-
tură, iar somnul vine greu și trece repede, iar dormitul nu mai 
este prăbușirea într-o groapă neagră unde totul e uitare până ce 
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sună deșteptătorul. Somnul e scurt și intermitent și plin de vise, 
de amintiri, de gânduri, iar întunericul nu este niciodată destul de 
negru. Un poet care a lucrat în tinerețea lui câțiva ani în mină a 
zis într-o carte a sa: 

 
Of, lăsați-mă să zbor ca o pasăre argintie, 
Ca o pasăre a luminii, 
Să alunec ca un delfin care face salturi 
Spre lumina de deasupra oceanului. 
 
O pasăre poate cânta o vară întreagă 
Fără să știe vreodată 
Că sunetele pe care le reproduce 
Vor rămâne pentru totdeauna 
În auzul unui copil 
Care hoinărește pe cărări de munte 
Ori pe străzi murdare 
Ca o cristalizare a făgăduielii 
Reîntoarcerii primăverii. 
 
Ajuns pe platforma de jos a coloniei, Josep Orzei coborî din 

autobuz alături de ceilalți ortaci veniți de prin cătunele Dealului 
Făget, truditori, ca și el, în găurile negre ale muntelui căptușit cu 
aur. Dimineața se înzdrăvenise bine și blocurile, casele, toate 
celelalte din colonia minerilor se decupau clar din învelișul cețos 
al nopții. Fără pic de veselie pe chip sau în inimă, minerii navetiști 
se îndreptau spre sala de apel de la gura minei, acolo unde se 
afla sediul administrativ al exploatării. Toți aveau ochii cârpiți de 
somn, iar unii mai ostoiți sau istoviți de trânta cu roca dură a 
minereului păreau că nici nu-și deschiseseră ochii și pluteau pe 
drumul ce ducea spre mină ca niște umbre. Umbre la propriu și la 
figurat. 

Odată ajunși în sala de apel, se întâlneau cu ceilalți ortaci care 
locuiau în colonia muncitorească, statul oferindu-le apartamente 
celor cu familii și locuri de cazare celor fără familie. Își spuneau 
unii altora sec: „Mneața bună!” „Mneața...” răspundeau ceilalți 
fără nici un chef de viață. Doar dimineața era bună sau frumoasă 
pentru că, în rest, viața lor era ternă, un chin interminabil, o exis-
tență pândită la tot pasul de riscuri, de necunoscut, cu tot ce 
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aduce acesta, implacabil, precum o forță oarbă care poate frânge 
destine, pune capăt zilelor, ființării lor într-o lume plină de inega-
lități, nedreptăți de tot felul și foarte puține, extrem de puține, 
mărunte bucurii pe care minerii le trăiesc atunci când ies precum 
niște șobolani speriați de cutremur, de vreo catastrofă din întu-
nericul negru al minei, ciuruit ici-colo de lumina zgârcită a lămpa-
șelor prinse în căștile lor de pe frunte. 

Directorul sau inginerul-șef al minei avusese ideea să afișeze 
cu litere mari, negre, pe un fond roșu un dicton care să-i îmbăr-
băteze pe mineri: „Ai învins, continuă, ai pierdut, continuă!”. 
Dedesubt era scris cu un alt caracter de literă numele celui care 
formulase acest dicton: Fridtjof Nansen, un mare explorator 
norvegian. Tradus în limbaj minier, înțeleptul citat însemna cam 
așa: „Ai ieșit viu din mină, înseamnă că mai ai o șansă să trăiești, 
să-ți vezi muierea și copiii, iar cei neînsurați, să-și vadă părinții și 
frații, iar dacă te-au strucat pietrele scăpate din strânsoarea 
muntelui, nădejdea ta e doar Lumea de apoi.” Mulți dintre cei 
îmbrăcați în salopete rupte sau peticite nu pătrundeau înțelesul, 
sensul acestor cuvinte; unii abia dacă știau să citească și să scrie. 
Ei erau doar simpli robi, unelte de muncă, care, pentru a trăi, 
erau nevoiți să dea cât mai mult aur patriei pentru a o face cât 
mai puternică, mai înfloritoare; nu-și puneau problema că totul e 
absurd, că viața omului, mai precis a minerului, nu este decât o 
amară dezamăgire, o cumplită ironie a sorții. 

Șeful schimbului unu, adică cel de dimineață, a început să fa-
că apelul, strigând numele fiecărui miner care trebuia să se pre-
gătească pentru a intra în subteran. 

- Izidor Curșeu! 
- Zent! 
- Heroiu Nicodim! 
- Zent! 
- Herjeu Codrin! 
- Zent! 
- Orzei Josep! 
Tăcere. 
- Orzei Josep! E sau nu e? mai strigă o dată șeful de schimb. 
- Zent! se auzi vocea aproape stinsă a celui strigat. 
- Carașcă Dumitru! 
- ? 
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- Carașcă Dumitru! Ce, nu se aude? 
- Noi auzim, zise un miner din sală, dar omul ce poartă nume-

le ăsta nu aude din locul în care se află acum! 
Până ce șeful de schimb strigă numele celor aproape șase su-

te de mineri trecu mai bine de o jumătate de oră. 
Înainte cu câteva clipe de a se ridica de pe băncile de lemn din 

sala apelului, intrară înăuntru și cei care lipsiseră la apel. 
- Ei, acum toată suflarea sus, în vagoneții trenulețului. Noroc 

bun, dragi tovarăși mineri!, le ură șeful de schimb, o huidumă de 
om pe cât de înalt, pe atât de gras, ce avea o voce ca scoasă 
dintr-un butoi. 

Minerii se îmbarcară în vagoneți. Șeful echipajului făcu mai în-
tâi un tur în jurul mogâldeței aceleia de tren, ce aducea cu o dih-
nie la fel de hirsută ca meandrele găurilor din pieptul muntelui și, 
după ce inspectă fiecare vagonet în parte, strigă „zuswileiteru-
lui”, cum i se spunea mecanicului de locomotivă: 

- Gata! Puteți porni, tovarășe mecanic! 
Fierotania se puse în mișcare și pătrunse în lumea întunericu-

lui, lăsând în urma ei chipul zâmbitor al dimineții de vară ca o 
speranță împlinită. Roțile vagoneților tropoteau sumbru pe șine-
le de metal, scoțând niște vaiere venite parcă de pe altă lume. 
Din loc în loc, „cârtițele” întâlneau câte un bec chior, care lumina 
pentru o clipă tunelul ce semăna cu o gură cu gingiile sparte. Deși 
se obișnuiseră de ani buni, alții de mai puțină vreme, cu acest 
peisaj dezolant, în fiecare dintre cei șase sute de mineri se stre-
cura senzația că intră pentru prima oară în această lume înțepe-
nită, mortificată a muntelui. Nu se gândeau decât la cerul limpe-
de lăsat afară și simțeau cum îi strânge de gât teama că nu-l vor 
mai vedea, la ființele dragi lăsate acasă sub același cer liber pe 
care zburau și mai libere păsările văzduhului. Pă măsură ce înain-
tau tot mai adânc în pântecele muntelui, zgomotele trenulețului 
căpătau dimensiuni apocaliptice. 

Nimic nu e mai trist, mai amar, mai pustiitor pentru inimă și 
suflet ca viața ce miner, păreau să spună chipurile lor împietrite, 
logodite cu bezna, cu întunericul la fel de negru ca la începutul 
ciclurilor. În lumea asta largă, necuprinsă și vrăjmașă sunt tot 
felul de munci, de meserii, de ocupații în urma cărora oamenii își 
câștigă pâinea cea de toate zilele, dar ca meseria de miner nu 
este nici una atât de greu acceptată. Cei care pilotează avioanele, 
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ca și cei care navighează pe mări și oceane au de făcut față unor 
pericole insurmontabile, dar, măcar atunci când dă vreo năpastă 
peste ei și totul prinde a se întuneca în fața ochilor, aceștia văd 
măcar lumina Soarelui sub cerul atât de prietenos cu ei, dar mi-
nerul trebuie să se împace cu bezna nopții peste bezna minei. E o 
tragedie căreia puțini îi pot face față, în ideea că primesc cu re-
semnare ghilotina nopții. 

Auzise Josep Orzei despre fascinația aurului sau a diamante-
lor, dar, din câte i se spusese, aiurea, acestea se găseau în praful 
drumului, omul se împiedica de ele sau, pe alte spații, în America 
ori Africa de Sud, oamenii prinseseră a spăla pietrișul râurilor în 
niște trocuri de lemn și firișoarele acelea de aur se amalgamau cu 
mercurul și rezultau niște guguloaie cât ouăle de găină pe care 
apoi îl topeau în niște rafinării speciale și la capătul cărora rezulta 
aurul în cea mai pură stare. Și mai era încă o chestiune de băgat 
în seamă: sunt mine pe suprafața Pământului unde se găsesc 
filoane de aur masiv, sub forma unor șerpi, a unor șopârle sau 
altor viețuitoare subpământene pe care nu trebuie să-l mai pre-
lucrezi, îl duci și-l schimbi la bancă pe bancnote grele. Găsești aur 
într-o zi cât o mie de mineri în cinci sau zece ani și nici nu se spe-
tește sau moare nimeni, dimpotrivă, e motiv de chef, de petrece-
re, bașca viitorul pe care ți-l poți pune la adăpost. 

Încă nu ajunsese minerul din cătunul Boldura la ortul unde 
trebuia să înceapă bătălia cruntă cu stânca masivă a muntelui în 
pereții căruia sclipea parșiv grăuntele de aur, când i se închiseră 
ochii pentru o clipă și, în străfulgerarea unui vis, avu niște vedenii 
ciudate, dacă nu de o factură fantastică, magică. Se făcea că la 
gura minei sosise o fanfară cu alămurile ei strălucitoare și aștepta 
să iasă din vizuina muntelui un tren, mai bine zis, o locomotivă cu 
un singur vagon, de fapt, o platformă pe care se afla, pe o podiș-
că din lemn, trupul inert al unui miner care fusese mai întâi desfi-
gurat, apoi omorât de prăbușirea unui calup mare de stâncăraie 
peste el. Când locomotiva pitică a oprit și doi bărbați voinici s-au 
apropiat de vagonetul acela plat și au ridicat mortul, vrând să-l 
pună într-o mașină a Salvării, Orzei a observat că trupul înțepenit 
de neființă nu era altul decât cel al tatălui său, Solomon Orzei. 
Flăcăul Josep, care nu împlinise încă optsprezece ani, a leșinat, în 
timp ce fanfara intona un marș funebru. Cineva l-a pălmuit și l-a 
stropit cu apă rece, revenindu-și în simțiri. Visul cu un fir epic 
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bine conturat a sfârșit când un ortac l-a zgâlțâit și i-a spus: „Hai, 
măi, Orzeiule, jos, c-am ajuns în ortul nostru!” Complet buimac 
de viziunea terifiantă ce-i trecuse prin minte, căci nu fusese ceea 
ce se cheamă un vis adevărat, ci cu totul de altă natură, îi veni să 
vomite și-l cuprinse o durere atroce de cap, încât abia reuși să 
coboare de pe bancheta vagonetului în care se afla. Se așeză pe 
un bolovan de piatră și-l cuprinse un plâns zguduitor. Își dădu 
repede seama că nu era adevărat ceea ce i se arătase în rătăcirea 
de câteva clipe a minții, dar imaginile acelea erau atât de stupefi-
ante încât nu mai era bun de nimic. 

Un ortac de ort se apropie de el și-l întrebă: „Ce-i cu tine, Jo-
sep?” „Mă simt rău, îi răspunse Orzei. Sunt terminat... Cred că mi 
se apropie sfârșitul. Azi va fi ultima mea zi când voi mai sta în 
mină. Am să merg la director și-o să-l rog să-mi desfacă contrac-
tul de muncă. Dă-i dracului de bani, nu se plăte să înduri atâta 
suferință. Am să-mi văd de văcuța mea, de oile mele, sub cerul 
curat ca bouța, de familia mea și nici n-o să mai calc prin Măgura 
niciodată.” 

Cu lampa pe frunte, Orzei rămase cu privirile pironite la cutele 
rocilor sub stratul de pământ, unele orizontale, dispuse ordonat 
una peste alta, altele prăvălindu-se pieziș, acolo unde le apăsase-
ră și la înghesuiseră neștiutele, oarbele forțe subterane. Îl fasci-
nau rocile, poate pentru că avea să le vadă pentru ultima oară: 
unele rotunde, netezite de apele subterane, altele roșii, dungate 
cu negru, verzi, mate ca jadul neșlefuit, pietre albastre, cu reflexe 
metalice în spotul acela sărac de lumină ce-l proiecta lampa mi-
nerului. Erau atât de frumoase încât puteau fi tăiate și prefăcute 
în bijuterii. Mai erau straturi de materie inertă, ceva între pă-
mânt și pietriș, de culoare sângerie; și unele dintre ele păreau 
atât de pline de metale, încât arătau grele în mână. Cele mai 
prețioase erau rocile nervurate, fărâmicioase, ca un schelet al 
Pământului - în această împletitură se zărea aurul, sclipind sata-
nic, îngrămădit în orificiile roșii precum murdăria în cusătura 
veșmintelor. Un univers plin de tenebre, un limbaj al trudei și 
suferinței. Cuarțul, cea mai minunată rocă, în mii de forme și 
nuanțe strânse în milioane de ani, uneori țâșnind reci și scânteie-
toare, ca niște ghețari în miniatură; alteori lăptoase ca lespezile 
de opal sau de un bronz pastelat și chihlimbariu, cu un mugur 
fumuriu în profunzime, parcă de la un foc invizibil; bordurate cu 
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negru sau bălțate cu albastru - erau nesfârșite stranietatea și 
varietatea filoanelor pe care ani de zile le blesteamă cei care 
coboară în puțurile adânc sfredelite în piatră. 

La ora 15.00, după ce Orzei se schimbă la vestiar cu hainele 
de mers acasă, se duse și-l căută pe director. Ar fi putut să stea 
de vorbă în ce privește decizia ce-o luase, aceea de a părăsi pen-
tru totdeauna mina, munca în subteran și cu alți șefi, bunăoară 
cu șeful de schimb sau cu inginerul-șef, dar voia în ruptul capului 
să stea de vorbă cu cel mai mare. Nu-l văzuse niciodată, prin 
urmare nu știa cum arată fizic, doar auzise de numele lui. Intrase 
pe baie imediat după ce isprăvise serviciul militar, deci avea pais-
prezece ani de minerit, dar nu avusese treabă cu directorul 
Tomiș Ardeu niciodată. Acum, că avea de gând să rupă toate 
legăturile, toate punțile cu mina, cu lumea aceasta pe cât de 
normală, pe atât de grea, de sălbatică, voia să lămurească pro-
blema lui cu directorul în persoană. 

Se duse în pavilionul administrativ și se afundă pe coridoare, 
citind pe ușile birourilor tăblița cu specificația „director”. Orzei 
găsi ușa cu pricina pe care scria „secretariat”, iar dedesubt „Di-
rector” și „Inginer-șef”. Bătu protocolar la ușă și, când auzi o voce 
feminină dinăuntru: „Poftiți, intrați”, Orzei deschise cu fereală 
ușa capitonată cu marochin și intră și spuse cu vocea lui domoală 
că vrea să stea de vorbă cu tovarășul director Tomiș. Secretara ce 
bătea la mașină îl întrebă cine e și el îi răspunse puțin malițios: 

- Doamnă dragă, sunt miner, lucrez aici, la Măgura de paișpe 
ani, doar n-oi fi căzut din Lună sau venit de pe Marte. Orzei Josep 
mă cheamă și lucrez la orizontul cel mai adânc al minei, „Raiul 
Domnului”. 

- Ce probleme aveți cu tovarășul director, că e tare ocupat? 
- Asta e treaba mea, spuse el vizibil afectat. Am să stau aici 

până când o catadicsi să stea de vorbă cu mine, adică, mai bine 
zis, eu cu dânsul. 

- Ia loc dumneata acolo pe scaun și așteaptă să iasă tovarășul 
Țandrău, care a intrat la dânsul cu probleme de serviciu. 

- Buuun, zise Orzei și se așeză pe scaun. 
Nu se grăbea, chiar dacă știa că autobuzul ce ducea minerii 

navetiști spre casă urma să plece peste zece minute, un sfert de 
oră. Știa prea bine că, pentru a putea sta de vorbă cu „domnii-
tovarăși”, trebuie să fie înarmat cu răbdare, multă răbdare. Privi 
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lung la ceasul pătrat de pe peretele biroului și nici nu băgă de 
seamă cum a trecut o jumătate de oră. La un moment dat, ingi-
nerul-șef Țandrău Solomon ieși din biroul directorului și intră pe 
ușa opusă. Secretara deschise ușa și intră la director spunându-i, 
probabil, că un miner din subteran vrea să stea de vorbă cu dân-
sul. Tomiș îi spuse secretarei să-l îndrume fie la inginerul-șef, fie 
la serviciul Personal, dar Orzei, când auzi aceste sfaturi date de 
către director secretarei, se sculă aprig în picioare și nu mai aș-
teptă nici o secundă și dădu buzna peste femeie în biroul șefului 
cel mare al minei. Spuse apăsat ca de o mare amărăciune: 

- Eu nu merg la nimeni, eu vreau să stau de vorbă cu mnea-
voastră! 

Văzând că minerul e aidoma unui cal îndărătnic și nu-l lăsa 
inima să-l dea afară, căci se putea adresa organelor de partid de 
la județ și nu dădea bine pentru el, îi spuse să intre și să ocupe un 
loc pe fotoliul plușat din fața mesei sale de lucru. 

- Ce vânturi vă aduc la mine? îl întrebă directorul Tomiș. 
- Unul singur și bun, răspunse apăsat Orzei. 
- S-auzim!, îl îndemnă directorul. 
Orzei, care nu cunoștea limbajul folosit prin birourile cele lu-

xoase, prin cănțălării, se adresă directorului fără pic de jenă: 
- Mă cheamă Orzei Josep și sunt din satul Galbura, comuna 

Dealul Făgetului. Lucrez în mina pe care cu onoare o conduceți, 
dând cât mai mult aur patriei, la Orizontul minus 120 și-am soco-
tit și tot socotit că nu mai pot îndura lumea asta împietrită și 
țicnită a minei. Îmi ajung paișpe ani de muncă în care am văzut în 
fiecare zi moartea. Vreau să mor în liniște la casa mea și nu strivit 
de pietrele alea satanice. Am și eu un Dumnezeu ca și mneavoas-
tră și vreau să mă gândesc și să mă rog în liniște la el și nu în or-
becăiala aia neagră ca iadul. Azi dimineață, după ce am ajuns în 
ort, m-a cuprins un soi de friguri, nu din cele ale trupului, ci ale 
minții și mi-au trecut prin craniu toate negrețele neamului meu 
care au lucrat aici pe baie și dintr-odată m-a zguduit plânsul și am 
avut impresia că mă sufoc și mânurile, picioarele nu m-au mai 
ascultat; nu am fost bun de nimic. N-am pus mâna pe pickhamer, 
pe lopată, pe nimic și m-am plimbat în dreapta și-n stânga zeci de 
metri, poate sute, citind pe pereții sclipitori ai stâncii cele scrise 
de duhul muntelui, al pământului. M-am frământat și am judecat 
că lumea aceea în care mă aflam nu e făcută pentru un om ca 
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mine; să nu credeți că o disprețuiesc, dar mie îmi place liberta-
tea, vreau să am locul meu unde să pot întoarce carul. 

Orzei, care vorbise precipitat, agitat dar coerent, simți o slăbi-
ciune în oase și, ca atare, se opri să-și tragă sufletul. 

- Și? făcu directorul Tomiș. 
- Și am venit să vă spun că începând de mâine nu voi mai fi 

sfredelitorul pământului, sobolul lui orb și că vreau să-mi bag 
lichidarea, adică salut și nu am cuvinte, după pupeze-nainte! 

Directorul râse la auzul acestor cuvinte și socoti că minerul 
din fața lui, un bărbat trupeș, bine clădit, era șugubăț, avea umo-
rul lui și-i plăcuse felul lui tranșant, hotărât în care pusese pro-
blema. 

- Și te-au apucat năbădăile așa, dintr-odată? mai zise Tomiș. 
- Da, domnule-tovarăș director. 
- Suferi de vreo boală? mai întrebă șeful. 
- Deocamdată, nu, răspunse Orzei. Cred că mi-a luminat așa, 

dintr-odată, ca un fulger, Dumnezeu mințile. 
- Ești credincios? Ortodox sau greco-catolic? 
- Din tată-n fiu, din neam în neam. Merg în fiecare duminică la 

biserică. Și... Și stau de vorbă, când lucrez în grădină, cu bunul 
Dumnezeu, căruia îi cer sfaturi... Religia mea e ortodoxia. 

- Bine, omule, îi zise directorul. Eu ți-aș propune să te mai 
gândești, dar, dacă ești așa de hotărât să nu mai cobori în mină, o 
să te scoatem și-ți dăm un post la suprafață. 

- Nțțț... Nu, domnule director, nu vreau să mai pun piciorul, 
după ce-mi capăt ultimii bănuți ce mi-i datorează mina, în Măgu-
ra, niciodată. Mi-a cășunat chestia asta și zisă rămâne... Știu că va 
trebui să mă duc la serviciul Personal și să-mi fac cerere de lichi-
dare. Dar, ca să fiu sincer, sincer pentru ultima oară în această 
lume nefufenă, am vrut, domnule „domn-tovarăș”, să stau de 
vorbă cu mneavoastră, am ținut, am fost curios să vă cunosc 
între patru ochi. Am auzit vorbindu-se bine și foarte bine despre 
persoana mneavoastră și am dorit, cum v-am mai spus, să vă 
cunosc direct. 

Văzând că decizia minerului era de nestrămutat, fermitatea 
lui era de neînfrânt, directorul s-a ridicat de la masă și i-a strâns 
afectuos mâna, apoi l-a întrebat: 

- Bade Orzei, ai văzut și ai citit panoul acela din sala de apel? 
- Ei, ba bine că nu. Înțelepte cuvinte. 
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- Dar pe care dumneata nu le aplici în viață... 
- Apoi, ce să-i faci, gândurile omului o mai iau razna câteoda-

tă. 
- Prea bine, baciule Orzei, îi zise Tomiș. Când vii să-ți ridici ul-

timii bănuți pe care ți-i datorează mina, să mă cauți aici la birou 
ca să ne despărțim omenește, ca niște ortaci care au servit ace-
eași cauză. 

- O, domnule tovarăș, mulțumesc de invitație, dar vă purtați 
prea galant cu mine, un biet salahor, un nenorocit de șobolan 
care riscă să fie strivit în orice secundă de călcâiul nemilos al 
stâncilor. 

Orzei ieși din biroul directorului cu sufletul împăcat și plecă 
spre vatra de jos a coloniei, sperând să găsească vreo mașină de 
ocazie care să-l ducă măcar până în centrul comunei Dealul Făge-
tului de unde să meargă pe jos până acasă în Galbura. 

Minerul din Galbura ajunse acasă abia pe la ora 18.00. Muie-
rea lui, Zorița, îl întrebă cu brațele pe piept, în acea atitudine 
antică a femeii răbdătoare și încrezătoare în viață: 

- Unde ai stat, omule, de vii atât de târziu acasă? Am început 
să mă sperii. 

- Am avut ceva treabă cu d-l director. 
- Dar ce grumăzarea ai avut cu el? 
- Ai să caști ochii cât cepele când ți-oi spune că mi-am băgat 

lichidarea de la mină. 
- Păi, de ce, omule? întrebă muierea care începu a plânge. 
- Tacă-ți fleanca, Zori, și nu mai da apă la șoareci. M-am gân-

dit foarte bine când am luat hotărârea asta. De ce să mă aduci cu 
duba neagră de la mină desfigurat de bolovanii căzuți peste mi-
ne?... Când o fi să dau în primire, vreau să mor cu mâinile liniștite 
pe piept, sub lumina blândă a Soarelui sau sub poclada stelelor. 

- Măi, să fie, zise muierea lui, dar când te făcuși și poet? 
- Toți țăranii sunt poeți în felul lor, numai că pe mine m-au 

ademenit dracii să sudui într-una în timp ce brișcăleam acolo, în 
pustiul minei, cu pickhamerul dislocând roca ce conținea aur. 

- Și cum o să trăim, omule? mai zise nevasta. 
- Asta te roade pe tine la inimuță? O să intru guard la primărie 

și-o să lucrez douășpe ore, iar douăzeci și patru o să fiu liber și 
abia văd și eu de grădinuța, de livada noastră, de văcuță și de 
oițele pe care le avem. Abia o să pot struni mai bine murgul vieții 
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care vrea s-o ia mereu la galop, adică să întârzii cât pot venirea 
bătrâneților. No, dar de mâncare nu-mi dai, că-s lihod de foame? 

Zorița nu rezistă și-și îmbrățișă bărbatul. Simțea că mintea lui 
lucrase bine, în folosul lui și al familiei, în folosul vieții. Îi puse 
dinainte pe măsărița albă blidul cu fasole verde și costiță afumată 
peste care turnase o ceșcuță de smântână, apoi friptură de pui 
cu garnitură de cartofi piure, salată de varză crudă și roșii. 

Muierea își privi bărbatul cum mestecă fiecare îmbucătură. I 
se părea rupt de foame. Nu era dumirită întrutotul asupra decizi-
ei sale de a spune adio mineritului și unui salariu bun pe care îl 
primea în fiecare lună, dar avea încredere în hotărârea luată de 
el. Omul ei se ridică de la masă după ce-și potolise șerpii foamei 
din burtă, mulțumi nevestei pentru bucatele bune pregătite și 
ieși afară în șopronul casei unde avea de trebăluit ceva. Cei doi 
copii se aflau cu vaca și oile la păscut pe islaz. 

În noaptea care urmă, Orzei dormi un somn adânc, un somn 
de pace, un somn bun de împăcare după divorțul său definitiv cu 
subteranul, cu mina, cu ortacii. Nu regreta nici o clipă despărți-
rea, ba, chiar se felicita pentru soluția aleasă. 

După o săptămână, în ziua în care i se spusese de la serviciul 
Personal al minei să meargă să-și facă lichidarea, Orzei se duse cu 
același autobuz din centrul comunei la Măgura pentru a-și lua 
ultimii bani pe care mina îi mai datora. Sosind mult prea devre-
me, fostul, de acum, miner socoti că e matinal să bată la ușa 
directorului, așa că mai tândăli prin colonie. Dădu o raită pe la 
bufetul „Minerul” unde se oploși la o masă în grădina de vară 
adumbrită de niște pomi stufoși: tei și castani, ceru o sută de 
grame de Monalisa (monopol cu sirop), îl descântă în fel și chip 
până se făcu ora opt. Dar nici acum nu se făcea să dea buzna 
peste directorul minei, cine știe, poate că avea de rezolvat pro-
bleme urgente și numai de prezența lui nu avea nevoie. Dar puse 
la socoteală și ipoteza că nici nu se afla la birou și nici în Măgura, 
cine știe, poate că era plecat la centrală la Deva. De, omul nu 
avea cum să-i controleze șefului cel mare al minei timpul și nici 
treburile ce le avea de rezolvat. Intră într-un magazin să vadă ce 
ar putea să cumpere pentru acasă, pentru muiere și cei doi copii 
drept suveniruri din ultima lui leafă de miner, ca și din ultimul 
drum făcut la Măgura. 
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După ce a ochit în magazin ce urma să cumpere după ce va 
intra în posesia banilor, se duse cu pași înceți, molcomi spre pa-
vilionul administrativ al exploatării miniere; în sfera acesteia nu 
intra numai mina, ci și uzina de preparare a minereului aurifer 
scos din subteranele muntelui care cuprindea stația de șteampa-
re, flotația și niște ateliere mecanice de reparat utilajele minei și 
ale uzinei. Era o vreme plăcută, noaptea plouase, iar aerul era 
curat, pomii aveau frunzele spălate de praf, iar aleile din micul 
parc al așezării arătau zbicite de udeala ploii. Fostul, până în ur-
mă cu o săptămână, miner se afla într-o stare interioară bună, 
chiar foarte bună. 

Orzei bătu din nou la ușa secretariatului, auzi același îndemn 
de a intra, o făcu, dădu bună ziua și întrebă dacă tovarășul direc-
tor se află la birou și secretara îi spuse că încă nu sosise, dar că 
urma să apară din clipă în clipă. Ba, mai mult, i-a spus cu o zi mai 
devreme că dacă îl caută minerul Orzei Josep să-i zică să aștepte. 
Vasăzică, onor directorul nu uitase de invitația ce i-o făcuse cu o 
săptămână în urmă și Orzei se arătă încântat de buna-cuviință ce 
o manifesta inginerul-director față de un om atât de simplu ca el. 
Se așeză pe același scaun ca mai înainte și așteptă. Nu se făcea să 
plece și să nu se țină de cuvânt. Privi îndelung bucățile de pirită în 
care sclipeau punctulețe aurii, sidefii, verzi ca smaraldul sau alb-
argintii și într-o clipă i se păru că vede abatajul cu toate copturile, 
corănzile lui și avu un sentiment ciudat de nostalgie. Îi părea rău 
că nu luase și el măcar o bucată de pirită s-o ducă acasă și s-o 
pună într-un loc ferit pe un mileu ca o amintire, un simbol al 
trecutului său de miner, dar își spuse sieși: „Am să-l rog pe tova-
rășul director să-mi dea una din cele aflate în vitrina așezată în 
spatele lui.” Întreprinse o călătorie imaginară în mină și văzu 
acolo o lume cum nu mai sunt altele pe pământ sau sub pământ. 
Se felicită că îl fulgerase ideea de a se rupe din mrejele ei. Tot ce 
se întâmpla acolo era un teatru satanic pe care nu-l va mai vedea 
niciodată, nici chiar în vis, dar nici nu-și dorea. 

Într-un târziu ușa se deschise larg și apăru directorul Tomiș. 
- Aici erai, omule din Galbura? i se adresă pe un ton prietenos 

directorul și dădu mâna cu el. Mă aștepți de mult? 
- Ei, acolo, nici de o oră. 
- No, haide înăuntru, îl pofti bossul. 
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- Orzei îl urmă pe director în birou și se așeză numaidecât pe 
fotoliul pe care mai stătuse și data trecută. 

- Deci, nu te-ai răzgândit? îl întrebă Tomiș. 
- Nu, tovarășe director, zise Orzei scărpinându-se în cap. Res-

pectarea cuvântului dat e cea mai de preț calitate a omului, pe 
lângă hărnicia, destoinicia lui, corectitudine, iubirea de adevăr și 
dreptate, spuse cu un aer sobru, filosofic Orzei. 

- Brava, tovarășe Orzei, dar știi că ești un om înțelept? Când ai 
devenit așa de... bun scormonitor de vorbe înțelepte? 

- Apăi, domnule-tovarăș director, iaca, de când am intrat și eu 
în rândurile proletariatului, mai precis, de când m-am făcut mi-
ner. 

- Păi, cum, omule, că doar se spune că mina sălbăticește oa-
menii, adică minerii. 

- Pe de o parte, da, pe de alta, nu, spuse Orzei și citi pe fața di-
rectorului plăcerea de a sta de vorbă cu el. O muncă atât de du-
ră, în care te confrunți permanent cu moartea, te face să te gân-
dești adânc, să mergi la rădăcina lucrurilor, așa cum minerii merg 
în srăfundurile Pământului să caute piatra aceea nobilă - aurul. 
Pe de altă parte, cred că omul se naște cu o atare înclinație spre a 
despica firul în patru. Amu, judecați și mneavoastră, om cu multă 
carte, dacă am sau nu dreptate. 

- Ai, bade Orzei. Sunt mulți oameni cu carte care nu gândesc 
atât de profund ca dumneata. Păcat că nu ai avut condiții să în-
veți, căci ajungeai departe, poate că acum erai dumneata în locul 
meu, a zis directorul, după ce l-a întrebat dacă nu dorește să bea 
cu el o cafea neagră. 

Ochii lui Orzei se umplură de niște sclipiri mărunte, întreaga 
lui față se luminase ca o dimineață când scapă de strâmtoarea 
fructului negru al nopții. Spuse: 

- N-am băut niciodată o cafă din astea negre, dar amu, că m-
ați zgândărit cu chestia asta, am să beau să văd și eu cum e. Am 
auzit și eu de la unii și de la alții că apa asta neagră și frumos 
aromitoare îți oxigenează creierul, iar dacă ești obosit, îți alungă 
din oase toată osteneala. 

Directorul apăsă pe un buton al telefonului aflat pe masa lui 
de lucru și-i spuse secretarei să prepare două cafele „îmbunătăți-
te”, la care Orzei făcu niște ochi mari. 
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- Dacă nu e cu supărare, ce înseamnă „cafea îmbunătățită”? 
întrebă el plin de curiozitate. 

- O să vezi când o să sorbi din ceașcă, îi răspunse Tomiș. Dar 
până atunci, te rog să-mi spui ce te-a făcut să spui adio mineritu-
lui tocmai acum. Puteai s-o faci când ai dat prima oară ochii cu 
vâlva băii, nu? 

Orzei îi povesti directorului despre vedeniile, halucinațiile pe 
care le avusese acolo, în adâncul minei. 

- Poate credeți că nu sunt un om normal, zise Orzei, la care 
Tomiș spuse: 

- Ba, dimpotrivă, ești prea normal, bade Orzei. Ești paranor-
mal. 

Orzei ar fi vrut să-l întrebe pe director ce înseamnă „para-
normal”, dar ezită. Poate că era un lucru prea complicat și tot nu 
va înțelege. 

Peste nici zece minute secretara veni cu o tavă de inox pe ca-
re se aflau două cești aburinde și două farfurioare precum și o 
mică zaharniță. 

- No, omule fain, îl îndemnă directorul, ia ceașca cu cafă, pu-
ne-ți zahăr cât vrei și gust-o mai întâi, clătește-ți mai întâi gura cu 
ea, apoi înghite-o. Cafeaua e o băutură aristocratică, dar, cum tu 
nu mai ești miner, poți să bei liniștit. Minerii au, pe lângă apă, 
doar o singură băutură de care nu se despart niciodată: monopo-
lul. 

- Da, admise Orzei, numai că eu nu-s pretin cu el. Ăsta îți bagă 
boala în oase și-n suflet și te apropie de moarte. E ca și țigara, nu 
degeaba se spune că fiecare țigară fumată înseamnă un cui bătut 
în copârșeul în care vei fi închis ca într-un sertar atunci când vine 
clipa cea mare. 

Tomiș îl asculta cu luare-aminte. Socotea că omul din fața lui 
are o minte sclipitoare. Abia acum își dădea seama câte minți, 
unele chiar geniale, se pierd în straturile groase de ignoranță, în 
praful rezidual al lumii. 

Orzei duse ceașca la gură și sorbi din lichidul acela negru, 
aromat. Îl plimbă mai întâi prin toată gura, apoi îl sui în cerimea 
cavității bucale, apoi îl înghiți, oftând de plăcere. Zise: 

- Da, într-adevăr e ceva grozav și mi-am dat seama ce în-
seamnă cuvântul „îmbunătățită”. E coniac, nu? 

- Da, zise Tomiș, văd că ai gusturi fine, chiar rafinate. 
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Cele două ființe, una aflată la talpa și alta la vârful societății, 
mai sporovăiră despre mină, minerit, munca aspră a celor care 
coborau în adâncurile puțurilor sfredelite în piatră. Directorul îl 
incita, îl iscodea mai mult cu vorba pe cel care printr-o ciudată 
revelație alesese altă cale în viață, renunțând la munca aceea 
neagră din găurile negre ale pământului și omul din fața lui făcea 
o adevărată demonstrație de cea mai curată inteligență nativă. 

- Da, spuse la sfârșit, după ce sorbise tot conținutul ceștii, mă 
sint cu adevărat alt fel de om. Parcă încep să gândesc și să înțeleg 
altfel lumea, nu numai pe cea din jurul meu, ci și pe cea pe care 
n-o văd. 

Tomiș scoase din sertarul mesei un plic pe care i-l înmână fos-
tului combatant al subteranelor din Măgura. Zise: 

- Te rog să primești acești bani drept o mică recompensă pen-
tru tot ce ai făcut pentru noi. M-am interesat atât la șeful de 
schimb, cât și la cel de echipă și mi s-a spus că ai fost un miner 
tare destoinic. Tuturor și mie ne pare rău că ai ales să te desparți 
de noi, dar astea sunt meandrele vieții. 

Lui Orzei nu-i venea să creadă ceea ce i se întâmpla. Știind că, 
atunci când cineva îți oferă din inimă ceva, nu trebuie să refuzi, 
luă cu mâna tremurând de emoție plicul, după care îi mulțumi 
directorului pentru frumosul lui gest. 

- Nu trebuia, tovarășe director, eu am fost plătit destul de bi-
ne pentru munca mea, zise Orzei îmbujorat. 

- Taci și vâră-i în buzunar! 
- Dacă mneavoastră ziceți asta, așa o să fac, spuse Orzei. Vă 

mulțumesc pentru cumsecădenia mneavoastră, care v-ați arătat 
a fi un adevărat domn cu mine. 

Apoi, după o scurtă pauză: 
- Aș vrea să-mi iertați îndrăzneala, dar v-aș ruga să-mi dați și 

mie unul dintre bulgărașii aceia faini de pirită ca să am și eu o 
amintire de la mina unde am lucrat paișpe ani. Vedeți mneavoas-
tră, banii pe care mi i-ați dat sunt buni și ei, dar se duc repede, că 
ce trece mai repede decât banul, doar apa pe vale, însă un dar ca 
acesta va ține o veșnicie. 

- Cu mult drag, zise Tomiș, alege-ți-o pe care o dorești! 
După ce-o înveli într-o batistă pe care o scosese din buzunar, 

dădu călduros mâna cu directorul Tomiș, acesta ținu să-l îmbrăți-
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șeze și, cu o adâncă plecăciune, ieși afară pe ușă. Tomiș ieși după 
el și-i spuse secretarei: 

- Grozav om e acest Orzei Josep. Nu am mai întâlnit în rândul 
minerilor niciodată un om ca el. E adevărat că nu am stat de 
vorbă cu toții în tete-a-tete ca și cu acesta. 

Orzei, ajuns în micul parc din colonie, se așeză pe o bancă și-și 
pipăi plicul scos din buzunar. Numără pe îndelete banii cu care îl 
cadorisise directorul. Erau cinci mii de lei, o sumă mai mult decât 
apreciabilă. „Dumnezeu să-i dea sănătate!”, îi ură în gând fostul 
miner, după care plecă și intră în magazinul alimentar din centrul 
coloniei. Cumpără ce ochise mai acum două ore și ceva: două 
pungi de făină albă, tot atâtea de făină de mălai, un kil de halva 
învrâstată cu vanilie și ciocolată, o lădiță de marmeladă de prune, 
un litru de ulei, apoi de la magazinul de produse industriale: o 
stambă din care Zorița să-și poată face o rochie, o basma înflora-
tă, pentru copii două animăluțe de pluș, două cămăși și mai mul-
te feluri de dulcețuri. Ceru vânzătoarei și o plasă din rafie, le vârî 
pe toate în ea și ieși afară, unde, după ce-și făcu cruce, aruncă o 
privire nostalgică, ușor melancolică peste așezarea minerească. 
Sus, în văzduhul albastră, plutea ca o cruce neagră o acvilă uriașă.  

 
(Fragment din romanul Întunericul auriu, în curs de apariție.)  
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Ratarea prin succes 
(Aurel Baranga) 

 
nul dintre reprezentativii autori dramatici ai perioadei 
socialismului la noi, Aurel Baranga (1913-1979) este 
astăzi aproape necunoscut tinerelor generații de 

spectatori care frecventează sălile teatrelor. Gloria (cuvântul 
nu este exagerat) de odinioară, din anii '50-'70, când i se 
reprezentau piesele pe scenele tuturor instituțiilor 
profesioniste de profil din țară (echipele de amatori se 
întreceau, de asemenea, în a-i promova textele la căminele 
culturale ori la cluburile muncitorești, cucerind cu montările 
lor lauri la festivalurile zonale sau naționale), ține azi de 
domeniul unui trecut… istoric. Sunt aproape incredibile 
performanțele de longevitate cu piesele acestuia (în speță 
comedii) – în 1974, de pildă, Opinia publică înregistrase, 
numai pe scena Teatrului de comedie din București, de la 
premiera din 1968, peste 400 de reprezentații, dramaturgul 
notând, în Jurnalul său de atelier (Editura Eminescu, 
București, 1978), încă în 1966, oarecum sastisit: „sunt atât de 
«sătul» de succese, că mi-e dor de un eșec”. Faptul că azi 
regizorii nu se interesează de opera lui Aurel Baranga nu 
înseamnă neapărat că el este ignorat cu premeditare 
penitenciară, să zicem, pentru că în aceeași situație se află 
aproape toți dramaturgii de notorietate din anii de dinainte 
de '89. Cu excepții rarisime Paul Everac, D.R. Popescu, Ion 
Băieșu, Iosif Naghiu, Tudor Popescu, Alexandru Voitin, și 
enumerarea ar putea continua, apar în repertoriile curente ale 
teatrelor. În ce-l privește pe Aurel Baranga, situația este 
oarecum specială. Nu atât pentru faptul că tematica pieselor 
sale ar fi depășită cât că problematica conflictuală atacată se 
dovedește a fi de neînțeles publicului tânăr (mai ales) la ora 
actuală. Replicile care odinioară stârneau hohote de râs și 
aplauze furtunoase la scenă deschisă („8 mai 1977 – notează 
în Jurnal dramaturgul – «Mielul turbat», de douăzeci și trei de 
ani pe scena teatrelor din țară și străinătate, ajuns la 

U 
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fabuloasa cifră: douăsprezece mii de spectacole”), nu mai 
comunică nimic spectatorului de azi, pentru care ele rămân 
obtuze, vizând evenimente și situații particulare, cu totul 
specifice climatului dintr-un anume moment al istoriei, marcat 
de măsurile organizatorice aplicate în virtutea programului 
ideologic al partidului, de educare a maselor, de dezvoltare 
strategică a diferitelor domenii ale activităților sociale. 
Bunăoară, Siciliana, a cărei premieră a avut loc pe scena 
Naționalului bucureștean (regia: Sică Alecsandrescu) în 1960, 
se joacă cu casa închisă: „Joi seara. În fața teatrului, zeci de 
oameni așteaptă, fără nădejde, în stradă, «un bilet în plus», 
pe o vreme de viscol”, în timp ce „Sala e în delir”. Piesa atacă 
o problematică la ordinea zilei, anume eschivarea tinerilor de 
a merge să lucreze la țară, căutând a se fofila, prin diverse 
compromisuri, pentru a rămâne la oraș pe posturi, de cele mai 
multe ori, derizorii, fenomen sesizat de forurile conducătoare 
ale partidului care au și luat măsuri drastice împotriva unei 
asemenea atitudini („ideea inițială – scrie dramaturgul în 
Jurnal – refuzul unora dintre tineri să plece, după absolvirea 
studiilor, la țară și situația dramatică a căsătoriei fictive”).  

Jurnalul de atelier al lui Aurel Baranga este, la drept 
vorbind, un fel de memorialistică, el fiind ajustat ulterior în 
mai multe rânduri („11 septembrie 1976. A sosit momentul să 
pun ordine în hârtiile care m-au năpădit din nou./ Dar, de data 
asta, metodic /…/ nu mi-a mai rămas decât ce vreau să-mi 
rămână /…/. Din cele peste 1.300 de pagini am scos aproape 
două sute. Sunt însemnări privind geneza și procesul de 
elaborare a pieselor”). Așa se face că își rememorează, de 
pildă, cu toate detaliile de cuviință, procesul înscenat 
împotriva piesei Siciliana de către cei satirizați în comedie: 
„Mă aflam în biroul meu de la «Național», când m-a chemat la 
telefon o voce suavă de la minister. - «Luni», mă întreabă /…/ 
ai putea organiza un spectacol, dimineața, la unsprezece?»/ - 
«Evident. Cu ce?»/ - «Cu Siciliana. Sunt unii tovarăși care țin să 
vadă piesa. Ar urma, după aceea, discuții. De acord?»/ - «De 
acord»./ Îi comunic lui Z. St. (Zaharia Stancu, directorul 
Naționalului, n.n., Ct.C.) noutatea și-mi spune:/ - «Nu-mi 
miroase a bine».// Luni ora unsprezece fără un sfert, în sala 
«Comedia», cu Z. St. Și Sică. Teatrul, plin până la ultimul loc 
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/.../. Studenți de la agronomie, de la alte facultăți, profesori, 
cadre din Ministerul Agriculturii, ziariști, critici, academicieni 
/…/. S-a terminat spectacolul, a căzut cortina, câteva aplauze 
răzlețe, s-a ridicat iar, pe scenă o masă solemnă, 
prezidențială, la care iau loc Z. St., directorul «Naționalului», 
președintele Uniunii scriitorilor și V. Fl., din partea 
ministerului, care conduce dezbaterile./ Dă cuvântul, după o 
listă – când a fost alcătuită? – și primul care se ridică să 
vorbească e Al. I., dulcele meu confrate, autor al unei piese 
jucată de trei ori./ - «Siciliana», spune, e o «gravă eroare» 
/…/. V. Fl. trece cuvântul studenților care își manifestă 
«indignarea și revolta»: - «Cum a îndrăznit acest așa-zis 
tovarăș să insulte tineretul nostru?” /…/. - «Piesa e o 
calomnie», strigă un alt tânăr furibund, în vacarmul crescând 
al sălii - «un denunț dușmănos, ce nu poate să rămână fără 
sancțiuni» /…/. Se ridică falnic T. Cr., secretar general în 
Ministerul Agriculturii /…/. El ține «să demaște» caracterul 
politic al acestei «producții dușmănoase»./ Mi se adresează, 
fulgerător mie:/ - «Stai în picioare! Ești agentul lui 
Eisenhower!». /…/ iată că a luat cuvântul duiosul, liricul, 
hâtrul fabulist M. Br. /…/ - «Nu piesa e o cârpă fetidă», spune, 
«ci autorul» /…/. Marți, a doua zi, la zece dimineața. Telefon 
de la minister: /…/ -«La Siciliana nu mai puneți bilete în 
vânzare» /…/. Marți seara, Siciliana se joacă scăzut /…/. 
Duminică, matineu, la ora trei. Ultimul spectacol cu Siciliana./ 
Sunt la teatru cu Z. St. Și Sică /…/. Trei fără cinci minute, în 
fața teatrului s-a oprit o mașină din care coboară un tovarăș 
din conducerea partidului, împreună cu soția./ E cel mai tânăr 
membru al Biroului Politic, se bucură însă în rândul colegilor 
săi și al întregului partid de o mare autoritate și prestigiu. Vine 
des la teatru, nu lipsește de la piesele originale, iar la sfârșitul 
spectacolului stă de vorbă cu actorii, regizorii sau principalii 
interpreți. Ne-a dat mâna și a trecut în loja unsprezece, din 
fața scenei./ S-a ridicat cortina, actorii știu că e ultimul 
spectacol, au aflat cine e în sală și joacă electrizați. Iar publicul 
răspunde prompt: replica și aplauzele./ După ultima cortină – 
ovații./ A ieșit și tovarășul din conducerea partidului, 
împreună cu soția sa, din lojă, m-a văzut, se apropie de mine:/ 
- «Spune-mi, B., ce au oamenii cu piesa dumitale?»/ - «Să 
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vedeți, tovarășe Ceaușescu, s-au supărat studenții de la 
agronomie, fiindcă am arătat că unii dintre ei, după absolvire, 
încearcă să scape, să nu plece la țară»./ - «Spun că nu e tipic», 
adaugă Z. St./ - «Că asemenea cazuri nu există», precizez eu./ 
S-a făcut palid, semn de adâncă mâhnire./ - «Vino mâine la 
mine să-ți dau zeci de nume cu adresele lor exacte»./ - «Bună 
piesă», spune, cu ochii în zâmbet, tovarășa Ceaușescu./ - 
«Bună, dar păcat», subliniază tovarășul Ceaușescu: «trebuia 
să fie și mai tare!»// A doua zi dimineața, luni, la ora zece, 
sună telefonul în biroul meu. Ridic: Ministerul, aceeași voce 
suavă, cunoscută mie, de mult, din adolescență./ - «Când se 
joacă Siciliana?»/ - «Nu se mai joacă»./ - «Cum asta? De ce?»/ 
- «Nu mi-ai spus dumneata să nu mai pun bilete în vânzare?»/ 
- «Eu? Am zis eu asta? Bagă imediat piesa în repertoriu» /…/ 
De aici înainte, odiseea «Sicilianei» cunoaște câteva finaluri”. 
Ș.a.m.d.  

Piesele lui Aurel Baranga au o consistentă doză de 
oportunism. El a scris o literatură ce a reflectat în totul 
momentul actualității, ceea ce și recunoaște: „Teatrul n-are 
obligații didactice (…) teatrul are altă datorie: să fie o mărturie 
a vremii, nu o copie, ci un testimoniu al epocii: fața ascunsă a 
lumii”. E aici un crez artistic și un program de creație pe care 
dramaturgul l-a urmat cu strășnicie. Sub acest imbold, 
memoriile sale – căci, la drept vorbind, Jurnalul de creație se 
constituie într-o operă memorialistică (prima consemnare: 9 
februarie 1951, ultima: 11 septembrie 1976, cu trei ani înainte 
de a-și încheia viața pământeană), evocând cu un remarcabil 
har de povestitor episoade întregi din viață (întoarcerea la 
copilărie, anii debutului etc), frământări în elaborarea pieselor 
dar mai ales procesul de gestație al acestora, inspirate din 
realitatea imediată a actualității. E interesant de remarcat 
cum transformă faptul brut în reprezentare literară, cum își 
dobândesc eroii de pe stradă identitate scenică, cum primesc, 
în cadrul intrigii, trăsături de caracter specifice eroilor 
exemplari conjuncturali – fie pozitivi, fie negativi –, după 
necesitățile programelor ideologice.  

Evocările au farmec dar nu au neapărat și calitatea 
sincerității, căci ajustările pe care le face au în vedere tocmai 
aspecte ale activității sale pe care ține să le escamoteze, în 
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schimb arogându-și angajamente atitudinale, de curaj, în 
diverse împrejurări evenimențiale, în care de fapt n-a fost 
implicat sau nu tocmai așa cum cată să pară. Și-a mărturisit 
însă deschis angajamentul de a construi o „operă lirică, 
militantă, mobilizatoare”, răspunzând comandamentelor 
epocii. Așa, bunăoară, sesizează metoda de lucru, la diverse 
grade ale aparatului de conducere, prin mijlocirea 
telefoanelor cu… indicații prețioase, cu măsuri și sarcini 
autoritare etc: „telefonul care schimbă imperii și destine 
omenești”, un fenomen generalizat în practica muncii de 
conducere, devenită la un moment dat, obiect de critică 
vehementă, la cel mai înalt nivel al forurilor directoare: „ideea 
asta a telefonului, a telefonului-zeu și mit, îmi intră în crier ca 
un cui. S-ar putea ca într-o zi să se transforme într-o piesă”. 
Iar piesa n-a întârziat prea mult ca să apară: „După un an de 
lucru, fără întrerupere, în care, de atâtea ori, am fost gata să 
abandonez piesa, încredințat că m-am angajat pe un drum 
greșit, și după ce de tot atâtea ori am luat-o de la capăt, 
îndârjit încrâncenat de neputință, după sute de nopți amare, 
otrăvite, rele, coșmaruri de veghe, trăite cu ochii deschiși, 
după alte nopți, de speranță dezmințită – fiindcă a doua zi 
rupeam tot ce am scris în ajun –, după un an, în care n-am 
văzut culoarea cerului, am scris, în sfârșit, ultima replică la 
«Opinia publică»”. 

Chestiunea perisabilității dramaturgiei lui Baranga nu 
vizează numai tematica pieselor, în general o tematică 
universală din punctul de vedere al criteriilor morale, al 
sancționării prin satiră, prin comedie, a racilelelor general 
umane (arivism, lașitate, uzurparea aproapelui pentru a-i lua 
locul, adulterul ș.a.m.d) ci intriga lor, conflictul grevat pe o 
factologie foarte precis localizat în momentul epocii, replicile 
acide, cu subtextualități intuite atunci de toată lumea, azi 
devenite, fatalmente, obscure, căci mobilul exprimării lor a 
dispărut. Dar, nici dramele nu pot avea altă soartă, atâta 
vreme cât dezideratele ideatice erau dacă nu neapărat false, 
teziste în orice caz. În această situație se află o întreagă 
dramaturgie: Bulevardul împăcării, Mielul turbat, Rețeta 
fericirii, Siciliana, Fii cuminte, Cristofor!, Sfântul Mitică 
Blajinnu, Opinia publică, Travesti, Interesul general, Viața unei 
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femei. Iată o operă vastă, consistentă, devenită vetustă 
tocmai datorită succesului de moment, imposibil de reiterat în 
alte condiții sociale și istorice. Autorul lor s-a bucurat însă, 
datorită lor, de un statut scriitoricesc, și nu numai, de 
excepție, de un triumf literar pe care și l-a dobândit 
programat, printr-un oportunism al scrierilor de cea mai pură 
speță. El pare a nu-și aminti că în 1946 a scris piesa Bal la 
făgădău, inspirată din campania electorală desfășurată în 
toamna acelui an; că în 1949 a fost pe fază ilustrând, cu 
accente patetice, în piesa Iarbă rea, „lupta de clasă” în rândul 
intelectualității; că în 1950, în colaborare cu Nicolae Moraru a 
scris Pentru fericirea poporului, devenită mai târziu Anii negri, 
elogiind activitatea partidului comunist în ilegalitate; că în 
1954 a scris Arcul de triumf, evocând atmosfera revoluționară 
ce a pregătit actul de la 23 august 1944; că în piesa Recolta de 
aur, din 1953, devenită în 1957 Într-o noapte de vară, a 
elogiat deșănțat procesul colectivizării agriculturii. Sunt piese 
cu valoare propagandistică evidentă, fără vreun merit literar-
artistic.  

Apoi, biografia pe care Aurel Baranga o înfățișează, ca 
urmând în general o traiectorie lineară, cu puține meandre, 
care însă i-au fost, în cele din urmă, favorabile, trebuie luată și 
ea cu o anume circumspecție. „În ultimii ani ai vieții – scrie 
Alexandru Mirodan în Dicționarul neconvențional al scriitorilor 
evrei de limbă română (vol. I., Editura Minimum, Tel Aviv, 
1986) – Baranga a avut o evoluție curioasă: el a început să 
publice, săptămânal, în revistă, amintirile, străduindu-se a 
arăta că, departe de a fi fost privilegiat al epocii dogmatice 
(sau cum s-a înrădăcinat în expresie – «obsedantul deceniu»), 
el a avut multe de pătimit de pe urma staliniștilor (…) nevoia 
lui de a stabili un asemenea acord devenise atât de acută, 
încât ar fi dat, desigur, orice pentru a dovedi că a stat în 1953 
o lună la Jilava, sub Gheorghiu-Dej și Chișinevschi, cu unghiile 
smulse pentru o comedie anti-stalinistă”. Dar, Aurel Baranga a 
fost, totuși, răsplătit pentru serviciile făcute regimului, și nu se 
sfiește să treacă în revistă deplasările în străinătate, într-o 
perioadă în care se circula greu pe alte coordonate geografice: 
„1946. Cu P.G. la Sofia: în ultima seară, la masă, într-o vilă de 
la marginea orașului, la Gheorghi Dimitrov. Pe când îl 
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ascultam evocând episoade dramatice ale procesului de la 
Lipsca, nu știam că, foarte curând, voi scrie un poem apărut în 
«Revista Literară»: «La Moscova, cetate eternă/ Roșul drapel 
e în bernă,/ Triste sunt fețele proletarilor/ Nu mai e Gheorghi 
Dimitrov/ Fiul bulgarilor…»”; „1950. Pentru prima dată la 
Moscova, după șase ore de zbor, cu o aterizare de două ore la 
Kiev. Întâlnire cu Leonov, la el acasă, într-o odaie cu scoarțe și 
icoane”; „1951. La Praga, la Barandov, unde scriu, cu un 
sentiment de osândă, dialogurile unui film” ; „Aprilie 1956. La 
Senftenberg, apoi la Berlin, la premiera «Mielului turbat»”; 
„Noiembrie 1956. În trenul care mă duce de la Varșovia spre 
Cracovia o figură cunoscută: Nazim Hikmet. Suntem amândoi 
cazați la «Hotelul francez»”; „1961. Cu Z. St. și P. S. și S. I. la 
Budapesta, la congresul scriitorilor”; „Mai 1963, La festivalul 
de teatru de la Novisad”. Ar mai fi de adăugat și februarie 
1951, în China; în 1957 la New York, în delegația României la 
ONU. Ș.a.m.d. 

Pagini memorabile sunt cele în care își evocă anii copilăriei 
într-o mahala bucureșteană, cu duioșie dar și cu discretă 
ironie creionând portretele părinților: „Tatăl meu a fost cea 
mai fericită ființă care a trăit, vreodată, pe scoarța 
pământului. «Băutor măreț» și «crai ahtiat» – cum spune 
undeva, Mateiu – cartofor fără noroc, fiindcă nu știa să joace 
și-l despuia toată lumea, șuetar impenitent, om de chiolhan, 
povestitor fermecător, cu un simț al imitației fără pereche, 
cântând, frumos, din gură, romanțe sentimentale, sfâșietoare 
(…) mama, femeie frumoasă în tinerețe, cu patru ani mai în 
vârstă ca tata – tragedia ei tăinuită – a fost cea mai tristă 
femeie din lume. N-am văzut-o râzând niciodată, veșnic 
înlăcrimată, ofilită, prematur, de tristeți nelămurite (…) Am 
copilărit într-o uliță din mahalaua tabacilor, într-un han cu odăițe 
de chirpici, lipite de pământ, chircite, ca să nu le ia vântul, cu câte 
o magazie în față, ce servea, vara, de bucătărie, unde iarna erau 
îngrămădite – când aveam – lemnele ude (…) Pe mine, copil de 
cinci ani, desculț pe maidanele cu scoarță ale tăbăcarilor, 
respirând un miros de putreziciune, pe care îl simt și astăzi în 
cerul gurii, nu spectacolul acesta mă atrăgea, ci altul, infinit mai 
dramatic. În fiecare zi, pe înserat, trecea de la tribunal, spre 
închisoarea Văcărești, un convoi de pușcăriași (…) În urma 
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convoiului, ce se târa ca o larvă, venea o liotă de femei desculțe, 
în fuste peticite, cu basmale asudate pe cap. Alergau după 
convoi, gonite de paznici, lovite cu bastoanele, fiindcă încercau 
să spună un cuvânt arestaților”.  

Sunt de reținut și crochiurile portretistice făcute unor 
scriitori sau artiști, pe care i-a cunoscut și cu care s-a 
întreținut de-a lungul anilor; scena întâlnirii cu Eugen 
Lovinescu, la cenaclul căruia s-a prezentat, în adolescență, cu 
producții proprii; comportamentul cabotin al lui Victor 
Eftimiu; portretul actriței D.C. (Dina Cocea, desigur. Trecerea 
sub inițiale, uneori false, a diverselor personalități, de altfel 
recognoscibile, din lumea literară și politică, cu care a venit în 
contact, e mai degrabă păguboasă decât discretă, pentru 
pitorescul memorialistic); vizita, în 1952, la poarta închisorii 
unde se afla „doamna L.”, „văduva marelui critic” (desigur 
doamna Lovinescu); ședințele de la Ministerul culturii sau de 
la Uniunea Scriitorilor etc, etc. Și nu în ultimul rând figura 
soției, M. (actrița Marcela Rusu), care i-a fost necontenit un 
sfătuitor de nădejde și un om care l-a susținut în toate 
întreprinderile sale.  

E un memorial semnificativ, fără îndoială, în care se 
conturează cu proeminență una dintre personalitățile 
scriitoricești de primă importanță pentru deceniile de la 
mijlocul secolului trecut, în contextul socialismului victorios; 
un dramaturg de reală vocație, Aurel Baranga care, 
asumându-și conștient compromisul de a răspunde prezent la 
comanda socială, sub imperativul politicii partinice, a produs o 
opera din care azi nu se poate alege mai nimic viabil. El 
ilustrează deplin un destin dramatic, dacă nu cumva chiar 
tragic, specific pentru o întreagă galerie de scriitori (mai mult 
sau mai puțin veleitari), care în acei ani, amăgiți de 
autoritatea falsă pe care i-o conferea dictatura momentului, s-
au ratat, scriind seduși de mirajul succesului ocazional 
propagandistic. 
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Dumitru VELEA 
 
 
Piese cu mari anonimi 
 

  Anonimul venețian. În anul 1966, Enrico Maria 
Salerno îi propune lui Giuseppe Berto să scrie 
scenariul filmului, care avea să se numească mai 

târziu, Anonimul venețian; un film în tonuri sumbre, cu 
interpreții Tony Musante și Florinda Bolkan. Scenariul a trecut 
la baza dramei, care în 1984, în traducerea lui N. Al. Toscani, a 
ajuns și la noi, pe scena Teatrului „Giulești”, prilejuind două 
spectacole: unul, grav și echilibrat poetic, în regia lui Dinu 
Cernescu (cu Florin Zamfirescu și Ileana Cernat), altul, 
tensionat prin violența exprimării, în regia lui Alexa Visarion 
(cu Corneliu Dumitraș și Irina Mazanitis). 
La 3 noiembrie 1985, Teatrul din Petroșani prezintă a treia 
versiune scenică, în adaptarea și regia artistică a lui Cătălin 
Naum (colaborator); interpretarea: Patricia Grigoriu și Claudiu 
Bleonț, iar cadrul scenografic: Adrian Tatu; o echipă tânără 
care realizează, într-un realism frust și o viziune artistică 
integrativă, un spectacol de puritate teatrală și înalt relief 
estetic. 

Giuseppe Berto a oferit o dramatică poveste de iubire, 
curbată pe un anume fond social, tensionată de dorința 
creației; o încercare disperată a omului de a se defini prin 
actul creator, în pofida raporturilor sale cu “celălalt” (familia și 
societatea), într-o lume, care mai de grabă îl anonimizează. 
(Concertul în re minor pentru oboi și coarde, pe care îl 
realizează, în final, protagonistul, nu întâmplător poartă titlul 
Anonimul venețian.) Zbaterea muzicianului anonim amintește 
de cuvintele lui Shakespeare, din Neguțătorul din Veneția: 
„Cel ce n-are muzica în sine, cel pe care nu-l mișcă armonia 
suavă a tonurilor, e copt pentru trădare, furt și perfidie…” 
Indiferența socială față de artă l-a împins pe muzician în 
“marginalitatea” vieții; soția, inaptă pentru muzică, l-a părăsit, 
luându-i și pe micuțul Giorgio, căsătorindu-se cu un ins din 
înalta societate, din Milano. El s-a opus divorțului de-a lungul 

1. 
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a opt ani, dar, străbătând toate meandrele întunecate ale 
dramei și marea numărătoare apropiindu-i-se necruțător de 
ultima cifră – datorită invadării creierului de neoplasm –, își 
cheamă soția la o întrevedere. Ea se va gândi la condițiile 
divorțului, el, însă, va păstra secretul necesității acestei 
reîntâlniri, până aproape de final. În prima parte a piesei 
consistă rememorarea afectivă a celor două destine în 
conjuncție cu al Veneției; în cea de-a doua, drama finitudinii 
sale pare a fi surclasată: înregistrarea Concertului, care i se 
oferă soției, ca dar pentru Giorgio.  

Regizorul Cătălin Naum a decupat și a eliminat părțile de 
melodramă; cu ajutorul sugestivului cadru scenografic – un 
„debarcader” înghițit treptat de apa noroioasă – realizat de 
tânărul debutant, Adrian Tatu – a obținut un unitar spațiu de 
joc, tensionând și „vertebrând” exprimarea dramatică. Pe cei 
doi soți despărțiți, care, prin nestinsa, pătimașa, vulcanica 
iubire, par nedespărțiți, spectacolul îi prezintă, în final, ca 
despărțiți, datorită structurilor sociale, altfel ierarhizate decât 
după merit și valoare; nu este un lamento al unui om, ci al 
unei lumi obligate la condiția „marginalității” existenței. 
Conflictul, care părea ca fiind între cele două personaje, se 
relevă ca situat între lumea „marginalității” și înalta societate. 
Accentul regizoral și interpretativ cade pe dramatica situație 
socială, deconspirată odată cu conștientizarea finitudinii 
umane. Spectacolul exemplifică nu tragicul nedreptei 
finitudini umane (sub al cărei semn iminent se află 
personajul), ci al finitudinii sociale, al situației omului când îi 
este obturat orizontul; nu moartea fizică și individuală 
contează – chiar dacă ne oripilează și ne înjosește –, ci 
moartea socială, care obligă omul să-și abandoneze menirea 
sa, de ființă creatoare, care îl împiedică să-și transfigureze 
necesitatea biologico-materială în libertatea spiritual-
creatoare. Regizorul a luminat astfel conflictul prin 
determinantele unui context marcat de alienare. „Muzicianul” 
este deposedat la toate nivelele: de viața sa particulară 
(familie: soție, copil), de actul său creator și, firește, de 
obiectul acestuia, de creația propriu-zisă. 

În versiunea spectaculară, Concertul nu mai rămâne ca 
mesaj fiului său; „muzicianul” fără identitate, aflat sub 
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spectrul morții sociale, nu l-a realizat, el dirijează o orchestră 
absentă, o muzică, însoțind, doar în imaginația sa, 
cutremurător, mâna fără baghetă, pe când apa sporește, 
transformând totul în noroi. El rămâne, spânzurat de un stâlp 
al debarcaderului, o pată albă sfredelitoare pentru indiferența 
socială. Totul este surclasat printr-un straniu și neașteptat 
surâs al celui singur în și cu întunericul său. Cuvintelor soției, 
în „nevinovata” părăsire: „Veneția moare, redevine noroi!” le 
răspund ale lui: „Asta o face să fie mai frumoasă!”, însoțite de 
un histrionic râs. Opțiunea finală, marcată de ironia regizorală, 
devine un semnal grav pentru condiția umană. Ceea ce 
comunică el, în disperata ridicare pe catargul acestei „corăbii 
a nebunilor”, s-ar putea formula astfel: omul nu trebuie să 
piară! 

Ea, în interpretarea Patriciei Grigoriu, se relevă ca personaj 
de „tranziție” între cele două lumi; conflictul reflectându-se 
chiar în structura personajului, interpreta îl marchează printr-
o evoluție exactă. El, în interpretarea lui Claudiu Bleonț, 
ordonează și polarizează întregul câmp spectacular și ideatic. 
Interpretul realizează o comunicare simpatetică și, în același 
timp, reflexivă. O imprevizibilă manevră ironică îi asigură 
acestui personaj interpretul. Ironia spectacolului amintește, 
oarecum, de cea a lui Thomas Mann din ultima frază a 
celebrei sale nuvele (ce a prilejuit lui Visconti realizarea unui 
crepuscular film), Moartea la Veneția, când „o lume zguduită 
și plină de respect află vestea morții” scriitorului von 
Aschenbach. În 1912, acesta mai avea un nume și un von, 
așezate ironic de autor. 

 
2. Omul cu mârțoaga – „Și am să fac pe vizitiul în ceruri!” 

Ceva din prietenia lui G. Ciprian cu Urmuz – straniul scriitor al 
disoluției limbajului și al sfidării sintaxei – se lasă a fi văzut în 
comedia Omul cu mârțoaga, piesă ciudată și reprezentativă 
pentru dramaturgia noastră interbelică, și nu numai. Creație 
de rezistență în cadrul operei scriitorului, ea este o dramă 
axiologică desfășurată pe fundalul unei amare comedii. Dacă 
Urmuz a trăit drama „expresiei”, Ciprian ridică în scenă “criza 
valorilor” într-o lume cu tabla axiologică stâlcită și cu chipul 
omului desfigurat. 
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Omul cu mârțoaga se constituie într-un limbaj teatral cu 
nuanță expresionistă, determinată de problematica epocii și 
de viziunea scriitorului asupra lumii, care nu putea să 
răspundă „traumelor” acesteia decât printr-un sfâșietor și 
expresionist „țipăt”, aidoma celui al lui Eduard Munch. Deci, 
pe linia teatrului expresionist, se face o reducție 
caracterologică și tipologic-axiologică: de o parte, valorile 
lumii cu „mârțoaga”, iar de cealaltă parte, cele ale lumii „în 
sacou”. Raporturile axiologice mistificate și răsturnate de 
„camera obscură” a conștiinței sunt, pe parcursul desfășurării 
piesei, demistificate printr-o violență, în final, „tragere a 
măștilor de pe fețe”. Datorită acestei de-mascări s-a făcut o 
analogie cu teatrul pirandellian, trecându-se prea ușor peste o 
importantă deosebire. Într-o parte, problema este de natură 
axiologică, în cealaltă, de natură ontică. 

Personajele Chirică și Nichita sunt opuse axiologic: primul, 
cu o memorie fenomenală dar modest, statornic în 
sentimente, umil și umilit, un biet arhivar, desconsiderat de 
toți, fără „simțul realității”, față în față cu al doilea, care este o 
„coajă”, bazat pe principiul „eu, eu și numai eu”. Arhivarul, 
cumpărând o mârțoagă, stârnește ilaritate în această lume cu 
valorile răsturnate. Nichita, „fiara în sacou”, se comportă 
aidoma acestei lumi, luându-i și soția. Întreaga societate 
împinge prin batjocură pe bietul arhivar, care încearcă să aibă 
un ideal: credința că va câștiga cu Mârțoaga cursa de întreceri, 
într-o completă izolare în „cuibul de porumbei”. Dar vine clipa 
întrecerii, a pariului de jos, care este de fpt o proiecție a 
pariului de sus! Mârțoaga ajunge în frunte și obligă falsa 
ierarhie de valori să-și privească fața în „oglindă” și dă 
consistență credinței într-un ideal, luptei omului pentru a-l 
aduce în realitate. Câtă credință în ceva, atâta realitate de 
ceva. Mârțoaga devine proiecția simbolică a unui ideal 
axiologic. Piesa se dimensionează moral. Chirică a văzut 
dincolo de „măști”, de aparențe, și a silit pe cei din jur să vadă 
acea față a omului din spatele „măștii”. Imaginile trecute prin 
„camera obscură” trebuiesc răsturnate, spune el, pentru a se 
ajunge la conștiința ce bună a omului. 

Despre G. Ciprian, acest „secretar al veșniciei”, ne-a lăsat 
un emoționant text Ion D. Sîrbu, cu ocazia unei vizite făcute 
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autorului spre a fi invitat la premiera Naționalului din Craiova 
cu piesa Omul cu mârțoaga. Debutase ca actor aici, după 60 
de ani era invitat la premiera piesei sale pe aceeași scenă.  

Trecuse o viață!  
Și el, ca și personajul său, crezuse în Mârțoagă. „Omul a 

obosit oleacă, scrie Ion D. Sîrbu. „Mârțoaga aleargă azi mai 
bine ca oricând.” După 81 de ani de credință întru ceva, omul 
obosise, dar acel ceva se împlinise. Mârțoaga a câștigat pariul 
de jos în numele celui de sus. „Stii, dragul meu – a mai spus 
omul acesta pentru noi –, această «Mârțoagă» a reprezentat 
marea bucurie a vieții mele. E mesajul meu: micul, modestul 
meu mesaj către posteritate. Chirică e un om; Varlam, un 
înțelept; Ana, o femeie cu toate păcatele și surprizele ei. Aici, 
undeva, am realizat eu un grăunte de adevăr. Cine știe să 
spere, cine știe să vrea, cine știe să se sacrifice pentru o idee – 
acela câștigă. Adevărul și dreptatea înving… «Mârțoaga» e 
simbolul modest al unei foarte serioase valori morale…” 

Împlinind pariul de jos, poate omul să fie apt și pentru 
pariul de Sus, pentru marele și definitivul pariu. Ciprian a mai 
spus, cu credința sa nestrămutată, înhămându-și „Mârțoaga”: 
„Și am să fac pe vizitiul în ceruri!” 

Sunt cuvinte ce se aud, și după căderea cortinei, din 
această modestă și mare dramă axiologică, Omul cu 
mârțoaga. 
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ondiția morală a ființei este interogată însă în chip ex-
cepțional de problema raportului dintre sfințenie și ge-
nialitate, dintre sfânt și geniu (sfânt și erou). Despre 

eroismul filosofic și cel creștin am vorbit în vol. 2 al acestei 
lucrări. Aici ne referim numai la raportul dintre sfânt și geniu, 
în perspectiva moralei. 

Problema raportului dintre sfințenie și genialitate a fost 
dezbătută cu un patos fără egal de către filosoful religios Niko-
lai Berdiaev. El  are o concepție aparte și remarcabilă atât 
filosofic cât și teologic, pentru că, spre deosebire de filosofii vita-
liști care antagonizau cele două valori până la excluderea sfințe-
niei (precum Nietzsche și alții), Berdiaev pledează pentru convie-
țuirea lor, cu o vizibilă accentuare în favoarea genialității, promo-
vată în acest sens prin formula „sfințenia genialității”. 

Berdiaev se declară în primul rând stupefiat de separarea 
dintre sfințenie și genialitate, probată exemplar prin faptul că 
în secolul XIX au fost contemporani „cel mai mare geniu rus – 
Pușkin – și cel mai mare sfânt rus – Serafim de Sarov … (și 
totuși, n.n.) trăiau în lumi diferite, nu se cunoșteau între ei, n-
au intrat niciodată în nici un fel de contact”1. În fața acestui 
paradox, el se întreabă retoric: „Este cunoașterea un act crea-
tor sau este ea supunere, adaptare la necesitate?”2, subînțe-
legându-se răspunsul că genialitatea sau creativitatea este 
superioară sfințeniei pentru că sfidează necesitatea, pe când 
sfințenia este numai supunere. Tot în sens retoric formulează 
și întrebarea: „Oare Dumnezeu are nevoie pentru viața veșni-
că doar de cei morali sau și de cei care dețin frumusețea și 
cunoașterea?”3. De aceea, el crede că „noua conștiință a epocii 
creatoare trebuie să admită în sfera psihologică valoarea egală a 

                                                
* Fragment din lucrarea Fiinţa şi Credinţa, vol. III, în curs de apariție. 
1 Nikolai Berdiaev, Sensul creației, Editura Humanitas, București, 1992, p. 165. 
2 Ibidem, p. 123. 
3 Ibidem, p. 108. 
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desăvârșirii cognitive și estetice cu cea a desăvârșirii morale, iar 
în sfera mistică valoarea egală a genialității și a sfințeniei”4. 

Față de aceste constatări ale lui Berdiaev, este evident că și 
teologia trebuie să recunoască paradoxul raportului lor. Dar 
ea are altă înțelegere a acestui caracter paradoxal. Faptul că 
sfântul și geniul nu se întâlnesc nu e atât de stupefiant ci e 
chiar firesc, pentru că oricum ei trăiesc în condiții cu totul 
diferite: una este lumea împlinirii prin ascultare, smerenie și 
har, și alta este lumea auto-construirii prin exacerbarea eului, 
asaltul totalității și sfidarea absolutului. Prima este umplere 
prin golire și înălțare prin coborâre, iar a doua este golire prin 
umplere și coborâre prin înălțare. Dar oricât ar fi de străine, 
teologia și sfințenia recunosc realitatea și autonomia geniali-
tății. Teologia nu are pretenția de a impune criterii teologice 
pentru măsurarea valorii științifice sau sportive, de exemplu. 
Din capul locului, cercetătorul trebuie să știe că teologia recu-
noaște autonomia celor patru feluri de cunoaștere: științifică, 
artistică, filosofică și teologică. Dar autonomia nu necesită 
înstrăinarea și nu exclude deloc colaborarea lor. 

În ce privește împlinirea prin supunere ori prin cutezanță, 
trebuie observat că oricât ar fi de cutezător creatorul va trebui 
să înțeleagă și avantajele supunerii, adică paradoxul că nu 
există înălțare decât prin coborâre („Tot cel se smerește pe 
sine se va înălța” (Luca 18,14), căci, până la urmă, creația nu 
este decât supunere față de suveranitatea adevărului, binelui 
și frumuseții. Iar în ce privește valoarea cutezanței, cercetăto-
rul trebuie să știe că îndrăzneala cea mai mare nu este a filo-
sofului care sfidează pe Dumnezeu ci a sfântului care luptă cu 
Dumnezeu, precum biblicii Iacob și Iov și anahoreții pustiei 
care-i declarau lui Dumnezeu: „Vrei, nu vrei, nu Te las până 
nu-l vindeci!” (Patericul, „Avva Sisoe”, 12). Cea mai mare în-
drăzneală nu este cutezanța negării, sfidării sau urii ci cute-
zanța iubirii. Nici o cutezanță științifică sau filosofică nu se 
compară de fapt cu cea mistică a sfințeniei, care asaltează și 
se mulțumește numai cu Absolutul. 

Mai subtilă și mai interesantă  este însă observația că 
Dumnezeu are nevoie nu numai de cei buni ci și de cei fru-

                                                
4 Ibidem, p. 171. 
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moși, că viața veșnică nu este numai bunătate ci și frumusețe. 
Teologia atrage aici atenția că opoziția dintre bunătate (sfin-
țenie) și frumusețe, preconizată de Berdiaev, este falsă. E 
adevărat că în viața istorică și mai ales în lumea artistică valo-
rile morale și estetice sunt amestecate deseori până la opozi-
ție, într-un chip grotesc, abject și monstruos, într-o confuzie 
ce pare închisă definitiv, încât „nu i se mai poate da de cap”. 
Trebuie  înțeles însă că dacă e autentică, nici o valoare nu 
abdică, nu cedează, nu se contraface și nu se contrazice. Între 
sfințenie și frumusețe nu poate fi opoziție, pentru că răul și 
demonicul nu pot fi frumoase în sine și nici binele nu poate fi 
urât în sine: imaginile istorice pot fi schimbătoare, dar ultima 
formă a binelui nu poate fi decât frumusețea iar a răului urâ-
țenia. Trebuie știut că în teologie Dumnezeu e sfânt nu numai 
pentru că e bun ci și pentru că e frumos. Frumusețea este 
însuși Dumnezeu și Dumnezeu e frumusețea, tocmai pentru 
că frumusețea nu înseamnă numai estetică ci deplinătatea în 
toate sensurile. Sfințenia nu e numai moralitate sau bunătate 
ci e deplinătate, în toate sensurile; de aceea, se poate spune 
că numai sfințenia este frumusețea deplină. Înțelesul deplin al 
sentinței lui Dostoievski, „Frumusețea va salva lumea”, nu 
este cel al esteticii, creativității sau genialității ci al deplinătă-
ții, adică mistic și teologic. 

În pledoaria pentru „sfințenia genialității” – adică a așezării 
geniului cel puțin lângă sfânt, dacă nu cumva mai presus – 
filosofii invocă unele „deficiențe” ale sfințeniei. Un reproș 
adus teologiei este acela de confiscare a creativității, întrucât 
teologia ar pretinde că „numai sfântul este un adevărat gnos-
tic și un adevărat poet … Această conștiință nu lasă nimic ge-
nialității, ea dăruiește totul sfințeniei”5. Această acuză este cu 
totul neîntemeiată; teologia poate pretinde că sfințenia ar fi 
umanul suprem, dar nu pretinde niciodată că este umanul 
exclusiv. O acuză mai bine formulată a lui Berdiaev, în consens 
cu Nietzsche și vitaliștii, este aceea că sfințenia promovează 
supunerea și umilința în dauna cutezanței creatoare și a onoa-
rei. Berdiaev condamnă deschis supunerea, declarând că „ve-
chea experiență a smereniei și supunerii a degenerat într-un 

                                                
5 Ibidem, p. 170. 
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rău. Și este inevitabilă pășirea pe calea religioasă a nesupune-
rii față de lume și față de răul lumii”6. Aici problema necesită 
într-adevăr o înțelegere nuanțată, în sensul că spiritualitatea 
creștină are patologia ei iar smerenia se poate falsifica în for-
me denaturate (precum lașitatea, fățărnicia, comoditatea sau 
indolența). Dar faptul că organismul are unele boli nu anulea-
ză organismul și ideea de sănătate: faptul că supunerea ia 
forme bolnave nu anulează valoarea supunerii și a smereniei 
în sine. Iar în ce privește necesitatea nesupunerii față de lume 
și răul ei, Berdiaev uită că numai sfințenia este adversarul 
total și ireductibil al răului și al relelor lumii. 

Ni se pare însă că aici punctul pe i este învinuirea sfințeniei 
de către Berdiaev că profesează o asceză sterilă, ne-creatoare, 
că asceza omoară creativitatea. Este extrem de important și 
obligatoriu să facem deosebirea între pasiune și patimă și să 
luăm la cunoștință că asceza creștină omoară patima și nu 
pasiunea. Teologia creștină știe și impune adevărul funda-
mental că pasiunea este viața și energia ființei, că Dumnezeu 
însuși „încearcă patima iubirii” (Origen, Homilia VI,6, In Eze-
chielem), că omorârea pasiunii ar însemna de-vitalizarea omu-
lui și a ființei. Nimeni nu poate nega că istoria creativității în 
general și a artei în special este istoria pasiunii: chiar și numai 
apologiile excepționale ale marilor poeți (Arghezi, Blaga, Voi-
culescu) sunt irefutabile. Asceza creștină nu este castrare, ea 
taie bolile omului și nu organele sănătoase. Sfinții nu sunt a-
sexuați ci puternic sexuați. Ei nu și-au omorât energiile vitale 
(chiar cea sexuală) ci le-au re-direcționat și le-au însănătoșit. 
Principiul ascezei creștine este : pasiune, nu patimă! 

O acuză întemeiată este însă aceea a asocierii sfințeniei cu 
comoditatea și utilitarismul. Berdiaev dă, în acest sens, exem-
plul Sfântului Teofan Zăvorâtul, din secolul XIX, la care „te 
uimește această coexistență a ascetismului mistic cu rânduiala 
și protejarea pozitiv-utilitaristă … idealul unei cumpătări gos-
podărești și chiar al unei moderate înavuțiri … Organizarea 
lumească, burgheză este perfect justificată de ascetica lui 
Teofan”7. Teologia observă că Sfântul Teofan nu are în vedere 

                                                
6 Ibidem, p. 162. 
7 Ibidem, p. 172. 
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amestecul utilitarismului cu asceza ci înțelegerea limitelor 
celor ce se mântuiesc în lume, adică „a te face tuturor toate, 
ca pe toți să-i mântuiești”; totuși, trebuie să recunoaștem că 
utilitarismul și comoditatea sunt boli care ispitesc neîncetat 
autenticitatea sfințeniei iar instituțiile Bisericii se complac 
adesea în a oferi oamenilor forme falsificate ale sfințeniei, 
dedulcite la lume și la viața bună. În măsura în care constată 
formele deficitare ale sfințeniei de astăzi, în sensul că „astăzi 
ascetismul sfinților părinți și-a pierdut vitalitatea … Spiritul 
revoluționar al ascetismului s-a transformat în osificare, în 
inerție …8, Berdiaev poate avea dreptate. Dar atunci când 
declară că „cu sfințenia lui Serafim singură, fără geniul lui 
Pușkin, nu se realizează țelul creator al lumii”9 și că „cel mai 
bun dintre sfinții bătrâni contemporani este incapabil să răs-
pundă chinurilor lui Nietzsche … chinului eroilor lui Dostoievski 
… genuni necunoscute vechii sfințenii”10, Berdiaev dovedește 
că este străin de profunzimea ascezei, misticii și sfințeniei 
creștine. Precum Iisus Hristos însuși, care „ieri, astăzi și mâine 
este același în veci”, tot astfel asceza, mistica și sfințenia creș-
tină rămân supremul ființei și cunoașterii umane. Chiar dacă 
ele nu sunt uniforme ci îmbracă forme variate în istorie, și 
chiar dacă cunoașterea intelectuală diferă în diferiții sfinți, 
totuși orice sfânt creștin a coborât până în adâncurile iadului 
(adică ale răului) și a cunoscut destul prăpăstiile lui. Și tot as-
tfel, orice sfânt creștin a cunoscut și înălțarea infinită a sufle-
tului creator capabil să ajungă la Dumnezeu. Nici o introspec-
ție (psihologică, existențială sau ființială) a unui geniu în pră-
păstiile răului nu va ajunge niciodată la adâncimea la care 
coboară umilința și iubirea sfințeniei creștine, singura care 
asumă tot răul și coboară până la minus infinit prin iubire, căci 
iubirea e apanajul sfințeniei și nu al genialității.  

Diferența nu este între sfântul de astăzi și cel din vechime. 
Orice sfânt e sfânt, orice sfânt e deplin dacă e autentic. Dife-
rența este între sfințenia autentică și „sfințenia” denaturată. 
Dacă este autentic, sfântul de astăzi nu este deloc mai prejos 

                                                
8 Ibidem, p. 162. 
9 Ibidem, p. 166. 
10 Ibidem, p. 164. 
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decât sfinții din vechime și e capabil să răspundă întrebărilor 
răului și binelui mai bine decât orice geniu. Mulți artiști și filo-
sofi sunt geniali și pun întrebări fundamentale, dar răspunsul 
ultim la întrebarea ultimă îl dă numai realitatea ultimă, adică 
teologia și sfințenia. Misterul răului poate fi bine înțeles și 
descris de geniile artistice și filosofice, dar rezolvarea lui n-o 
dau ei ci sfinții. Nu geniul lui Pușkin și Nietzsche pătrund și 
rezolvă misterul răului ci gândirea simplă dar profundă a Sfân-
tului Siluan Athonitul, care a înțeles că numai prin coborârea 
în iadul smereniei se urcă la rai și numai prin asumarea umilă 
a „întregului Adam” poate fi pătruns misterul umanității și 
poate fi rezolvat răul. 

Dar Berdiaev vrea să demonstreze chiar superioritatea ge-
nialității față de sfințenie. El afirmă ad-litteram că „Genialita-
tea este sfințenia cutezanței, nu sfințenia supunerii … Poate că 
Domnului nu îi este întotdeauna plăcută supunerea pioasă. În 
adâncimile întunecate ale vieții rămâne pe veci sângele răscu-
lat care îl înfruntă pe Dumnezeu și izvorăște veșnic izvorul 
creator liber”11. Aici trebuie să reamintim că teologia creștină 
nu profesează „supunerea pioasă” ci o condamnă, conform 
Pildei Fiului Risipitor. Dar creativitatea nu înseamnă sfidarea 
lui Dumnezeu ci lupta sau antrenamentul cu El, asemenea lui 
Iacob și Iov, tot astfel cum maturizarea copilului nu constă în 
negarea, sfidarea sau spurcarea părintelui ci în lupta sau an-
trenamentul cu el. În ce privește creativitatea ca pătrundere 
în „adâncimile întunecate ale vieții, în care rămâne pe veci 
sângele răsculat care îl înfruntă pe Dumnezeu”, trebuie să re-
conștientizăm că adâncimile întunecate sunt adâncimile rău-
lui, care nu sunt fecunde ci sterpe și nu izvorăsc niciodată 
viață, iar luciferismul și demonismul, deși sunt ispite perma-
nente ale creativității umane, nu sunt necesități ci pericole 
care pot cufunda omul în abisurile răului. Este adevărat că 
poezia a fost însoțită adesea de vin, dar nu a constat esențial 
în el, ba chiar a performat fără el, așa cum ne arată geniile poeti-
ce mistice precum Pindar, Dante, Sfântul Ioan al Crucii și alții. 

Un alt argument pentru superioritatea genialității îl vede 
Berdiaev în aceea că „Genialitatea este o existență integrală … 

                                                
11 Ibidem, p. 167. 
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o excepțională încordare a spiritului integral … o altă ontolo-
gie a ființei umane, sfânta inadaptare  la «astă lume»”12. La 
aceasta, teologia răspunde că numai sfințenia este integralita-
tea ființei umane, pentru că numai ea solicită, angajează și 
dezvoltă toate capacitățile și responsabilitățile umane iar ge-
nialitatea nu cuprinde, de exemplu, dimensiunea morală, de 
care este străină deseori, deși aceasta este esențială omului. 
Berdiaev crede că o superioritate este și aceea că „genialita-
tea creatoare mai are și o altă jertfă – ea cere jertfirea situați-
ei sigure, a mântuirii asigurate … limanul liniștit al vieții, tihna 
căminului … rânduirea sigură a personalității sale”13. În ce 
privește jertfirea tihnei și a siguranței personale, Berdiaev n-
are nici un temei, căci este evident pentru oricine că nici cel 
mai abstinent geniu nu atinge renunțarea totală la care ajunge 
numai ascetul sau sfântul. Dar lui Berdiaev i se pare că geniali-
tatea este superioară totuși prin faptul că renunță la siguranța 
mântuirii, pe când sfântul nu. Probabil că Berdiaev a cunoscut 
puțini asceți și mistici, din moment ce nu știe că pentru asce-
tul autentic sau sfânt mântuirea nu este siguranța personală, 
egoismul salvării proprii sau asigurarea „vieții veșnice”. El nu 
știe că ascetul creștin face pocăință și asceză nu pentru a ob-
ține o siguranță, o fericire sau o mântuire, ci pentru că doreș-
te iubirea lui Dumnezeu pe care a supărat-o tot timpul, de 
care îi este rușine veșnică și pe care nu știe cum s-o mai „îm-
pace”. Ascetul sau sfântul nu dorește nici viața, nici mântuirea 
veșnică, ci pe Dumnezeu, pentru că-L iubește, pentru că îi este 
rușine, pentru că vrea să-L împace și pentru că nu vrea să trăias-
că fără El. Oricât de abstinent, generos și sacrificial ar fi, nici un 
geniu nu va ajunge vreodată la renunțarea absolută și damnarea 
veșnică pe care Sfântul Pavel – asemenea lui Iisus Hristos, care 
„s-a făcut blestem pentru noi” (Gal. 3,13) – a fost gata s-o asume 
pentru semenii săi: „Căci aș vrea să fiu anatema de la Hristos 
pentru frații mei” (Rom. 9,3). Numai iubirea creștină, adică numai 
sfințenia, e renunțare absolută și sacrificiu total. 

Un argument mai interesant în favoarea sfințeniei pare să 
fie acela că „Sfântul Serafim n-a creat nimic altceva decât pe 

                                                
12 Ibidem, p. 168. 
13 Ibidem, p. 167. 
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sine însuși … Pușkin a creat ceva măreț, de o nemăsurată va-
loare pentru Rusia, pentru lume, dar nu se crea pe sine … Puș-
kin parcă își distrugea sufletul în ieșirea sa genial-creatoare 
din sine. Serafim își salva sufletul prin făptuire spirituală în 
sine”14. Într-adevăr, oricine trebuie să admită că genialitatea 
este creatoare și sacrificială, că exprimă expansiunea excepți-
onală a spiritului uman și se identifică aproape totdeauna cu 
sacrificiul. Dar, oricât de sacrificială, ea nu va ajunge niciodată 
la sacrificiul total, așa cum reușește asceza și sfințenia. Repro-
șul adresat sfântului, că se construiește numai pe sine – în 
timp ce geniul zidește pe mulți – este însă neîntemeiat. Este ab-
surd să reproșezi doctorului că, pentru a-i vindeca pe alții, se 
vindecă și pe sine. Sfințenia nu este numai salvarea împricinatu-
lui. Oricât de izolat ar fi un sfânt, sfințenia lui iradiază totdeauna 
și e mult mai eficientă ontologic. Se vede că Berdiaev n-a cunos-
cut sau n-a înțeles sentința Sfântului Serafim de Sarov: „Dobân-
dește pacea în tine, și se vor mântui mii în jurul tău!” .  

Atât genialitatea cât și sfințenia sunt creatoare, dar geniali-
tatea este mai degrabă o manevrare obiectuală de valori, pe 
când sfințenia este un spor integral al ființei. Genialitatea îi 
poate face pe oameni mai cunoscători, mai inteligenți, mai 
buni și mai frumoși, dar nu preconizează, nu are autoritatea și 
nici competența de a le conferi valoarea ființială supremă, 
aceea a Binelui-Frumusețe. Este adevărat că doctorul bolnav 
poate vindeca pe alții, dar în măsura în care-și cultivă boala 
proprie devine ne-credibil pacienților. Genialitatea este mai 
spectaculoasă decât sfințenia și de aceea pare mai pătrunză-
toare, mai constructivă și mai eficientă. Dar aceasta este nu-
mai o imagine, căci – întrucât posesorul geniului este unilate-
ral și deficitar – eficiența lui constructivă este limitată și nesi-
gură, pe când eficiența sfințeniei, deși mult mai discretă, este 
mai pătrunzătoare și mai convingătoare prin autoritatea pose-
sorului, care se prezintă ca persoană unificată și integră ființi-
al. Un geniu poate influența și ajuta oameni, capacități și ca-
ractere, dar nu va determina niciodată integralitatea unui om. 
De altfel, trebuie să observăm că geniul este totdeauna unila-
teral și nu țintește niciodată integralitatea, pe care numai 

                                                
14 Ibidem, p. 166. 
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sfințenia o poate obține. Dacă are geniu poetic, nici un om nu 
ține neapărat să fie și geniu științific sau teologic și e deplin 
mulțumit, pe când teologul nu e mulțumit nici dacă are toate 
genialitățile – științifică, artistică, filosofică și chiar teologică – 
pentru că știe că numai sfințenia este autenticitatea și depli-
nătatea, adică maximul ființial. 

Berdiaev  declară deschis că genialitatea este superioară 
sfințeniei, pentru că „Genialității lui Böhme și Pușkin i se dez-
văluia ceea ce nu se dezvăluia sfințeniei lui Francisc și Serafim. 
Cei nesfinți și nedesăvârșiți pot deține o cunoaștere mai mare 
și o mai mare frumusețe decât cei sfinți și desăvârșiți”15. Se 
vede că Berdiaev nu știe că înțelegerea supremă, inteligența 
sau deșteptăciunea absolută este înțelegerea superiorității 
Binelui, aceea că numai Binele înțelege și că însuși Dumnezeu 
are numai cunoașterea binelui și e lipsit total de cunoașterea 
răului16. Oricâte subtilități, nuanțe și mistere ale răului ar pă-
trunde geniul, acestea nu sunt cunoaștere superioară față de 
sfințenie, căci diavolul este „cel mai genial cunoscător” (al 
răului) iar Dumnezeu este total ignorant. În schimb, niciodată 
geniul nu va pătrunde subtilitățile, nuanțele și misterele Bine-
lui așa cum o poate face sfântul, tocmai pentru că este autori-
zat, calificat și competent în acest domeniu. E adevărat că 
există și misterul răului, dar cunoașterea răului nu e un plus ci 
un minus de ființă. 

Capacitățile și eficiența genialității sunt incontestabile, dar 
asceza geniului nu este comparabilă cu a sfântului, cum crede 
Berdiaev – care afirmă că „viața genială este o viață monasti-
că în «lume»”17 – căci, dimpotrivă, viața geniilor s-a pretat de 
cele mai multe ori dezordinii și dezmățului. Pretenția lui Ber-
diaev că „jertfa geniului în exaltarea sa creatoare … (este, 
n.n.) o altă sfințenie în fața Domnului, o altă făptuire religioa-
să, de egală valoare cu sfințenia canonică”18 n-are temeiuri și 
este ridicolă. Prin ispita luciferismului și a demonismului, ge-

                                                
15 Ibidem, p. 170. 
16 „Dumnezeu are numai cunoașterea Binelui”: Sf. Ioan Damaschin, 
Împotriva maniheilor, 48, Editura Herald, București, 2009, p. 130. 
17 N. Berdiaev, Sensul creației, ed.cit., p. 172. 
18 Ibidem, p. 166. 
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nialitatea stă mereu sub riscul de a contrazice sfințenia, este 
mereu nesigură, instabilă și neasiguratoare. Ea rămâne una din 
formele excepționale ale expansiunii spiritului uman și este au-
tonomă față de sfințenie – așa cum sunt genialitatea științifică, 
artistică și filosofică – dar nu este supremă, pentru că nu este 
integralitate, și de aceea nu este „egală” cu sfințenia. Dar trebuie 
observat că, de fapt, întrucât e autonomă, nu are nevoie de „ega-
litatea” cu sfințenia. 

Un punct deosebit de delicat și dificil al raportului dintre 
genialitate și sfințenie este amoralitatea sau imoralitatea 
geniilor, adică faptul că geniul nu depinde deloc de morală, 
căci se arată capabil și valoros și fără ea și chiar împotriva ei. 
Într-adevăr, istoria înregistrează destule genii care n-au stră-
lucit prin moralitate ci chiar au contrazis-o. De exemplu, se 
cunosc destui poeți geniali cu deficiențe morale clare (precum 
Villon, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Esenin) a căror valoare 
și eficiență n-o contestă nimeni. Aici trebuie să evidențiem 
faptul că independența lor față de morală nu se explică prin 
ne-valoarea sau ne-esențialitatea moralei ci prin independen-
ța lui Dumnezeu, care oferă geniul în mod suveran, indiferent 
de felul în care libertatea omului îl va manevra ulterior. De 
asemenea, mai este de observat că nu există amoralitate, 
întrucât nu există nicăieri neutralitate sau ființă neutră. Amo-
ralitatea este de fapt imoralitate, așa cum indiferența copilu-
lui față de părinți nu este neutralitate ci imoralitate. Oricât ar 
afirma cineva suficiența geniului în fața moralei, este de ob-
servat totuși că imoralitatea în sine nu a provocat sau poten-
țat valoarea geniului, nici moralitatea nu i-a scăzut-o, precum 
nici moralitatea sfântului nu scade posibila lui genialitate.  

Dacă am văzut capacitățile genialității și ale sfințeniei, pu-
tem acum să concluzionăm mai limpede raportul dintre ele. 

Genialitatea este realizare excepțională a spiritului, dar e 
umană. Chiar dacă geniul însuși recunoaște că e dăruit de 
Dumnezeu, totuși atât el cât și semenii consideră că genialita-
tea este proprietatea, lucrarea și suveranitatea sa. Indiferent 
că recunoaște sau nu un ajutor divin, orice geniu se afirmă și e 
considerat o valoare, o reușită și o împlinire în sine. Importan-
tă nu este contribuția divină ci cea umană: geniul este afirma-
rea și supremația umanității, nu a divinității. Geniul trăiește 
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numai prin afirmarea de sine: însăși recunoașterea lui în pro-
pria persoană este un act de superbie. Geniul nu se poate 
afirma cu modestie sau umilință: ca afirmare de către aceeași 
persoană, el e incompatibil cu acestea. Esența genialității este 
afirmarea sinelui, esența sfințeniei este umilința. Deși sfântul 
nu e interesat de genialitate și nici geniul de sfințenie, totuși 
sfântul nu se consideră niciodată geniu, pe când geniul se 
poate considera sfânt. Aceasta se opune însă esențial cultivării 
moralei, oricât de „bună” ar fi persoana: „inteligența și egois-
mul, precum și incapacitatea și refuzul de a ne lăsa învinși, 
constituie obstacolul cel mai mare față de virtute”19. În cazul 
sfințeniei însă, oricât de mare ar fi efortul și contribuția uma-
nă, nici posesorul și nici semenii n-o consideră reușită a sa, ci 
numai a lui Dumnezeu: în cazul genialității apare suverană 
umanitatea, iar în cazul sfințeniei divinitatea. Chiar dacă fieca-
re este o realitate divino-umană, totuși genialitatea apare 
indiscutabil ca strălucire sau triumf al umanității, pe când sfin-
țenia e strălucirea și triumful divinității. 

În ce privește componența sau substanța morală, sfințenia 
se bazează total pe ea, e considerată o dezvoltare firească și 
chiar împlinirea moralei, pe când genialitatea se poate dispen-
sa deseori de ea și, chiar dacă o cultivă, nu se bazează pe ea și 
nu constă esențial din ea. 

O deosebire foarte importantă între ele este creativitatea. 
Într-adevăr, nicăieri nu strălucește creativitatea ca în geniali-
tate, încât apare apanajul ei exclusiv. Chiar dacă unii gânditori 
împart sfinții între geniali și ne-geniali, pe baza creativității lor, 
totuși este evident că spectacolul creativității aparține geniu-
lui și nu sfântului. Am văzut că apologeții genialității opun 
creativitatea sfințeniei și o rezervă genialității. Este evident că 
dacă ea este apanajul genialității iar sfințenia e lipsită de ea, 
genialitatea apare mult mai eficientă și chiar primordială pen-
tru împlinirea omului. Dar ce este creativitatea? Ce creează 
geniul și ce creează sfântul? Geniul creează și manevrează 
valori științifice, artistice și filosofice, dar nu teologice, tocmai 
din cauză că genialitatea este altceva decât sfințenia. Toate 

                                                
19 Sf. Grigorie de Nazianz, Discours , II, 19, în col. „Sources chrétien-
nes”, vol. 247, Editions Cerf, Paris, 1978, p. 114. 
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acestea sunt valori spirituale dar nu constituie esența umanu-
lui și a spiritului, așa cum un om poate fi lipsit de excelența 
științei, artei și filosofiei, poate fi analfabet și totuși un spirit 
excepțional. Esența omului este cea teologică. Or, aceasta 
este creată și cultivată de sfințenie și nu de genialitate. În 
acest fel, sfințenia este nu numai creativitate ci suprema crea-
tivitate. E adevărat că e mult mai puțin vizibilă (precum și 
sfântul față de geniu) dar e mai profundă, mai puternică și mai 
durabilă. Creativitatea geniului e mai mult spectacol cultural, 
pe când sfințenia este sporul, împlinirea și forța ființei. Creația 
genială apare adesea spectaculoasă, dar inconsistentă sau 
lipsită de forță: forța maximă a ființei este apanajul sfințeniei. 
Creația geniului, oricât ar fi de spectaculoasă, nu e niciodată 
garantată, nu e spor și biruință ființială eternă, pe când cea a 
sfințeniei constă tocmai în garanție și eternizare. Chiar asimi-
lată, creația geniului nu atinge în mod obligatoriu și necesar 
centrul persoanei, pe când creația sfințeniei e receptată nu-
mai când e asimilată esențial și fundamental de adresați. Se 
poate spune că acțiunea creației geniale se justifică și dacă nu 
atinge centrul persoanei, pe când cea a sfințeniei constă nu-
mai în aceasta, altfel n-are justificare și realitate. 

Am văzut că și unii care recunosc autenticitatea sfințeniei 
insistă totuși în afirmarea egalității ei cu genialitatea. Trebuie 
să observăm că această strădanie este inutilă. Nu e nevoie de 
nici o egalizare, pentru că, oricum, ele sunt capacități auto-
nome. Așa cum geniul recunoaște autenticitatea sfântului, tot 
astfel și sfântul recunoaște autonomia și autenticitatea geniu-
lui. Problema nu este a autenticității sau a valorii, ci a eficien-
ței și finalității lor. Problema este că genialitatea nu este sufi-
cientă pentru mântuire, adică pentru împlinirea ființială tota-
lă, garantată etern. Eficiența și împlinirea nu pot fi decât spo-
rul ființial și maximizarea existenței, nu degradarea sau sinu-
ciderea. Și geniul și sfântul sunt sacrificiali, dar sacrificiul geni-
ului apare de multe ori ca distrugere de sine sau sinucidere, 
fără ținta și asigurarea vieții eterne, pe când sacrificiul sfântu-
lui are în vedere expansionarea maximă a vieții, supremă și 
eternă. Sacrificiul geniului apare de multe ori ca distrugere a 
persoanei, pe când sacrificiul sfântului e afirmarea ei totală și 
eternă. 
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Fără îndoială că „Frumusețea va salva lumea!”, că existen-
ța deplină și supremă este numai Frumusețea. Sufletul româ-
nesc înțelege acest lucru, căci nu zice „Nu fă așa, că-i rău!”, ci 
sfătuiește: „Nu fă așa. Nu-i frumos!”. Dumnezeu însuși este 
frumos și Frumusețea însăși. Dar frumusețea și creativitatea 
nu pot fi opusul binelui și adevărului, ci tocmai supremul, îm-
plinirea și sublimarea lor. Adevărata „genialitate” nu e geniali-
tatea ci sfințenia, adică înțelegerea că supremul existenței nu 
poate fi decât frumusețea, triumful și strălucirea Binelui. 
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apitol bogat și complex de cercetare eminesciană, Emi-
nescu și Transilvania, impune relevarea unor aspecte 
definitorii pentru universul artistic al poetului național.  

Se cuvin amintite, mai întâi, câteva repere biografice care au 
marcat destinul literar al poetului. Aserțiunea că Eminescu 
este de neconceput fără Transilvania este demonstrabilă chiar 
prin câteva elemente biografice fundamentale: dascălul său de 
la Cernăuți, Aron Pumnul, era ardelean din Cuciulata Făgăra-
șului și unul dintre fruntașii Revoluției transilvane de la 1848; 
cercetările mai noi de istorie literară (D. Vatamaniuc, Ion Roșu 
etc.) au impus adevărul că ascendenții pe linie paternă ai poe-
tului erau din Ardeal, din jurul Blajului. Poetul debutează într-
o revistă ardeleană, în „Familia” lui Iosif Vulcan. Acestuia îi 
datorează poetul și numele ce a devenit o stea fixă a literaturii 
române (schimbând Eminovici cu Eminescu), scriind rânduri 
de entuziastă întâmpinare a unui debutant: „Cu bucurie des-
chidem coloanele foii noastre, acestui june de numai 16 ani, 
care cu cele dintâi poezii ale lui ne-a surprins plăcut”. De al-
tminteri prima perioadă a poeziei eminesciene va fi găzduită 
în „Familia” în cvasitotalitatea ei. Muza inspiratoare a lui Emi-
nescu și marea sa dragoste, Veronica Miele (n. Ana Câmpea-
nu) era originară din Năsăud și pribegise cu familia peste 
munți, stabilindu-se la Iași, după 1848. Titu Maiorescu, criticul 
literar care-l va impune în conștiința românească într-un por-
tret cu însemnele genialității, era fiul unui cărturar ardelean 
pașoptist, Ioan Maiorescu, din Bucerdea Grânoasă (jud. Alba) 
și unul din înnoitorii învățământului în Țara Românească. În 
toate etapele vieții, între prietenii lui Eminescu găsim arde-
leni: la Cernăuți era prieten cu Ionel Neamțu, din ținutul Nă-
săudului, și, poate, călătoria din 1866 în Transilvania este ex-
plicabilă și prin îndemnurile acestuia. La Blaj se va împrieteni 
cu Filimon Ilea, Ștefan Cacoveanu, Grigore Dragoș ș.a. Unora 
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le dedică poezii (Amicului F. I., Fratelui Gregoriu Dragoș) sau le 
dăruiește cărți. Cu unii dintre ei continuă prietenia și în peri-
oada studiilor de la Viena, iar când se gândește la sărbătorirea 
jubiliară de la Putna (1871), întru pomenirea lui Ștefan cel 
Mare, una din cele mai patetice invitații o adresează „junimii 
studioase” blăjene, în mijlocul căreia petrecuse un răstimp de 
trei, patru luni în vara anului 1866. Unul din marii săi prieteni, 
alături de poet în momentele sale de cumpănă sufletească, a 
fost tot un ardelean: Ioan Slavici. 

Când Eminescu spune: „întâmplarea a făcut ca încă din ti-
nerețe să cunosc poporul românesc în cruciș și în curmeziș” - 
se referă la călătoriile sale în Transilvania între anii 1864-1869, 
când a cunoscut bine orașele Brașov, Blaj, Lugoj ș.a., despre 
care ne-a lăsat aprecieri memorabile: „Arătați-mi, Dvs., - îi 
scria lui Iacob Negruzzi - un oraș patriotic ca Brașovul... ”, iar 
numele eminescian al Blajului sintetizează metaforic impor-
tanța orașului în cultura și istoria noastră: „Mica Romă”. 

Întâlnirea lui Eminescu cu Transilvania se răsfrânge decisiv 
în opera sa în aproape toate domeniile scrisului eminescian, 
de la culegerea de literatură populară și până la dramaturgie. 
Transilvania este o temă fundamentală a operei eminesciene. 
Debutul publicistic, urmând celui poetic are loc tot într-o pu-
blicație ardeleană „Federațiunea”, cu articole în care apără 
drepturile naționale ale românilor din Transilvania cu argu-
mente ce amintesc paginile istorice ale reprezentanților Școlii 
Ardelene și care-i vor pricinui prima confruntare cu justiția. 
Unicul său roman, Geniu pustiu, este, în esență, un jurnal al 
Revoluției transilvănene de la 1848, reînviind epic scene po-
vestite lui Eminescu în popasul blăjean din 1866 de prietenul 
său, Filimon Ilea, sau dintr-o altă călătorie în Transilvania de 
sălăjeanul Ioniță Scipione Bădescu. De altminteri, anul revolu-
ționar 1848 a fost una din temele ce-l obsedau în creația sa de 
tinerețe: lui Andrei Mureșanu, îi consacră trei variante de 
poem dramatic, prin care impune în literatura noastră imagi-
nea de  tribun a autorului Răsunetului: „Deșteaptă-te, româ-
ne, poet al libertății/ Nu plânge pe cenușa geniilor străbuni,/ E 
timp să-nalți stindardul în numele dreptății/ E timp să-ți calci 
tiranii, e timp să te răzbuni”. În publicistica sa din coloanele 
„Timpului” se fac adesea referiri elogioase și la ceilalți revolu-
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ționari pașoptiști (George Barițiu, Timotei Cipariu, Andrei Șa-
guna, Aron Pumnul, Simion Bărnuțiu) într-un fel de variantă 
gazetărească a „Epigonilor”, pentru că și aceștia sunt evocați 
ca „sfinte firi vizionare”. În concepția lui Eminescu, Revoluția 
transilvană de la 1848 relua vechi nemulțumiri sociale și nați-
onale ce au dus la Răscoala lui Horia în 1784; de aceea prima 
imagine memorabilă în poezia românească a lui Horia o dato-
răm tot lui Eminescu, într-o poezie omonimă, anticipând evo-
cările poetice de mai târziu ale lui Aron Cotruș și Nichita Stă-
nescu. 

În bogata bibliografie eminesciană se impunea apariția unei 
cercetări amănunțite și documentate a legăturilor lui Eminescu 
cu Transilvania, lacună împlinită prin apariția cărții lui D. Vatama-
niuc, Eminescu și Transilvania, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995.  

Începând de la contemporanii poetului și până la istorio-
grafi din zilele noastre s-au scris multe pagini despre acest 
capitol de biografie eminesciană, dar aproape toate se mențin 
în generalități sau evocări sentimentale. În urma unor minuți-
oase investigații arhivistice, D. Vatamaniuc depășește stadiul 
unor asemenea „cercetări”, oferind o exegeză cu o puternică 
armătură documentară. Va trebui să renunțăm, de pildă, defi-
nitiv la căutarea originilor lui Eminescu în afara granițelor ro-
mânești, istoricul literar stabilind ascendența transilvană a 
străbunilor lui Eminescu. Se face pentru prima dată legătura 
între arborele genealogic transilvan („vatra străbunilor lui 
Eminescu") și arborele genealogic bucovinean („a doua vatră a 
străbunilor lui Eminescu"). Călătoria lui Eminescu în Transilva-
nia ocupă un amplu spațiu, iar în cadrul acestuia un loc privi-
legiat are popasul blăjean din vara anului 1866. Consecvent 
principiului de a utiliza cu prudență și rezervă memorialistica, 
D. Vatamaniuc stabilește cu certitudine data descinderii în Blaj 
a poetului - începutul lui iunie, mai precis 3 iunie 1866 – și 
corectează legenda despre Nicolae Mihu, măgărarul de la 
seminar, faimosul „povestaș”, căci documentele școlare vor-
besc despre un oarecare „Ioane Pop”, despre care nu știm 
dacă avea același har narativ. 

Itinerariile transilvane ale lui Eminescu coroborate cu ori-
ginea transilvană a „părinților din părinți” motivează interesul 
constant al poetului pentru ardeleni, pentru viața culturală și 
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politică a Transilvaniei. Activitatea în cadrul societății „Româ-
nia Jună” din Viena cu scopul mărturisit, de realizare a unității 
culturale a românilor, va fi continuată cu gazetăria de la „Cu-
rierul de Iași” și mai ales de la „Timpul”, consemnând activita-
tea „Astrei” și a „Societății pentru crearea unui teatru româ-
nesc în Transilvania”. Mai impresionant este interesul acordat 
de Eminescu vieții politice a românilor transilvăneni; de fapt 
Eminescu este așa cum se demonstrează într-un eseu, urmat 
de o reprezentativă antologie „apărătorul românilor de pretu-
tindeni”. Paginile cărții lui Vatamaniuc stăruie asupra implică-
rii lui Eminescu în viața politică a românilor transilvăneni de la 
articolele din „Federațiunea” până la urmărirea atentă a fric-
țiunilor dintre „activiștii” și „pasiviștii” români în parlamentul 
austro-ungar; de la încurajarea oricărei inițiative menite să 
ducă la emanciparea națională a unei provincii înrobite și pâ-
nă la activitatea sa curajoasă în cadrul Societății „Carpați” – 
asociație patriotică a ardelenilor din București în care a fost 
admis și Eminescu pentru originea sa bucovineană și ascen-
dența sa transilvană. 

Iorga a vorbit într-o pagină extraordinară din Istoria litera-
turii românești – Introducere sintetică despre semnificația 
călătoriei lui Eminescu în Transilvania: „După aceea poetul a 
fost, mai mult în treacăt la Blaj, și trecerea sa prin Blaj, legătu-
rile sale cu ardelenii au avut o foarte mare influență asupra 
lui, influență care se datorește înainte de toate cunoașterii 
maselor țărănești adânci, neprefăcute de cultura superficială 
străină...”. „Zestrea de acasă” din Bucovina natală – amintiri 
istorice ale unui trecut glorios, cu un adevărat cult pentru 
Ștefan cel Mare, „a înfrățit-o acolo la Blaj cu viața copiilor de 
țărani, model de virtute simplă, pentru oricine, din orice timp 
și din orice țară”. Se fundamentează astfel două coordonate 
ale gândirii politice eminesciene: admirația față de trecutul 
istoric și prețuirea virtuților morale ale poporului român. 
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Noi itinerarii arheologice hispane 
 

n numărul dedicat unui sfert de veac de la apariţia revistei 
Discobolul, ne-am ocupat de volumul Origini comune hispano-
romîne, autori V.Moga, Jaime Zuriaga, Gh.Vinţan, apărut în 

primăvara anului trecut. Nu bănuiam atunci că peste cîteva luni 
urma să lansăm cartea noastră la Santiponce, antica colonia 
Italica, locul de naştere a împăratului Traian. 

Programul noului sejur spaniol cuprindea, pînă la sosirea în 
urbea viitorului cuceritor al Daciei, o vizită documentară a unuia 
dintre cele mai renumite situri arheologice, legate de prezenţa 
urmaşilor lui Romulus şi Remus în regiunea Extremadura, aşezată 
la graniţa cu Portugalia, în vecinătatea Castiliei la Mancha şi 
Andalusia.  

La ieşirea din Madrid, automobilul condus de pictorul 
I.Oniciuc s-a oprit pentru cîteva momente pentru a-l aştepta pe 
Dl. Antonio Calderon de Jesus, critic de artă, preşedintele 
Centrului de artă, ce urma să ne însoţească timp de trei zile 
(deschid aici o paranteză şi mărturisesc că Domnia sa este un 
admirator al ţării noastre, înţelege limba romînă, a fost în mai 
multe rînduri la noi, ba mai mult organizează numeroase 
expoziţii ale unor artişti plastici romîni în Spania. La sfîrşitul lunii 
noiembrie l-am avut oaspete la Alba Iulia, ca invitat la Congresul 
Spiritualităţii Romîneşti). 

După un drum de peste 3 ore şi mai bine, parcurs cu 
repeziciune pe excelentele autostrăzi ce leagă toate punctele 
cardinale ale Spaniei, ajungem la primul obiectiv din programul 
vizitei, în oraşul Merida, aparţinînd regiunii Badajos, vechea 
colonie romană Emerita Augusta, fondată din ordinul lui 
Augustus în anul 25 i. Chr. de veteranii legiunilor V Alaudae şi X 
Gemina lîngă rîul Guadiana, centru devenit în primele trei secole 
ale erei creştine capitala provinciei Lusitania, una din cele trei 
unităţi administrative ale Hispaniei, alături de Baetica şi 
Tarraconensis. După căderea Imperiului Roman de Apus fosta 
colonie latină a ajuns, după distrugeri masive, în mîna 
populaţiilor migratoare, fie că acestea s-au numit suebi, vizigoţi, 
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sec.V –VII, arabi, sec VIII, în fine al regilor catolici spanioli, fiecare 
din aceste secole de istorie lăsînd urme adînci în arhitectura 
militară, civilă ori de cult, în mentalitatea locuitorilor mîndri de 
trecutul lor mai mult decît trimilenar. Explicaţiile pertinente ale 
lui Don Antonio au început odată cu descinderea în Muzeul 
Naţional de Artă Romană situat într-o clădire nouă, edificată în 
1975 cu prilejul bimilenarului fundării oraşului ce avea în 
toponim numele lui Augustus. Construit din cărămidă de nuanţă 
roşie-portocalie, edificiul ce deţine, ca peste tot, colecţii 
constituite în sec. XVI, la care se adaugă firesc un patrimoniu 
arheologic mobil descoperit în vaste campanii de investigaţii de 
teren, ce continuă şi în prezent, îmbină armonios lumina 
artificială cu cea naturală, este structurat pe trei paliere: parterul 
deţine spaţii ce ilustrează spectacolele publice, amfiteatre, 
circuri, teatre, urmat de ilustrarea religiei şi a cultelor acesteia, 
apoi de săli ce se referă la ritul şi ritualul funerar, cu inventarul 
mormintelor de incineraţie şi inhumaţie. Nu puteau lipsi referirile 
la casa – domus – romană cu interioarele sale ori descoperirile 
din for – piaţa centrală – nelipsit din nici o urbe ce se considera o 
copie minusculă a Romei 

La primul etaj sunt expuse succesiv piese numismatice din 
bronz şi argint, produse de orfevrărie, vase din sticlă, opaiţe cu 
ştampila unor artizani cunoscuţi la scara Imperiului, precum şi 
tipuri şi variante de ceramică executată cu mîna sau la roata 
olarului, toate creaţii ale figlinarilor locali sau importate. 

Etajul superior face referiri în cele zece săli la administraţia 
coloniei augustane, la teritoriul urban ţi rural al acesteia,la epoca 
migraţiilor, arta şi cultura veacurilor V-VIII, în fine la răspîndirea 
creştinismului, cu referiri la Sf. Eulalia, patroana oraşului, 
martirizată în vremea prigonitorului împărat Diocleţian, sfîntă ce 
deţine o bazilică ridicată peste ruinele unui templu al zeului Marte. 

Există şi aici, ca dealtfel şi în alte foste centre urbane din 
Hispania, o întinsă rezervaţie arheologică, inclusă în patrimoniul 
UNESCO. 

În piaţeta de lîngă muzeu te întîmpină două impozante edificii 
de spectacole, dovadă elocventă a plăcerii şi aplecării lui Homo 
Romanus, din toate categoriile sociale, cu excepţia sclavilor, către 
felurite puneri în scenă ale dramaturgiei greceşti ori romane sau 
ale sîngeroaselor încleştări din arenele amfiteatrelor, unde 
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conform poetului hispan Juvenal, celor ahtiaţi pentru aceste 
încleştări dintre categoriile de gladiatori ori lupte cu animale, 
venationes li se dădea, metaforic vorbind, panem et circenses.  

Am intrat în teatrul construit în anii 16-15 î.Chr. de Marcus 
Agrippa în onoarea întemeietorului Principatului, Octavianus 
Augustus. Avînd capacitatea de 6000 spectatori, locul de 
spectacole te întîmpină la intrare cu două rînduri de clădiri cu 
coloane,edificii suprapuse, între care au fost expuse felurite 
statui din piatră, cu remarca că cea mai bine realizată este 
reprezentarea, din marmură albă, a zeiţei Ceres, al cărei cult era 
legat de familia imperială. Plasată pe tron şi înveşmîntată cu o 
îmbrăcăminte prinsă la mijloc cu un cordon, zeitatea poartă un 
voal ce lasă să se întrevadă coafura cu cărare la mijloc, amintind, 
dacă ar fi să facem o comparaţie, cu maniera de redare a 
împărăteselor sau celebrelor matroane romane. 

Scena semicirculară are în trepte şiruri de gradene pentru 
spectatori. Edificiul în care ne aflam este considerat cel mai 
emblematic punct turistic al Meridei, loc în care au loc şi astăzi 
felurite spectacole. Din clădirea de reprezentaţii teatrale ori de 
pantomimă, la cîţiva paşi, o intrare maiestuoasă cu acoperiş 
boltit te duce în amfiteatru, inaugurat în anul 8 i.Chr.,ce putea 
adăposti cca 14000 spectatori. Din arena aflată în mijlocul 
construcţiei din piatră, trei porţi fuseseră destinate pentru 
primirea celor dornici de asemenea distracţii. Există, ca peste tot 
în asmenea construcţii monumentale, sub tribunele propriuzise 
felurite dependinţe ale gladiatorilor şi personalului angrenat în 
organizarea şi buna desfăşurare a sîngeroaselor încleştări, 
răspîndite mai ales în Occidentul Imperiului. O aşa numită casă a 
amfiteatrului, schola?, este decorată cu mozaicuri policrome cu 
tematică mitologică, cu săli prevăzute cu hypocaustum, încălzire 
prin pardoseală, conducte pentru apă şi o zonă verde. Această 
parte a fost utilizată în secolul V ca necropolă. Şi pentru că tot am 
pomenit mai sus de apă, am văzut şi apeductul, construit undeva 
între sec.I-III. din granit şi cărămidă, lung de 830 m, cu piloanele 
înalte de 25 m. 

Colonia Emerita Augusta mai păstrează in situ un pod antic, 
ce leagă malurile rîului Guadiana.  

Împăratul Traian a fost onorat de administraţia centrului 
urban cu un Arc de Triumf, plasat pe cardo maximus, axul nord-
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sud al fiecărui centru urban roman, direcţionat spre forul 
capitalei districtului Lusitania. 

Dintre edificiile sacre se remarcă templul Dianei, sora lui 
Apollo, plasat la cîteva străzi de arcul traianic. Planul rectangular 
al locului de cult cuprinde şiruri de coloane suprapuse de o 
arhitravă. Cronologic, templul datează de la sîrşitul sec. I î.Chr. 

Într-un final, considerînd că vizita documentară şi-a atins 
scopul, am părăsit Merida, îndreptîndu-ne spre Santiponce de 
care ne despărţeau peste 200 Km. Pe o şosea de centură am 
ocolit Sevilla, Hispalis-ul antic, văzută în 2013 şi revăzută într-una 
din zilele noii noastre prezenţe în Spania, oprindu-ne în fosta 
colonie Italica, urbe ce făcea parte din districtul administrativ 
Hispania Baetica, toponim derivat de la hidronimul Baetis, 
Guadalquivir, pe ale cărui maluri s-a înfiripat şi dezvoltat Sevilla 
antică, inclusă ca şi alte oraşe din această zonă în Andalusia. 

Reveneam la Santiponce după doi ani, aşa încît am revăzut cu 
plăcere rezervaţia arheologică a unui sit unde zorii vieţii urbane 
datează din secolul VIII i.Chr., originea oraşului propriu-zis 
plasată fiind în 206 i. Chr. cînd, la finalul confruntărilor dintre 
cartaginezi şi romani, parte din efectivele legiunilor romane s-au 
aşezat pe aceste locuri alături de comunităţiile celto-iberice. 

Devenit municipium, şi apoi colonia Italica, sub Hadrian, 
originar şi el de aici, centrul ce se întinde pe zeci de hectare 
dispunea intra muros de drumuri străjuite de turnuri de apărare, 
sisteme de aducţiune a apei, clădiri publice şi particulare, decorate 
cu mozaicuri cu ornamentaţie florală, scene din viaţa cotidiană ori 
teme mitologice ce duc cu gîndul la cultele religioase venerate de 
o populaţie romanizată, vorbitoare a limbii latine. Nu puteam să 
trec nepăsător prin faţa locului numit Traianeum, templu dominat 
la intrare de statuia de mari proporţii în care Traian apare în 
ipostaza grecizată de erou şi Amfiteatrul cu scena şi edificiile 
interioare ale luptătorilor din arenă. La intrare, atenţia mi-a fost 
atrasă de două mici exvoto-uri plasate printre pietrele 
pavimentului, avînd imprimate 4 şi respectiv 6 labe ale piciorului 
uman, motiv cunoscut sub denumirea planta pedis, ce ascunde 
felurite semnificaţii, în cazul de faţă ţinînd cont de dedicaţia către 
zeiţa Nemesis, pe una din plăci, ne gîndim că asemenea piese 
votive fuseseră depuse într-un mic templu al zeiţei slujitoare a 
echilibrului şi a ordinii în Univers, adorată de gladiatori, 
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construcţie plasată în amfiteatru sau în apropierea acestuia (ne 
gîndim aici la semnalarea zeiţei în amfiteatrul din capitala Daciei 
romane, în numita schola gladiatorum). 

În schimbul volumului nostru lansat în clădirea administrativă 
a rezervaţiei Italica, în faţa unui numeros public de spanioli şi 
romîni stabiliţi în acest loc din Andalusia, am primit catalogul 
intitulat Italica, Cien anos – Cien piezas dedicat aniversării 
centenarului declarării vestigiilor din patria Italicenses ca 
monument naţional, editori Lopez Rodriguez şi Jose Beltran 
Fortes, 2014. Fără să intru în detalii, cartea are 238 pagini, din 
cele 100 artefacte semnalăm statuia lui Traian din Traianeum, 
bustul în uniformă militară şi un miliarium cu cifra XXV şi 
inscripţia cu HADRIANUS AUG FECIT, statui şi plachete votive, 
vase ceramice şi opaiţe pentru iluminatul locuinţelor, 
reprezentarea unei divinităţi fluviale, tip iconografic întîlnit şi la 
Apulum, n.n., şi, pentru a încheia, reprezentarea în marmură 
roşie a scenei cu LUPA CAPITOLINA, dovadă că mitul întemeierii 
Cetăţii Eterne şi transpunerea lui în artă era pe bună dreptate un 
Signum originis. 

La întoarcere, nu am mai folosit autostrada, ci mai multe 
şosele vicinale îndreptîndu-ne, după ce am străbătut o zonă unde 
familia regală practică vînătoarea, spre alte două situri de unde 
Antonio Calderon îşi trage rădăcinile. Întreaga regiune se 
numeşte La Serena, multe din toponimile localităţilor adăugîndu-
şi acest apelativ. 

În centrul oraşului Zalamea de la Serena se înalţă 
monumentul ce îl înfăţişază pe dramaturgul Pedro Calderon de la 
Barca, cel care a scris, între altele, piesa Primarul din Zalamea, ce 
se joacă aici anual în luna august, autorul fiind considerat 
cetăţean de onoare al locului. 

Începînd cu epocile străvechi şi vechi s-au infiripat şi dezvoltat 
o mulţime de aşezări umane, ce au înfruntat timpurile. Zalamea 
de la Serena şi întreaga regiune din jur, dintre Extremadura şi 
Andalusia este plină de vestigii din epocile bronzului şi fierului, 
apoi din perioada dominaţiei romane, cînd s-au pus bazele unor 
aşezări rurale, unor villae rusticae, lucrări hidraulice şi necropole.  

Sub romani Zalamea se numea Iulipa, IUL derivat de la Iulius 
Caesar, IPA – cetate în limba ce se vorbea în întreaga Turdetanie, 
altă denumire a Peninsulei Iberice. 
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Într-o piaţă se află cel mai reprezentativ monument de 
arhitectură romană, un DISTYL, construcţie cu două coloane, 
format dintr-o bază pe care se înalţă cele două fusuri, înalte de 
24 m, prevăzute cu cîte un capitel corintic. Asupra originii acestui 
inedit monument se mai poartă discuţii, unii cercetători  
atribuindu-l arhitecturii greceşti, iar alţii celei siriene. Plasat pe 
ruta numitei Via Metellinum, drum comercial din această regiune 
de confluenţă între Lusitania şi Baetica, singulara construcţie, cel 
puţin pentru Hispania, a fost ridicată în 103, în anul imediat 
următor primului război dintre daci şi romani. 

La scurtă distanţă de Iulipa, în locul Cancho Roano, într-o 
cîmpie, este restaurat un edificiu patrulater din pămînt şi piatră, 
cu mai multe încăperi şi instalaţii pentru captarea apei. Cele trei 
nivele de locuire, surprinse stratigrafic, au dus la constatarea că 
aici a funcţionat un loc sacru, templu sau edificiu cultic, pentru 
locuitorii regiunii, edificat şi refăcut în epoca metalelor. 
Informaţiile primite la faţa locului, completate cu vizita în 
cocheta clădire-muzeu, construită special, adăposteşte parte din 
inventarul arheologic, în care predomină olăria preistorică şi 
piese miniaturale din bronz, respectiv aplici cu reprezentări 
animaliere şi cai, cabalinele hispane fiind apreciate în antichitate 
şi Evul Mediu. 

De la Zalamea la Quintana de la Serena, după un popas la 
casa părintească a lui Antonio Calderon , nu sunt decît cîteva 
minute. Mica localitate unde se exploatează şi prelucrează 
granitul are la răndul ei o tradiţie milenară, amintind şi aici de 
civilizaţiile ce s-au remarcat în acest colţ al Europei. 

Seara tîrziu, după mai multe zile pline, am pus capăt acestor 
noi drumuri hispane, văzînd grija faţă de valorile antichităţiilor 
prezente la tot pasul. M-am dumirit de ce în Spania există 
numeroase rezervaţii arheologice incluse în lista Patrimoniului 
Umanităţii şi mai ales de ce această ţară, care a trecut prin 
numeroase greutăţi, consemnate în cele trei milenii de istorie, 
poate să trăiască din turismul istorico-cultural. Are cu ce se mîndri! 



Premiul revistei „Discobolul” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despre tânăra poetă, Ana Maria Sîrbu, știm puține lucruri, 

știm însă că are talent și este sincronă cu timpul ei. Am ales-o 
dintre zecile de semnături sosite pe adresa Festivalul „Lucian 

Blaga”, Sebeș, 2016. 
Poeta, am aflat după ce s-au deschis plicurile cu datele 

personale ale participanților, a mai obținut și alte premii la 
concursuri de poezie: 

Marele Premiu Festivalul Național de Poezie „Nicolae Labiș” și 
Premiul Revistei „Viața Românească” și al Revistei „Bucovina 

Literară” 2015; 
Premiul al III-lea la Festivalul Național de Poezie „Costache 
Conache” și premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala 

Tecuci-Galați, 2014; 
Premiul al II-lea la Festivalul Național de Poezie „Nicolae 

Labiș” 2014 și premiul Revistei „Ateneu” 2014. Ana Maria 
Sîrbu este, până la urmă, poeta care trăiește intens miturile 

adolescenței.(M.S.) 
. 
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Poeme de Ana Maria SÎRBU 
 

dacă sapi în mine o groapă 
 

ici totul se întâmplă altfel, începem cu o rugăciune 
stăm toți în jurul mesei, din mâinile noastre curge 
fiecare cuvânt lovește în altă parte, experimentăm 

interiorul golului 
/ viața noastră 
abruptă coborâre spre pereții striați 
aici tot ce ține de acasă ne îndepărtează 
 
acasă lăsăm toate lucrurile bizare / imperii mor de foame 
mamele noastre ne poartă războaiele, zâmbetul corbilor 
cu fețele noastre decisive deasupra unei pante, cu lămpile 
voastre ce sapă 
bălțile în care s-au născut copii sărmani ca niște siluete tragice 
acasă nimic nu evadează din noi / lucrurile se suprapun lent 
într-un urlet 
 
lumina intră și iese / toată lumea este o perdea 
gropile sunt umplute cu cadavre, mergem unul lângă altul 
spălați. pieptănați. frumoși  
suntem liniștiți ca un fitil / sinclinali și anticlinali 
 
acum cifrele umilinței ne escaladează pielea 
devenim monștri cu tentacule reci / lucruri mâzgălite în beznă 
la repezeală  
căderi ce plăsmuiesc multe în deriva lor, lagărele de 
concentrare răstignite   
întinși pe cearșafuri când vorbim despre fericire un oraș sare 
în aer 

a 
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acum tot ce ține de Dumnezeu se transformă în lemn și arde  
atunci erau doar lucruri și sânge / lucruri și sânge din sângele 
nostru 
filmul cu surdomuți, zbătându-se. noi roditori. tineri. puternici 
înconjurați de 
dispozitive mortale / inventarea abatoarelor de tăiat în masă 
și nebuneasca rugăciune carnivoră  
atunci ne adăposteam ca într-o mamă cu lucrurile noastre 
miniaturale  
 
aparatele care ne descompun în particule invizibile/ 
pasivi, transformăm totul în poze de război  
unghiuri ascuțite și cute înclinate în murmurul incandescent al 
stării 
în dezordinea asta mentală îmi spui tot ce doare  
 
și atunci și acum nicio intuiție /  
suntem buni. autentici. sălbatici nu există mâini ce pot atinge 
aici/acolo 
pentru că în noi se adăpostește toată ceața și toate câmpurile 
pârjolite 
și pot să îți redau doar din când în când/  
când duc atomii din tine unul câte unul 
până la ultima limită și te las să te ghemuiești să îți aranjezi cu 
grijă schijele 
sub tine/ să mă aștern, să nasc și tu să ne legi pe amândoi într-
o deplină pace 
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dacă voi urla  
 
cu al treilea deget pipăi / sunt nopțile noastre tribale 
oamenii pe care îi porți / pumnii noștri cusuți în asfalt 
ești singurul care crede în sălbăticie eliberată tandru 
când nu te iubește nimeni, arzi fără griji / 
îmi place cum alegi mereu culorile elementare  
cum toate fricile 
 
din tine lichidul aleargă pe străzi  
întuneric și inchiziție / persecuții și amenințări 
schițând decepția, mimând schizofrenia 
tatăl nostru mereu afară, construind mereu 
 
o magazie de sticlă și nevoia noastră constantă 
de pungi de hârtie. nevoia de cantitate. nevoia de sticle 
transformate în acte de iubire printre copiii înfometați și albiți 
și ochii noștri care învinețesc totul din jur înclinând  
înclinând conturându-ne simțurile neodihnite pornind atât de 
sălbatic 
 
unde am blestemat și unde am plâns 
plini de erotism și de beție/ de fibrilații și incandescent 
în magazia tatei unde fericirea noastră strivea civilizația 
erau ideile noastre roase / stomacul meu budist și 
sentimentalismul tău imprudent 
 
când tata ne lua și ne cosea/ ne lipea/ ne punea din nou 
alături 
ne scotea din carne apatia sevrajului și ne mângâia țestele 
creierul meu era o păpușă oarbă/ al tău o mână pe care nu o 
mai iubești 



Premiul revistei „Discobolul” 

Discobolul/ 2016 
 

279 
 

voiam să retezăm și să continuăm să trăim/ zornăind 
instabilitate/ trăgând cu dinții 
când toată lumea cere să nu acoperi conturul/ să îi aduci fetei 
un scăunel să șadă  
 
magazia tatei era mai ceva ca un pom de Crăciun și o mamă 
absentă 
nu existau interdicții/ nu existau copile închise în dulap  
ochi roșii de plâns și universuri în țăndări/ în capul meu de 
păpușă 
tare/ golit/ cer cu boltă/ fântână pe dos și brâie de dinți 
trezire forțată și nevoia noastră coruptă 
de hrană, de aer, de apă / mâini și temeri fără rost  
 
pentru că acum nu știm unde ne aflăm 
nu știm unde ne aflăm în lumea asta / nimeni nu știe 
aici copiii nu cer / flămândul nu cere, toți oscilează simetric 
morții noștri vor sângera și le vom simți febra/ va mirosi a 
Dumnezeu 
în magazia tatălui meu eram triburi călătoare/ diatrib 
monocrom 
era obositoare/ neînsemnată/ cutremurată de  
 
rugăciunile noastre adânci / blesteme 
rugămintea mea să ardă magazia/ rugămintea mea adâncă 
cruzimea mea/ atingerea mea și sensibilitatea ta/ tăcerea ta 
când l-am văzut amândoi pe tata mort înaintând  
încet/ cu capul în piept  dizolvându-se într-un căscat universal  
 
magazia tatei și-a făcut din urletele noastre propria rugăciune 
ne ia și ne cose/ ne lipește/ ne pune din nou alături 
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când nu îți mai rămâne nimic din când în când 
 
silabisești obsedant aceleași rugăciuni aceleași blesteme 
nu tragi de fierul ăsta tare ce îmi străpunge ochiul, gâtul, 
inima, palmele 
plexul solar și tot ce ține de o viață demnă 
 
ești strigoiul meu favorit te apropii ca un thylacine 
devorezi pieile & oasele urlă în interiorul globului meu ocular 
disperarea 
3 grupuri formate din 3 porumbei zburând în cerc, unul în 
spatele altuia 
cu glandele lor pineale aproape de cer și strigoiul înșfacă/ 
ucide 
 
cireada asta infinită de suflete moarte & tandrețea mamei  
țipătul sacadat și limpezimea amară a stării tale de bine 
când dormi pe partea dreaptă cu fața la Dumnezeu, tu înjuri și 
mă cauți  
când arunc pe jos tot ce ține de iubire îți iei ridurile în spate & 
oftatul tău nu mai seamănă  
cu nimic omenesc  
cu nimic din ce ai vrea & din ce aș vrea  
te lovești de scheletice, anemice trupuri goale & reci 
 
suntem niște vombați rătăciți într-un pământ demodat & 
greu de găsit, greu de găsit ceva în dimensiunea asta aberantă 
cerșim lucruri ce nu se pot număra pe degete cu diafragma 
încremenită cu gâtlejul uscat  
cerșim tot ce ne încape în piept și tot ce dă pe dinafară chirciți 
fără suflu fără limită 
suntem endemici, adori să îți înfigi în mine colții 
suntem carnivori placentari urmăriți constant până la epuizare 
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când nu îmi rămâne nimic din tine  
iau fierul & îți străpung inima,  
ochiul gâtul palmele 
plexul solar 
 

țipăt anatomic când 
 

pământul pe care stau întinsă, măduva lui pe măduva mea  
18 tumbe viemoartă plâns erotic  
tic-tac-tic-tic-tic-tac  
nedumnezeul meu de lume  
 
de mâine vom mânca salată de mâine pâine uscată de mâine 
ochii aproape închiși  
       de mâine alunecare anapoda de mâine frig de mâine 
foame de mâine nu un mâine amorf  
e doar plăcerea paradoxală a golului, my darling  
e un geamăt obscen, nu mai respiră în noi viermii de mătase 
gustul matern al fricii  
       verigă inumană acest azil de bătrâni ne încălzește flacăra 
aragazului  
tăcerea are dinți îi înfinge în noi căldura urlă e frig mâna cu 
care scriu urăsc  
urăsc să îmi înghit limba urăsc strada aia întunecată din 
Milano urăsc foarfeca care taie o rochie iluzorie urăsc rozul te 
simt ca o primă plăcere  
plăcerea prima, iubitule și fanteziile alteori doar tac.  
 
e clar oamenii nu pot îndura prea mult ca noi pe secundă 
devoratori de  
cearșafuri pielea nu se poate deschide mai mult paralizia în 
somn e groaznică,  
darling de mâine  
suntem noi fără memorie. fără regrete. 
 



Parodii „Discobolul” 

 

Lucian PERȚA 

Lui Mircea STÂNCEL 
ea are nevoie 
 

uza mea are nevoie de tot mai multe lucruri, mai 
nou, 
(eu am învățat-o, de fapt, să-mi ceară câte un cadou) 

 
cerințele ei sunt tot mai intens pecuniare, 
și nu că sunt eu un aventurier risipitor, dar, 
după câte un cadou îmi bate vântul prin buzunare; 
recunosc că gestul este total în zadar, 
totuși, cerințele ei sunt copleșitoare; 
 
ea este, evident, învățată foarte cool să fie, 
mereu vibrând într-o neliniște ordonată, 
dincoace și mai ales dincolo de melancolie, 
dar și pe omul gândirist din mine sprijinindu-se totodată, 
mai ales când nu e vorba de scris poezie; 
 
sperând că o s-o temperez, i-am interzis chiar 
până și la bibliotecă să se mai ducă, 
deși faptul acesta este, știu, absolut necesar 
și s-ar putea lipsa lui chiar o nebunie să-i inducă, 
dar îmi asum situația cu un surâs profesional și amar; 
 
ea stă acum acasă și vrea prin toată creația să-mi deretice, 
pe când eu am nevoie doar de lacrimi și limbaje poetice! 

                                                      
 

m 
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Revista Familia 4/2016 con-
sacră lui Gheorghe Grigurcu la 
80 de ani de existență un spațiu 
generos în care marele critic să 
fie omagiat, aceasta după ce 
poetul obține Marele Premiu 
Național de Poezie „Mihai Emi-
nescu”. Scriu cu admirație des-
pre poetul și criticul literar Ion 
Simuț, Ioan Moldovan, Ion Pop, 
Livius Ciocârlie, Gabriel Dimisia-
nu, Liana Coza, Andreea Pop, 
Nicolae Coande, Marian Victor 
Buciu, Traian Ștef, Ioan F. Pop, 
Lucian Scurtu, ca personalitatea 
scriitorului și omului Grigurcu să 
devină plenară într-o mărturisire 
provocată de dialogul pe care-l 
propune sărbătoritului Adrian 
Alui Gheorghe despre marile 
spirite ale neamului nostru, 
deloc întâmplătoare părându-ne 
asocierea ca destin cu cea a lui 
Constantin Noica. Dar să nu 
uităm că Gheorghe Grigurcu, cel 
care avea să pătimească atâtea 
în „epocă” datorită firii sale de 
om care prețuiește libertatea, a 
devenit un profund analist al 
politicului și socialului, un neier-
tător critic al fenomenelor male-
fice din timpul dictaturii comu-
niste și al spiritului restaurațio-
nist de după 1989, lupta lui de 
guerilă fiind, în general, privită 
cu admirație de cei care au reu-
șit să-și învingă lașitatea (C.N.). 

 
„Dosar: Ana Blandiana” în 

revista Apostrof nr.5/2016, 
prilejuit de conferirea titlului de 
Doctor honoris causa a Universi-
tății „Babeș-Bolyai” din Cluj-

Napoca, la propunerea repre-
zentaților Facultății de Studii 
Europene, ai Facultății de Litere 
și ai Facultății de Istorie și Filozo-
fie, moment urmat de o întâlnire 
a poetei cu studenții, prilej al 
unor confesiuni nu de puține ori 
emoționante. După o amplă 
prezentare a operei fundamen-
tale a lui Mihai Ralea de către 
Damian Hurezeanu, citim poezie 
de Varujan Vosganian, Ion Pop, 
Liviu Georgescu și Liviu Ioan 
Stoiciu, cronici și comentarii 
critice de: Irina Petraș, Constan-
tin Cubleșan, Iulian Boldea, 
Ovidiu Pecican, George Neagoe, 
Alexander Baumgarten, Sonia 
Elvireanu, Emanuel Modoc și 
Marta Petreu. Revista ne face 
cunoscute, ca de fiecare dată, 
noutățile editoriale (C.N.). 

 
Bucovina Literară 3-4/2016 

are și de data aceasta acel spirit 
propriu bucovinean sănătos cu o 
bogată exprimare tematică, 
onoarea deschiderii revistei 
aparținându-i clujeanului Mircea 
Muthu cu un „diptic” care ne 
încântă, apoi o realitate a unei 
istorii dramatice într-o mărturi-
sire a lui Valeriu Matei lui Vasile 
Proca, la care cititorul trăiește 
emoția realului, fie el și cunoscă-
tor al tragicelor consecințe ale 
deportărilor de către sovietici a 
unei bune părți a populației 
basarabene în Siberia, dar și 
detalierea unor exerciții de su-
praviețuire și realizare profesio-
nală în condițiile gulagului sovie-
tic, în care s-au format totuși 
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elite. Vine să confirme acest 
adevăr câteva pagini mai încolo 
domnul Gheorghe Grigurcu prin 
„noblețea oricărei speranțe”, 
care ne încearcă încă o dată 
agerimea minții cu aforismele 
domniei-sale. Citim poezie de 
bună calitate a unor consacrați 
ai literelor, Vasile Proca, Vasile 
Baghiu, Daniel Corbu, Felix Nico-
lau, pagini de istorie și critică 
literară și nelipsitele fragmente 
din piesa de teatru „Migraaanții” 
a lui Matei Vișniec. Revista nu 
trece cu vederea dispariția pre-
matură a scriitorului clujean 
Radu Mareș, și el fiu al Mândrei 
Bucovine (C.N.).  

 
Revista Vatra (3-4/2016) 

apare în număr dublu, nu doar 
mai voluminoasă de cum și-a 
obișnuit cititorii, dar și mai bo-
gată în substanțialitate mai ales 
prin cele două teme anunțate pe 
prima copertă: Istorii ale moder-
nității și Literatura română în 
orizontul World Literature, pri-
ma susținută de Claudiu Gaiu, 
Mihai-Dan Cîrjan, Alex Cistele-
can și Alexandru Racu, toți patru 
tineri literați de mare viitor, iar 
cea de a doua temă, nu mai 
puțin necesară, realizată în pre-
zentarea unor Ștefan Baghiu, 
Anca Chiorean, Mădălina Dan, 
Maria Birtocean, Emanuel Mo-
doc, Cristina Hodean și Lavinia 
Muntean. Poezie de Magda 
Cârneci și Traian Ștef, iar la ru-
brica „chintă roială” numele a 
nu mai puțin de patru poetese 
înzestrate cu har: Angela Nache 

Mamier, Denisa Duran, Maria 
Pilchin și Adriana Barna. Liviu 
Antonesei continuă Max în toate 
stările sale (capitolul 4), ca „sta-
rea poeziei” să fie nuanțată de 
Mircea Pora și Raisa Boiangiu. 
Un interesant interviu luat lui 
Ioan Es. Pop de către Laura Dan, 
după care urmează „pagini re-
cuperate” de Alexandru Vlad. 
Cronici literare ample semnate 
de Emilia Faur, Mihók Tamás, 
Anamaria Mihăilă și Kocsis Fran-
cisko. În metamorfozele cercului 
citim cu interes optzecismul 
pentru uzul străinilor, semnat de 
Virgil Podoabă (C.N.). 

 
„Polemici”, ianuarie-februa-

rie 2016, Revistă lunară de lite-
ratură, serie nouă, director Ale-
xanru Buican. Din Editorial aflăm 
că revista „Polemici” este o serie 
nouă a revistei cu același nume 
ce a apărut între anii 1988-1991 
la New York. Dacă vechea revis-
tă era „de politică și cultură”, 
noua sesie ce apare la Baia Mare 
este „revistă de literatură” și își 
propune să publice acea „eredi-
tate culturală” care  „aduce 
neîncetat în sîngele culturii tot 
felul de poncife ce se perpetu-
ează cu îndărătnicie din genera-
ție în generație, și care par a fi 
reflexii ale unui spirit național 
resemnat care /.../ crede că  în 
locul unei autocritici lucide, 
poate schimba ceva printr-o 
iluzorie autoadulare...” (p. 2). 
Primul număr al revistei  se 
deschide cu Nașterea mitului 
Goma. Străinătatea de acasă I, 
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un studiu bine documentat 
semnat de Flori Bălănescu. Ur-
mează un eseu despre un alt 
scriitor al exilului românesc, de 
data aceasta un poet, Horia 
Stamatu, articol semnat de Dan 
Angelescu. Revista publică poe-
zie de binecunoscutul Ioan Es. 
Pop, și de Radu Ulmeanu. Atrag 
atenția memoriile semnate de 
Alcu Ivan Ghila, care povestește 
o veche și amuzantă întîmplare 
petrecută în plin regim comu-
nist, cînd împreună cu prietenii 
săi nedespărțiți, Constantin 
Chiriță și Vlad Mușatescu, l-au 
întîlnit la „Frații Chivu” pe ni-
meni altul decît Orson Welles, o 
„Legendă vie a Americii, ce-a 
dăruit lumii, întregului mapa-
mond, un geniu total...” (p. 14).  

Bine reprezentată este Cro-
nica literară, de unde amintim 
prezentarea unui studiu de ima-
gologie al polonezului Bogumil 
Luft,  recenzie semnată de Mi-
haela Albu; volumul de debut al 
lui Ion Mureșan, reeditat la 
Editura Charmides, prezentat de 
profesorul Constantin Cubleșan; 
Andrei Mureșan aduce în discu-
ție volumul Florencei Noiville, 
Atașamentul; iar Daniela Sitar-
Tăut discută cartea despre Geo-
ge Bacovia  a lui Constantin 
Călin.  

Al doilea număr al revistei, 
martie-aprilie 2016, continuă cu 
aceleași rubrici, respectiv Edito-
rial; Paradigma Goma unde 
avem a doua parte din studiul 
semnat de Flori Bălănescu; Eseu, 
în care profesorul  Dan Anghe-

lescu aduce în discuție, dintre 
exilați, pe Vintilă Horia; nu lipesc 
memoriile politice, fiind vorba 
de articolul Lorenței Popescu; 
urmează un interviu cu doamna 
Florica Ichim semnat de Daniela 
Sitar-Tăut, redactorul-șef al 
revistei „Polemici”; la rubrica 
Biografie Alexandru Buican ne 
vorbește despre „aventura Sibi-
ană” urmată de perioada petre-
cută la Lugoj, la redacția „Bana-
tului”, a lui Camil Petrescu. Deși 
apărut în 2014, un nou volum de 
Opere, Liviu Rebreanu, realizat 
de neobositul Niculae Gheran, 
este întîmpinat cum se cuvine la 
Cronica literară, de Monica D. 
Cândea; Andrei Moldovan re-
cenzează ultima carte a lui Mir-
cea Petean, La drum, iar Mircea 
Coloșenco vorbește în Paradig-
ma actului traducerii   despre 
volumul de studii a lui Constan-
tin Frosin (G.C.).  

 


