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Silviu GUGA 

 

 

 

 Antologia de autor, un orgoliu necesar 

 

      Nu-i de loc simplă acţiunea de antologare, ea 
presupune spirit critic ascuţit, curaj îmbinat cu bun 
simţ, detaşare de orice conjunctură şi influenţă 
exterioară actului literar, pentru că numai aşa poţi 
alege ceea ce e reprezentativ. Scopul antologiilor 
tocmai acesta este de a oferi o informaţie numai 
prin ce este reprezentativ. Nu-i de mirare că 
antologiile au stârnit numeroase polemici pe tema 
„conţinutului nereprezentativ”; mereu ceva lipsea 
sau ceva era în plus. Antologatorul competent, 
care-și ştie „explica” subiectivitatea, realizează 
antologii de care trebuie să se ţină seama. 
Însemnătatea antologiei a fost remarcată de multi 
critici şi istorici literari, dar şi de poeţi, încă de pe 
vremea lui T.S. Eliot, cel care a dat îndemnul pe 
care-l putem traduce, parafrazându-l pe Heliade 
Rădulescu al nostru: „Antologaţi, băieţi, numai 
antologaţi”. Şi nu ne putem plânge acum de lipsa 
antologiilor; au apărut de toate felurile şi pe toate 
„gusturile”. Multe dintre ele sunt, din păcate, 
irelevante.     
       N-am să mă refer însă decât la antologiile de 
autor pentru care polemicile sunt mai potolite şi 
pentru care nu s-a făcut prea mare caz de 
necesitatea lor. Eu aş zice că mai degrabă 
dezbaterile trebuie să înceapă cu ele, imaginea de 
ansamblu a unui poet e realizată prin aceste 
antologii. De felul în care sunt realizate, imaginea 
poetului este exactă sau, mai mult sau mai puţin, 
diformată. Cele mai multe dintre aceste antologii 
sunt realizate de poeţii înşişi care, la un moment 
dat, îşi propun o selecţie din propria operă care să 
evidenţieze vârfurile valorice din activitatea lor. 
       Nu consider a fi antologie „suma” poemelor 
publicate în volumele pe care un poet le-a editat. 
Dacă un poet a publicat două sau trei volume, 
următorul cuprinde tot ce a publicat în primele şi-l 
numeşte impropriu antologie A publicat „antologia” 
nu pentru a marca o etapă din activitatea sa sau 
pentru a anunţa o schimbare de registru poetic, o 
viitoare manieră în care va aborda poezia, ci pur şi 

simplu pentru a mai avea la CV un volum, care 
însă nu se poate numi nou. Chiar şi în cazul 
antologiilor de autor nu este exclusă selectia şi 
încă făcută cu exigenţă, ceea ce presupune a 
respinge „piese” din propria creaţie după un 
criteriu organizatoric fundamentat critic. Acest 
lucru se realizează după o experienţă literară mai 
îndelungată.         
        Recent, la Editura Şcoala Ardeleană din Cluj-
Napoca, a apărut o antologie de autor pe care o 
consider model, ION POP, POEME/ 1966-2011. 
Cu alte cuvinte, criticul şi istoricul literar Ion Pop îl 
antologhează pe poetul Ion Pop, oferind un punct 
de reper pentru cei care vor să se preocupe cu 
astfel de îndeletniciri.        
         Imaginea poetului Ion Pop este exemplar 
reliefată prin această antologie pentru că poetul a 
ştiut să aleagă, din cele opt volume câte a publicat  
până acum, doar poemele ce-l reprezintă. Din 
volumul de debut, „Propuneri pentru o fântână”, 
din 1966, n-au mai rămas decât şase poeme. 
Acest debut l-am aşteptat cu nerăbdare. L-am 
cunoscut pe Ion Pop la prima consfătuire a 
membrilor cenaclurilor studenţeşti, organizată la 
Sinaia în august 1965, la care a rostit o alocuţiune. 
Vremurile începuseră să se „desgheţe” şi se 
pregătea apariţia unei reviste literare studenţeşti 
de avengură. (A şi aparut câteva luni mai târziu. 
Nu, nu e vorba, cum se poate crede, despre 
„Echinox”, revista a apărut la Bucureşti şi s-a 
numit „Amfiteatru”. Dar poate de pe atunci Ion Pop 
întrezărea posibilitatea de a edita şi la Cluj o 
revistă  similară.). Dintre toţi participanţii de la 
Sinaia, în ciuda modestiei sale, Ion Pop mi s-a 
părut cel mai serios şi mai promiţător; aşa se 
explică nerăbdarea cu care aşteptam debutul său 
şi care mi-a satisfăcut încrederea. Nostalgic acum 
mă întreb: Ce-a mai rămas din „Propuneri pentru o 
fântână”, (titlu pe care şi Blaga l-ar fi invidiat), doar 
6 pagini într-o antologie? Mai „îngăduitor” poetul a 
fost cu volumele din - ceea ce regretatul Andrei 
Bodiu a numit - a doua etapă a creaţiei sale, care 
începe din 2003 cu volumul „Elegii în ofensivă”. 
Însă dacă ai orgoliul de a fi bine reprezentat prin 
propria creaţie trebuie să treci peste tot ce ar 
putea să mărească gradul de subiectivitate, cum 
ar fi, spre exemplu, nostalgia trezită de primele 
creaţii. Selectiv a fost şi în alegerea „referinţelor 
critice” anexate, cum se obişnuieşte, la sfârşitul 
antologiei. Referinţe critice are cu duiumul şi 
semnate de critici prestigioşi, dar n-a reprodus în 
antologie decât cele care îi percep cu compedenţă 
profilul de poet, chiar dacă sunt făcute şi de critici 
fără mare notorietate în domeniu. A refuzat 
impresiile de moment ale unei critici de 
întâmpinare şi a reţinut aprecierile care pot să fie 
puse într-o istorie a literaturii contemporane. Ştiind 
să facă selecţie, atât a poemelor sale, cât şi a 
referinţelor critice despre ele, Ion Pop a reuşit să 
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fie obiectiv cu el însuşi în realizarea acestei 
antologii care, sunt sigur, nu încheie activitatea sa 
de poet. Poate antologia din acest an nu face 
decât să anunţe încheierea unei  etape  a creaţiei 
poetice (cum s-a făcut prin „Descoperirea 
ochiului”) şi începutul alteia. Un poem din 
antologie, care nu putea să lipsească, 
„Monument”, mi-a făcut să-mi amintesc de o altă 
reuşită antologie, cea a Lilianei Ursu, ”Loc ferit/ 
poeme alese”. Ion Pop, în poemul amintit, îşi 
imaginează că în faţa monumentului funerar va 
veni întâmplător cineva să-l întrebe: „cum preferi 
să-ţi fie scris numele – Ion sau Ioan, cum apare în 
cartea de identitate”. Liliana Ursu semnează 
antologia sa cu numele din cartea de identitate, 
Liliana Maria Ursu. Într-o notă a cuvântului 
introductiv despre autoare e precizarea că pentru 
prima dată poeta, prozatoarea şi traducătoarea 
Liliana Ursu „a luat hotărârea de a semna cu 
numele întreg”. Antologia ei, într-un fel atipică 
pentru că, înaintea de a propune selectia 
poemelor din cele 11 volume pe care le-a publicat 
în intervalul 1977 (debutul editorial) şi 2012, 
aşează o selecţie din poemele inedite. Acestea, 
structurate în şase cicluri, pot constitui cuprinsul 
unui volum separat. Titlul unuia dintre aceste 
cicluri dau titlul antologiei.  Atipică este antologia şi 
prin faptul că în partea finală cuprinde o selecţie 
din poemele traduse în engleză, câteva sunt 
traduse de poeta însăşi şi altele de Tess 
Gallagher, Sean Cotter şi Adam J.Sorkin.          
           Loc ferit/ poeme alese, antologie apărută 
anul trecut, editura „Baroque Books&Aets”, 
propune numele „reîntregit” al unei poete pe care 
Cornel Ungureanu o numeşte „steaua ascunsă a 
poeziei româneşti” şi ReamyJansen o aşează 
alături de Alexandr Blok, Joseph Brodsky, 
Zbigniew Herbert, Czeslaw Milosz şi Wislawa 
Szymborska. De asemenea, volumul mai propune 
un exemplu pentru realizarea unei antologii de 
autor. Exemple de antologii recente de autor, 
care nu numai că justifică orgoliul autorilor, ci şi îl 
constitue necesar, se mai pot da şi dintre cele ale 
autorilor mai tineri. Mă gândesc, bunăoară, la  
Vino cu mine ştiu exact unde mergem a lui  Dan 
Sociu, apărută la Editura Polirom, care împrumută 
titlul celui mai bun volum al său. Editura Tipo 
Moldova pare să fie specializată în asemenea 
antologi şi unele dintre apariţiile ei sunt realizate 
cu discernământ. Tot în spaţiul moldav, la Editura  
Princeps Multimedia din Iaşi, a apărut anul acesta 
antologia  Fructul din fruct, semnată de Constantin 
Stancu, încadrându-se şi ea printre cele 
remarcabile şi care justifică orgoliul de a se 
antologa al autorilor.   
      Sunt de luat în seamă și antologiile realizate 
de un confrate, cel mai adesea mai tânăr, care fac 
„exprimarea” celui care le realizează, a capacităţii 
sale de a distinge cu pricepere, gust şi, de ce nu, 

pregătire teoretică valorile care-l reprezintă pe cel 
antologat. Subiectivitatea antologatorului să fie 
asumată încât să devină... obiectivă prin „logica” 
ei. Printre astfel de antologii sunt cele din colecţia 
„Poeţi laureaţi ai Premiului Naţional de Poezie 
«Mihai Eminescu»“ iniţiată de poetul-instituţie 
Gellu Dorian şi apărută la Editura „Paralela 45” a 
poetului Călin Vlasie. Volumele acestei colecţii, 
cum e şi firesc, au antologatori de renume şi lista 
lor ar fi lungă, peste 20, aproape cât a 
„premianţilor”, ca să fie proemeniţi. Dar n-aş putea 
să închei fără să amintesc că de acelaşi „tip” este 
şi antologia, realizată de poetul Dan Coman, 
apărută la Editura Charmides ” În urmă se sting 
toate luminile, care cuprinde o selecţie interesantă, 
dar şi relevantă, din creaţia poetului Aurel Pantea, 
care încă n-a obţinut premiul „Mihai Eminescu”.   
 
 

 

 Târgul de Carte Cluj-Napoca, 2015: Ion 
Pop, Adrian Popescu, printre alți participanți 
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Cornel 
UNGUREANU 

 

 

Mihai Şora: În preajma centenarului 

 

         E pentru prima oară în istoria culturii 
române când un om de cultură – un mare om 
de cultură – împlineşte 99  de ani. Şi se 
apropie de centenar, cu mintea lui limpede: cu 
capacitatea de dialog, de creaţie, intactă.  
Dacă în anii patruzeci ai secolului trecut 
anunţa, înainte de Eliade, Cioran, Ionescu  o 
personalitate a gândirii europene,  după anul 
2000 personalităţi din Italia, Franţa, Statele 
Unite îi reţin numele. E unul dintre gânditorii 
esenţiali ai culturii secolului XX.   
          Ar fi fost necesară o carte despre 
preotul Melentie Şora, tatăl filosofului. Preotul 
scria mult, publica prin toate revistele 
Banatului pagini demne de datoria sa de 
păstor. Era foarte activ în consiliul de 
conducere al primăriei oraşului Timişoara.  Era 
omul datoriei. Se trăgea dintr-o famile din 
Apuseni: tatăl lui, adică bunicul lui Mihai Şora, 
era încă viguros la 90 de ani. Era vertical la 
vârstele înalte, aşa cum vor fi fost toţi bărbaţii 
din arborele genealogic al lui Mihai Şora. Sau 
cum se scrie în prima carte a celui mai de 
seamă gânditor român de azi: "Problema 
omului: cum se trăiască precum un arbore, 
fără a înceta prin aceasta să fie om". Omul 
datoriei, în ordinea înaltei tradiţii. Volumele  
«de  succes » ale lui Mihai Şora sunt cele de 
dialog. Înţeleptul are răbdare şi găseşte mereu 
tonul potrivit pentru a vorbi despre sine şi 
despre lume, despre istoriile culturale şi cele 
politice,  despre el, despre profesorii  şi 
despre prietenii săi. Are politeţea exemplară a 
discursului şi a relaţiei. Păstrează mereu o 
claritate fără fisură: nu are nici o ezitare în 
afirmaţiile făcute. Părerea lui este aceasta, 
trebuie să fie  demnă de această discuţie. E 

firesc, e apropiat, îşi trăieşte liniştea deplină a 
autorităţii:știe. Ştie lucrurile care ne sunt 
necesare, e stăpânul adevărurilor de care 
acum, aici, e nevoie. Are mereu lângă el un 
tânăr prieten cu care conversează. Poate să-i 
arate tânărului că şi el, tânărul, ştie: e capabil 
de a filosofa.  Descopăr într-o carte a lui 
Tudorel Urian  relatarea unui asemenea dialog 
purtat pe străzile Parisului.  Mihai Şora  îi 
vorbeşte tânărului despre anii lui din Franţa. 
Capitolul se numeşte Lecţiile vieţii: pe cărările 
paradisului şi ale infernului. Important este, în 
deschiderea acestui capitol, în sectiunea O 
plimbare în lumea de ieri, apelul la celebrul 
volum al lui Mihai Şora, Despre dialogul 
interior. Dialogul... este deschis cu acest 
motto: „Problema omului: cum să trăiască 
asemeni  unui arbore, fără a înceta prin 
aceasta să fie om”. Comentariul tânărului 
prieten: „În lumea contemporană....... în goana 
tot mai bezmetică după obiective de tot felul, 
omul este pe cale să-şi piardă dimensiunea 
verticală şi, odată cu ea, elementele care o 
definesc, sentimentele, puterea de a admira, 
dorinţa de cunoaştere, bucuria de a zâmbi 
unui necunoscut, obişnuinţa de a nu trece cu 
indiferenţă pe lângă frumosul care ne 
înconjoară". Obişnuinţa de a nu trece 
indiferenţi pe lângă frumoasul care ne 
înconjoară, iată prima lecţie. Să fii atent la tot 
ceea ce este susceptibil să ofere fiinţei umane 
vigoarea de neclinitit a unui copac.  Şi scrie 
"tânărul prieten":  
      ”Dacă astăzi cei mai mulţi oameni sunt 
sclavii exteriorităţii, fugii decerebrate către 
obiective cât mai palpabile, pentru intelectualii 
de factură clasică, precum Mihai Şora sau 
Alexandru Paleologu, consolidarea 
dimensiunii  verticale a propriei fiinţe umane 
reprezintă  principalul scop al existenţei. Tot 
ce se întâmplă în exterior – atât în bine cât şi 
în rău – nu face decât să îmbogăţească 
structura interioară, care dă fiinţei vigoarea 
unui copac”. Memorabil apelul la „dialogul 
interior”!   Critica de identificare propune şi 
ilustrează, aici, o normă morală.      
              
          Ultimul dialog al lui  Mihai Şora 
beneficiază  de talentul unui bun convorbitor, 
Leonid Dragomir, care îşi intitulează cartea 
Mihai Şora. O filosofie a bucuriei şi a speranţei 
şi aşează concluziile sub semnul unei 
propoziţii a Maestrului: „Viaţa gândului e plină 
de bucurii”. „Dar întrebările globale care pe 
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deasupra mai sunt şi circulare şi care (numai 
ele) sunt cu adevărat vitale, ce răspuns pot 
ele comporta? Oricum, ele cer un interminabil 
răspuns desfăşurat, care să indice un 
itinerariu. Homo viator. De fapt, întrebările 
globale, ca întrebări vitale, sunt singurele care 
ne interesează. La aceste întrebări nu-ţi poate 
da nimeni răspuns. Tu însuţi îl trăieşti  (acest 
răspuns) de-a lungul întregii vieţi, sub forma 
unei întrebări care îţi structurează întreaga 
viaţă şi care, de fapt, ea este răspunsul”.  Să 
scriem: este o secvenţă dintr-un dialog 
întemeietor. Excepţionale rămân textele 
despre contemporanii mai tineri, pe care îi 
judecă generos : e din lumea lor, a celor care 
scriu. E  împreună cu scriitorul în cauză, dar şi 
cu  lumea lui. Ar trebui să cităm în întregime « 
Cuvântul înainte » pe care îl scrie la Cartea de 
iarnă a lui Ion Mureşan :    „Cartea de iarnă: 
aşadar nu posesiunea, nu apartenenţa, nu 
reflexele lingvistice la care ar recurge simţul 
comun (Cartea iernii). Genitivul îi aparţine 
omului de rând. Că Ion Mureşan nu intră, de 
facto, în categoriile obişnuite ale mânuitorilor 
de cuvinte, poeţi sau nu, este limpede, iar 
lucrul acesta a fost deseori subliniat de 
comentatori”. Fără îndoială, sunt ceilalţi. Dar 
aş adăuga, spune bunul cititor Mihai Şora: 
”.....subtilitatea nu de aici îi vine: nu din 
adăstarea asupra formelor, a figurilor,  nu din 
jongleriile lexicale sau stilistice (iar poezia 
română nu de măscărici duce lipsă, nici de 
prestidigidatori)”. ”Mureşan are un „ce“ pe 
care, chiar când nu-l poţi înşfăca  dintr-o dată, 
de la prima lectură îl simţi acolo, ştii că este, îl 
adulmeci şi îl cauţi. Poezia lui porneşte din 
concreteţea realului, din lumescul perceptibil, 
însă, în mod paradoxal, ea s-a desprins de 
orice ritual, de obsesiile şi servituţile 
cotidianului (devenite, la mulţi optzecişti, o 
carte de vizită)”. Blânda mustrare omagiază 
virtuţile scrisului poetului Ion Mureşan:  ”Este 
o luciditate fertilă în poezia aceasta: o 
concentrare a atenţiei articulată, cu trecerea 
anilor, în profesiune de credinţă:  când poemul 
este gândit, rescris, rescris la nesfârşit – nu 
refren, ci pulsaţie. Este o cunoaştere care 
acoperă, deopotrivă, poeticul şi filosoficul, în 
punctul lor de interpătrundere numit prezenţă 
– indisociabilă de tăcere, de revelaţie, de 
transcendent sau indicibil. Mureşan apare, în 
sensul acestei prezenţe, drept marginal, un 
existenţial pătrunzător şi dezinteresat de jocul 
searbăd, de chiţcăielile sentimentale travestite 

în poezie”. Mihai Şora nu “comentează”, el 
scrie despre o “întâlnire”, despre o regăsire a 
sa: 
           “Am ştiut, de la început, că mă voi 
întâlni cu Ion Mureşan în toate acele margini 
(id est marginalii) care alcătuiesc centrul 
nostru comun, Nu dintr-o pricepere a 
omenescului îmi venea “ştiinţa” aceasta, nu 
din vreo abilitate oarecare sau din 
pătrunderea “ce”-ului din poezia lui. Am ştiut-o 
cum ştii despre toate întâlnirile cu adevărat 
importante – întâlniri despre care nu-ţi vine la 
îndemână să povesteşti, căci sufletele-
pereche nu pot fi povestite fără să te livrezi pe 
tine însuţi”.    Un fel unic de a comenta 
poezia - o definiţie a valorii poetice. Un fel de 
a trăi poezia.  De a împlini o sută de ani. 
 

 

 

 

 

 

  Fotografie reprodusă după revista ”FAMILIA”  nr.    
10/2011 
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Ioan 
MOLDOVAN 
 
 
 
 
 
 

Postscris 

 
 

am vaga impresie că nu fac deloc bine 
tot plângându-mă în stânga, în dreapta –  
dar ştiu că am fost  mâncător de miere de-albine 
 
sunt locuri unde nu mă mai duc 
unde n-am ce să caut 
azi am schimbat doar propoziţii simple 
trebuie să fiu mai precaut 
când repet în viaţă că-s viu 
 
nici nu ştiu ce să deschid mai întâi –  
caietul de Griji, caietul de Nepăsări 
şi-i de-abia şapte dimineaţa 
colo mai spre seară 
voi uita cu plăcere bizarele mele îndeletniciri 
ce-mi lasă o ultimă rouă pe faţă 
 
cocoşii tocmai ies din ogrăzi 
şi pier prin aceleaşi secole vechi 
din Oradea. Ei sunt singurii clopoţei 
care –   tinga-linga! – îmi mai sună-n urechi 
 

 
plâng din senin 

 
 

Plâng în amiaza mare din senin fără grijă şi fără 
ruşine 
Înconjurat de muzici mă mir cât de miloase 
Tot îndemnându-mă : nu plânge! nu plânge! eşti 
volintir! 
 
O pilulă roz-singuratică o ia razna pe rafturi prin 
bucătărie 
Nimeni n-ar şti la ce mai e bună, care-i e rostu’ 
Hai, Amadeus, nu sta-n uşă ca prostu’ 
Plimbă-ţi degetele isteţe prin măzărichea de lună 
 
Şi când simt între dinţi bucăţica amară 
Pe care pe sub cer o mai plimb 

Când Lacrimosa  se topeşte ca o ceară, măi, să fie 
Mă opresc şi eu din plâns 
Acoperit de nimb şi de 
Bucurie. 
 
 

o situaţie deprimantă 

 
 

Sosy  se gândeşte cum să-şi ajute studioşii operei 
sale 
După ce el va trece la cele veşnice, cum se 
spune-n popor 
Işi presară pe mâini, pe faţă, pe ţeastă făină de 
grâu  
Albă superioară 000 salvată de la Armata 
Republicii Populare 
Frunzăreşte visător Carnetele Sordide 
Prefiră cu degete boante grăunţele de păpuşoi 
pregătite în buzunare 
Le ia, le presară pe foi, le adună la loc 
Urania de-a dreapta lui îi pune la îndemână  
Bricege, sfori, micile planete de săptămâna în curs 
Sus la cucurigu tinerii operatori se uită în gol 
Notează din când în când spusele sale 
E o situaţie deprimantă 
Nu se ştie de ce, de când, până când şi cum se va 
stinge atâta jale 
 
 

Dragă, 
 
 

Sunt sănătos, tocmai îmi văd chipul în termopanul 
de la bucătărie. E foarte târziu, deci e foarte 
devreme. Te rog să-mi trimiţi un top de hârtie din 
cea bună să-mpachetez nisipul care se cerne. 
Să ştii că-s bine, deşi mai pierd şi eu ceea ce de 
fapt n-am avut şi astfel încă de viu adorm şi eu cu 
tine-n gând pe scândurile ude. 
Şi ce!? Printre mainimicurile eterne cine ne-aude? 
 
 

Dragă, 
 
 

Ştiu că eşti mort, că eşti fratele meu, că ai fost. 
Ziua de astăzi voi începe s-o port ca pe o glugă de 
minereu. Că mă clatin, că sunt flămând, că tot 
sângele tău obosit vine spre mine – e zadarnic a 
repeta. Lasă, e bine. 
Stai liniştit, voi adormi aici în zăpadă şi tot ce-a 
fost şi se cuvine să ardă va arde.  
Cenuşa spulberată va trece plutind peste ape în 
cealaltă parte. Abia apoi toate din nou vor răsări 
ca la carte. 
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Aurel PANTEA  
 
 
 
 
 
_____________ 
 
 

Dinspre tine vin numai şoapte, 
cu tine urcă în oraş amurgul, 
un grai fără seamăn seamănă melodii, 
că tot trupul îţi cîntă, 
te-am văzut cum priveai trecătorii 
ochii tăi secerau chipuri, în vechimile serii,  
cineva a povestit odată despre cum apari în desimi 
de aparenţe, 
 
cum pe chipuri se aşează lumini străine 
 
şi pe străzi pluteşte o răcoare 
  
ieşită din respiraţii de  demult 
în preajma ta 
toate de aici 
îşi găsesc apusul, 
pînă cînd mîinile tale mîngîie ceva molatic, 
şi întreg oraşul se înalţă, 
încît se vede surîsul crîncen, 
doar el, surîsul crîncen al unei feţe enorme 
  
_______________ 
  
 
Mişcările tale moi, 
trupul în surdină 
  
invită la înverşunate descrieri, 
ţi-aş scoate zilele din trup, 
ţi-aş aresta trecutul, cînd nu te ştiam, 
să nu mai simt palpitul altei vieţi 
prinse încă în memoria ta, 
cînd mergi prin cameră, neatentă, 
şi atingi cu gamba mobilele, 
cu chipul încă prins în voluptate, 
îmi auzi privirea cum îţi înfăşoară coapsele, 
încet, ca o insinuare, 
iar tu chiar prinzi privirea aceea 

şi o depeni, şi te înfăşori cu ea, atrăgîndu-mă, pînă 
cînd nimic 
nu ne mai desparte, 
pînă cînd îmbrăţişarea noastră 
nu mai lasă nici un loc 
pentru moarte 
  
___________________ 
  
În semiumbra camerei, 
afară e după amiază, 
toate clipele plutesc leneşe, 
amintirile s-au retras, 
în prezenţa tandră, 
trupul tău destins 
oferă pîine luminii 
  
___________________ 
   
 
Amintirile cu tine 
sunt animale blînde, 
vizitînd prezentul 
cu mii de ochi, 
din acea noapte, cînd ai făcut să se nască 
în adolescent 
privirea de bărbat, 
de atunci în inima mea 
au început pregătirile pentru moarte, 
trupul tău de odinioară a strecurat în fiecare celulă 
a trupului meu 
narcoze străvechi, 
ştiu că nu am scăpare, 
dar febra acelei nopţi de dragoste 
poate fi urma unei ferocităţi 
în care învierile alunecă fericite spre moarte 
  
_____________________ 
  
  
 
Dacă ai fi plecat atunci, 
s-ar fi prăbuşit zile peste zile, 
aş fi văzut ce ar mai fi rămas 
după ce, în disperare, 
timpul 
ar fi zidit ultima citadelă, 
să nu se vadă sumbra goliciune din care se naşte, 
 
dar ai rămas 
şi frumuseţea ta s-a hrănit 
cu măştile pe care le ia fiecare clipă, 
aparenţe care m-au sedus, 
fără să-mi spună cineva 
că aş umbla prin frumoase grădini, 
ale unei călătorii, din care nici unul din noi, 
pentru nimic în lume, nu ar fi putut lipsi, 
ca să se împlinească 
neştiutul pe care amîndoi îl purtăm 
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nu se ştie unde 
  
_________________________ 
  
  
Nu îmi vorbeşti, Doamne, 
nu ai loc de laşitatea şi justificările mele, 
Tu eşti tăcerea în vertigiu din rumori, 
nu am nimic să Te cheme, 
dar Îţi simt prezenţa în pata însîngerată 
din începutul şi sfîrşitul 
fiecărei zile, 
 
stau în trufia rugăciunii 
şi graiurile mele se prefac în cenuşi 
  
_______________________ 
  
 
Katia priveşte florile de maci 
din grădina noastră sălbatică. 
 
Știu, lirismul e o afacere minoră, acum, 
în oameni detracaţi 
  
_________________________ 
  
 
Pentru atîta viaţă, adunată în exploziile dragostei, 
gîndește-te, 
coapsele ei lenevite, după frenezii, 
surîsurile obosite, ademenind, 
sînii potoliţi, după febre mari, 
pe un cîmp, noaptea, 
ar fi nevoie de o la fel de puternică moarte, 
ca să nu reînvie patima crudă, 
dar ea va reveni, precum vor reveni şi privirile ce 
vor să spună 
că după ele nu mai urmează nimic 
  
_________________________ 
   
 
Cînd eşti pregătit pentru o singurătate 
netrăită de nimeni pînă la tine, 
nici măcar închipuită, 
nici chiar egoismul tandru feroce al îndrăgostiţilor 
nu o presupune, 
nu mai e nimic de făcut, 
vremea trăită se înghite pe sine, 
chipurile se retrag, 
călătoriile făcute ţi se înfăţişează ca fantasme ale 
altcuiva, 
atunci poţi privi bestia în ochi, 
fără teamă, fără cruţare 
  
__________________________  
  
O noapte întreaga cu morţi dragi 

mi te aduce, acum, fragilă 
dintr-o primăvară îndepărtată, 
tatăl meu murise în aceeaşi noapte, cînd noi ne 
celebram dragostea 
într-o vreme brună, 
asta se vedea pe toate chipurile, 
iar tu, printre femei în negru şi plînsete 
erai însăşi inocenţa derutată, 
toţi te îmbrăţişau, 
purtînd pe chipuri viaţa şi o tristeţe venită din 
scurte priviri spre cel mort, 
era un april crud, strigat de exploziile anotimpului. 
Acum, în silozul de întîmplări de după aceea, 
privirile tale 
de atunci 
revin şi fac din nou imposibilă moartea dragostei 
  
_________________________________ 
   
 
Katiei 
 
Atît de subţiri sunt, uneori, graniţele 
dintre ceea ce sîntem, 
acum, 
şi ceea ce nu vom mai fi, 
încît intrăm, fără să ştim, 
în tăceri fluide, 
de unde doar o voce a cuiva, ce ni s-a dedicat cu 
totul 
ne mai poate întoarce. 
Simţim chemarea ei dintr-un trecut 
în care locuiam 
şi care, parcă speriat, 
de acele tăceri fără capăt, 
ne inundă cu atîtea amintiri, 
că putem face drumul îndărăt, 
purtînd păreri de rău şi chemări abia născute, 
şi promisiuni 
despre care n-avem de unde şti 
că s-ar fi împlinit vreodată 
  
_____________________________________ 
   
Timpul, ştiai şi tu, 
e doar mătase fărîmiţată 
peste o voluptate feroce. 
 
Eram blînzi ca sacrificaţii, 
după ce au întrevăzut 
liniştile fără sfîrşit 
  
________________________________ 
   
În memoria mea, tu nu mai exişti, 
aud doar paşii mei într-o piaţă, seara, tîrziu, 
cînd şi nimicul înnebuneşte 
de singurătate  
______________________________ 



9 
 

  
O noapte întreagă aş fi dorit 
să nu mai porţi cu tine 
urmele lucrului interzis,  
ale bestiei 
ce ne trece într-o altă stare, 
de unde nu mai suntem percepuți, 
acolo, prin oraşe mari, amintirile se adîncesc, 
dar tu, ca şi cum ai fost acolo,  
ţineai timpul de mînă, 
scriam odată că nu există o imagine pentru asta, 
cum să ţii timpul de mînă, 
şi priveai la belşugul ferocităţilor, 
cum treceau mulţi în starea cealaltă, 
fără să ştie că nu vor mai întîlni  
acolo decît gura ce rosteşte nume uitate 
de prea multă vreme, 
ca să se mai poată naşte vreo amintire 
  
_______________________  
  
 
Atîtea stingeri 
 
Trăim amîndoi, draga mea, 
unul în altul îngropaţi, 
ca nervii şi memoria. 
Unul spre altul coborîm 
şi urcăm trecutul unor chipuri, 
în căldura trupurilor se depun, 
în camere, printre lumini şi semitonuri au crescut 
euforii, 
icoane au plutit în derivă, 
pînă să le absoarbă amurgul vînăt. 
Carnea ta luminată, 
închisă în evi lenevoşi, 
atîtea stingeri au deschis gura iubirii 
  
___________________ 
   
 
Îngheţau limbajele în urma ta, 
iarna ce va urma e starea de spirit 
a unuia ce şi-a amanetat memoria, 
dar tu poţi să vii, 
din trecutul tău nu se mai vede nici o înserare, 
acolo, ceea ce trebuia să se întîmple, 
şi a fost amînat, 
lasă gravide toate amintirile, 
acolo, din nou, timpul mamă 
se curbează 
cu timpul în pîntec 
  
_______________________ 
  
In memoriam Alexandru Vlad  
 
 
Simt alte acorduri.  

Sînt momente cînd limba priveşte în moarte.  
Sînt clipele în care viul exhibă ultima enigmă.  
Bănuiam de mult că muzica arată cel mai mult din 
ceea ce nu poate să apară.  
Acum, indecenţa morţii amînă încă o dată ceea ce, 
totuşi, s-ar fi putut să apară 
  
___________________ 
  
 
Am fost la înmormîntarea lui Alexandru Vlad, 
prieteni trişti, 
tristeţea era regula impusă de lăuntruri devastate, 
am ieşit din cimitir, să beau ceva, 
l-am întîlnit pe Baciul Moldovan, 
avea faţa radioasă, 
mi-a spus că tocmai o întîlnise pe iubita lui 
din tinereţe 
eşti frumoasă, i-a spus, 
toţi se îndreptau în direcţii diferite, 
pînă la urmă se vor întîlni, 
numai lumina de pe chipul prietenului spunea 
altceva, 
cu totul altceva, 
lumina aceea spunea un nu revoltat 
rosăturii 
  
______________________ 
  
Un surîs 
 
Femeia a privit, o privire cu pîntec, 
iar bărbatul se împletici în ierburi înalte, 
alunecă lungit prin nervii ei destinşi, 
spuse bună seara unor calme figuri. 
femeia îl aduse înapoi, 
se lumina, din corpul lui rămase 
o pulbere în înfloritura surîsului 
  
_______________ 
    
 
În înserare începem să nu mai ştim 
unde se termină stările din care ea izvorăşte 
şi cine sîntem 
în freamătul rece, aproape polar, simţit de inimă, 
tu spui că se produc schimbări încete 
şi treptat ajungem să nu ne mai recunoaştem, 
pîna cînd un ecou al unor voci depărtate 
ne arată atît de străini 
şi ne învinge, 
şi nu mai ştim dacă se termină ceva sau începe 
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Liviu Ioan 
STOICIU 
 
 
 
 
 

Rupi pecetea 
 
 
Te răsucești pe un picior, nu-i înțelegi moravul. O 
împingi ușor, frunzele galbene 
o ascund sub alt strat. De ce ți-ai scos verigheta? 
Mă 
jucam cu ea pe deget. Caută sub  
stratul ăsta: amintiri peste amintiri… Începe să 
plouă: 
dansați cu mine, doamnă? De dans îmi arde 
mie acum? Îi sărută mâna fără  
verighetă: las-o, naibii de verighetă, îți purta 
ghinion. 
Urmează 
 
o retragere în sine. Vezi pe unde calci — la  
lumina unei lămpi cu gaz, pusă 
pe tejghea, la baia comunală, unde se scot 
bătăturile: 
doamna se dezbracă, rochia i-o aruncă 
lui în cap. E un spectacol oferit de ultimele veacuri 
ale 
erei noastre… Cu un grohăit, te arunci 
asupra ei, rupi 
 
pecetea tristeții inițiale… 
 
 

 
Jurnal — marți, 24 iunie  
 
 
O speriase ura citită în ochii lui. „Sunt un zero 
tăiat în patru”, i-a subliniat. Chiar așa? 
 
Totul e în noi, și cosmosul și pământul — face 
ochii 
mari: și moartea, și viermii, care  
se trezesc instantaneu din amorțire după ce dăm 
ortul 
popii! Bine… Nu ești atent. Dar sunt banalități. 
Mă asculți? El dă din cap, absent.  

Inclusiv furtunile și inundațiile, minereul și copacii 
sau  
reptilele și păsările, toate sunt în noi.  
Inclusiv diavolul. Trebuie numai să le activezi… 
Aici 
voiai să ajungi? Aici, la sursă, în noi, 
 
unde poți lua contact cu universul și să te 
alimentezi cu 
lumină… Au în fața ochilor mănăstirea, 
stau pe malul lacului —  
amenințați de dinlăuntrul lor de afte, hemoroizi, 
flebite, 
gastrite, hipotensiune. Asta, fiindcă 
sunt furioși, stresați, păguboși, frustrați, anxioși,  
împovărați, plini de resentimente. Sunt  
conștienți că n-au nici o șansă să se elibereze… 
Ea îi face  
morală. Asta, deoarece nu reușim 
nicicum să comunicăm cu inima. Să ne iubim pe 
noi  
înșine, să ne cerem iertare, să nu  
depindem de nimeni și de nimic, nu suntem decât 
într-o 
călătorie pe lume asta — „și totul  
e perfect”… De ce vorbești la general? Atâtea 
prostii. 
 
Rar se întâlnește cu asemenea momente. E 
o efuziune în aer. Ea, care reușise să împrăștie azi 
puțin 
umezeala și frigul și adusese căldura.  
Numai așa îl îndreptățea pe el să rămână lângă 
ea, acolo, 
întins pe o pătură, sălbatic… Știi  
ceva, nu te mai necăji atâta din cauza mea, mă 
simt în 
al nouălea cer lângă tine… 
Dar ea știa că el mințea. Nu vrei să preiau eu 
puterea asupra ta? 
 
 

 
Mai bei? 
 
 
Pe Lună Plină se întoarce din drum până și 
picătura de rachiu vechi în  
alambicul cazanului, pus pe foc și de acolo se 
întoarce în  
stricăciunea prunei dospite, se amuză… Când 
 
luna este în semnul negru, îi  
mai spune: ai grijă să nu împlânți fierul în spatele 
celui 
ce nu te mai iubește. Mai bine fă magie, 
amestecă o jumătate de litru de rachiu vechi, 
scorțișoară, 
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piper, cimbru, adaugă  
12 testicule de cocoș și servește 
 
băutura celui dorit! Băutură în care o să deslușești 
până 
la urmă bubuitul unui râu subteran 
necunoscut cum se amplifică… Mai bei un pahar? 
Un pahar de rachiu vechi, pe 
terasă, pe Lună Plină: pregătit să plece, cu 
noaptea 
în cap, la slujba de ispășire… 
 

 
 
Cristian Șișman, poet 
 
 
A murit de foame la 39 de ani:  
la autopsie nu i-au găsit nici un organ în abdomen, 
nici  
ficatul, nici stomacul, nici  
un metru de intestin, ele au fost ultima lui hrană, 
Doamne, aruncă 
 
și tu un pumn de țărână peste sicriu, îți recunoști 
masca? Acolo, în  
cimitir, înainte să fie coborât în groapă, murdărit 
de vin, 
unde unii sosesc din când în când să-ți 
țină de urât și aici, degeaba bâigui, fără lacrimi și 
îi alungi, că „ei sunt și nu sunt eu”. Pe 
 
un teren de ucenicie: aici 
și acolo, unde sursa ta de energie liberă ne 
cheamă 
pe rând să venim să învățăm elementele 
nevolatile: siliciu, magneziu, aluminiu, calciu, fier, 
pe 
propria piele? 
 
 
 

Îmi apasă pe umeri 
 
 
Năluci, lucruri scoase din țâțâni, naturi spirituale: 
ele  
v-au spus unde mă aflu, fiindcă eu nu  
știam. Trebuie să le apreciați modul discret, 
simțămintele  
alese pe care le târâie după ele. Contrar  
așteptărilor, sunt stânjenit:  
voi dansa în continuare de unul singur pe malul 
celălalt.  
Moartea îmi apasă pe umeri.  
Îmi caut un loc de unde să pot să evadez, mai 
exact — cât  

mai pot eu s-o duc prin preajmă? Ești băiat  
bun, nu te grăbi. Îmi place  
 
parfumul Mâinii Maicii Domnului, el mă transportă 
unde doresc, n-am idee niciodată unde  
ajung. Uneori alerg și strig după ajutor, când n-o 
mai scot  
la capăt cu nimic: el mă încarcă la lumină, îmi e 
drag. Moartea, însă, nu mă lasă să 
 
merg singur pe fundul apei — și ce parfum! Îmi 
provoacă  
o stare de deprimare, e ceva groaznic.  
Sunt atâtea naturi  
spirituale care ar putea să-mi susțină avântul,  
să mă încurajeze să nu mai lenevesc și să mai 
rămân pe aici,  
să ies la un liman, de ce n-o fac? Vor sacrificii  
solemne? Drept cine mă cred? Ce stricate, mânjite 
și sluțite  
sunt, de fapt, toate, dacă le privești de aproape. 
Da? 
Cunoașterea acestor lucruri  
costisitoare te fac atât de nefericit? Ce naiba, ești 
în  
patria ta, ea ți s-a dat de-a gata: fă-ți de cap! 
 
 

 

 

 

Teodor Dume: Azil într-o cicatrice 

 

                               APARIȚII EDITORIALE 
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Radu 
CIOBANU 

 

Din  J u r n a l  1978 

O c t o m b r i e  

 

        După ce în 1976 scosese Carnete europene, 
Adrian Marino apare acum cu Prezenţe româneşti şi 
realităţi europene. În preambulul cărţii din '76 scria: „De 
altfel, acest jurnal poate continua oricât, în orice 
direcţie, într-o deplină libertate, pe firul agendelor de 
călătorie.” Ceea ce noua carte chiar face: continuă „pe 
firul unor agende”. N-am înţeles însă de ce, şi în '76, şi 
azi, A.M. ambiţionează să argumenteze că însemnările 
sale sunt un „jurnal intelectual”. Insistenţa sa asupra 
precizării mi se pare suspectă cu atât mai mult cu cât 
jurnalul, în marea sa majoritate, rămâne totuşi 
descriptiv şi nu reflexiv. Derapând chiar uneori într-un 
descriptivism obositor. Cel care îl scrie nu e, desigur, un 
„turist”, un „cultural”, un „publicist”, specimene de care 
are atâta oroare (şi pe drept cuvânt), ci realmente un 
intelectual inteligent şi cu personalitate, ale cărui idei şi 
trăiri rămân interesante chiar când sunt discutabile. 
Tocmai de aceea, efortul de a-şi defini însemnările ca 
„intelectuale” rămâne superfluu şi are o alură ușor 
snoabă. Pe de altă parte, prezente încă din fragmentele 
publicate în presă, se agravează aici câteva vicii şi 
ticuri, cum ar fi ostentaţia erudiţiei, calitatea, uneori 
îndoielnică, a ironiei, excelenta părere pe care autorul o 
are despre sine, revenirea – tot ostentativă – a unor 
însemnări de genul: „Iau, bineînţeles, note, fac copii 
xerox, deschid volume unul după altul” – care devin 
agasante. Un soi de narcisism sui generis. Mult mai 
„intelectuale”, mai autentice în sensul unei trăiri 
profunde şi tragice mi se par de aceea însemnările lui 
Mircea Zaciu din Teritorii. 

Cu toate aceste rezerve, cartea lui A.M. rămâne 
captivantă şi, mai ales, incitantă. Rămân memorabile 
părţile reflexive ale jurnalului, chiar când ele se reduc 
doar la o frază, două, ca acelea din 18 iunie 1977: 
„Simptom trist (sau de mare luciditate?). A început să 
nu-mi mai placă studiul în străinătate: prea multe 
complicaţii, eforturi, lipsuri, umilinţe, contrarietăţi 
interioare. Preţ prea mare pentru rezultate incerte.” Sau 
ca acest, aparent, spirit gratuit, care e însă o ironie cu 
adresă foarte precisă: „Vitrine întregi cu genealogii, 
ode, linguşiri oficiale, eterna şi detestabila boală a 
poeţilor. Specimene de penibile elogii ditirambice, ieşite 
chiar şi din pagina unui Ben Johnson sau Dryden. Îi 
credeam ceva mai serioşi.” 

Cea mai valoroasă parte a acestui jurnal rămâne însă 
aceea care nu ţine, de fapt, de jurnal: consideraţiile 
preliminare grupate sub titlul Mică autobiografie 
spirituală. Sunt discutate aici deschis, exact şi fără 
menajamente o seamă de situaţii şi concepte de acut 
interes în clipa de faţă. Ceea ce este îndeosebi 
meritoriu este atitudinea permanent polemică, 
exprimată fără echivoc, de pe poziţiile apărării 
profesionismului, a libertăţii creaţiei, a independenţei de 
gândire. Căci, indiferent de rezervele pe care le-ai 
putea avea faţă de omul care transpare printre rânduri, 
nu poţi decât să fii de acord şi să respecţi scriitorul care 
– de pildă – azi, când pragmatismul meschin, 
practicismul cel mai îngust sunt ridicate la principii ale 
„politicii de partid şi de stat”, are curajul de a scrie ritos, 
negru pe alb: „După această logică nu trebuie să existe 
o istorie a ideilor, o History of Ideas, un Journal of the 
History of Ideas sub motiv că nu este studiată în acelaşi 
timp şi eficienţa practică a ideilor, coeficientul lor de 
aplicare. Nu-ţi este îngăduit să studiezi istoria 
doctrinelor istorice, sub motiv că nu ele fac istoria etc. 
etc. Nu trebuie să studiezi teoria fizicii atomului fiindcă 
nu toate concluziile sale dau rezultate practice, iar 
unele din aceste rezultate sunt de-a dreptul 
catastrofale. O mai gravă confuzie de planuri, 
perspective, puncte de vedere şi sisteme referenţiale 
este greu de imaginat.” De fapt, în totalitatea ei, 
această Mică autobiografie spirituală, cu tot ceea ce i 
se adaugă în jurnalul propriu-zis, este o delimitare netă 
de eterna noastră politică culturală conjuncturală, 
meschină, lipsită de orice principiu orientativ şi de 
perspectivă, guvernată de diletantism, dacă nu de-a 
dreptul de hazard. 

* 

Definiţia scriitorului după Adrian Marino: „Se numeşte 
scriitor adversarul înnăscut şi ireductibil al locului 
comun scris.” De servit odată patrioților noştri 
versificatori, dezlănţuiţi în neştire. 

* 

Cu Preţul speranţei mă aflu în pragul începutului. 
Înregistrez cu detaşare acea creştere a tensiunii 
sufleteşti care seamănă a simptom patologic, dar care – 
o ştiu acum – e semnul unui apropiat ceas al plecării 
într-o nouă aventură. Încă nu m-am decis totuşi asupra 
modalităţii. Mă urmăreşte până la obsesie ideea că 
noua carte trebuie să fie altceva  decât Nemuritorul 
albastru, dar ce anume mi-e greu să precizez. Şi astfel 
se pare că descopăr soluţia pe care, de altfel, o 
încercasem şi cu Nemuritorul…, dar am abandonat-o 
atunci pentru că nu m-a satisfăcut. Suna fals. E vorba 
de relatarea la persoana a II-a. De ce ar suna acum 
autentic? E o întrebare. Poate pentru că încă n-am 
apucat să încep cartea într-o altă modalitate, cum 
apucasem atunci. O pot, deci, prefigura din capul 
locului în limitele raportului eu – TU – ei. 

E un argument. Mai am însă nevoie şi de altele şi de 
aceea îl chem în ajutor şi pe Michel Butor ale cărui 
opinii despre relatarea la persoana a II-a le-am notat 
într-unul din aceste caiete. El spune, aşadar, că 
modalitatea e necesară atunci când „personajul în 

                                        JURNAL 
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discuţie, pentru un motiv sau altul”, nu poate „povesti 
propria lui poveste”. „Trebuie ca limbajul să-i fie interzis 
[personajului] şi trebuie ca cineva să lupte împotriva 
acestei interdicţii, să provoace accesul la limbaj […] Ori 
de câte ori voim să descriem un adevărat progres al 
conştiinţei, începutul însuşi al limbajului sau al unui 
limbaj, persoana a doua va fi cea mai eficace.” Dar 
acesta e tocmai cazul nostru: Vodă nu-şi poate „povesti 
povestea”, el e în pragul marii treceri, el retrospectează, 
evaluează preţul pe care l-a plătit pentru speranţa 
împlinirii marelui său vis, îl bântuie melancolii, regrete, 
mici satisfacţii secrete, caută să înţeleagă ceea ce a 
fost şi, mai ales, ştie că va muri. În asemenea clipe, 
nimeni nu-şi povesteşte povestea. Corneliu Leu l-a pus 
pe Ţepeş, într-o împrejurare asemănătoare, să-şi 
povestească povestea, dar rezultatul e absolut 
neveridic. Deci eu, cel de azi, care reprezint progresul 
de patru sute de ani al conştiinţei, mă voi adresa lui, 
celui de atunci, în care o conştiinţă naţională încă 
rudimentară coexistă cu apetitul de putere şi glorie, cu 
sentimentul culturii şi cu acela al nesiguranţei zilei de 
mâine, cu aspiraţia obscură de a se integra în familia 
spiritului european şi cu neputinţa de a o face, nevoit 
mereu să vegheze cu mâna pe spadă. 

Speculaţia e seducătoare, să vedem ce va ieşi. 

* 

Marin Preda despre Céline: „Şi cu toate astea unii din 
compatrioţii săi nu uită nici azi tristele lui rătăciri, şi nu-i 
acordă locul pe care-l merită, de cel mai original scriitor 
francez al secolului 20.” 

Mă gândesc întâi că francezii care nu uită „tristele 
rătăciri” vor fi ştiind ei ceva mai mult decât esteţii de 
ultimă oră, care vor să-l scoată pe Céline din umbra 
abjecţiei în care singur şi de nimeni silit s-a vârât. Ei, 
francezii, iartă dar nu uită. Dovadă că îi reeditează 
mereu scrierile. Să şi uite ar fi prea de tot. 

Citind însă Călătorie la capătul nopţii, încerc să fac 
abstracţie de aspectele extraliterare şi să judec cartea 
în sine. Dar, vai, pe măsură ce înaintează, lectura 
devine tot mai dificilă. De la o vreme încep să sar peste 
alineate. Niciodată n-am citit o carte mai pestilentă. Nu 
e vorba de limbaj sau nu numai de limbaj, ci în primul 
rând de viziune: viziunea unui mizantrop pervers pentru 
care nu există nimic sfânt. Totul, de la mamă până la 
patrie, este spurcat, totul pute, totul e hoit, râgâială, 
abjecţie. Aşa stând lucrurile evoluţia lui politică nu mai 
trebuie să mire şi fuga sa în Germania în momentul 
debarcării aliaţilor devine perfect explicabilă. Nu fac 
parte dintre cei ce nu ţin seama de biografia scriitorului. 
Am convingerea că multe detalii ale operei explică 
atitudini trecute sau le prevestesc pe cele viitoare. 
Nimic mai interesant decât să urmăreşti interrelaţia 
dintre viaţă şi operă. Şi, în cazul lui Céline, această 
interrelaţie e cât se poate de clară. Cl. Bonnefoy, în 
Littérature de notre temps, încearcă să-l scuze, dar 
apără o cauză evident pierdută, pe care nici chiar 
opera, în ciuda celor care se extaziază în faţa ei, nu 
reuşeşte s-o salveze. Îngrijorător mi se pare gestul 
altora – vezi, bunăoară, prefaţatorul Cezar Ivănescu – 
de a şterge cu un burete estetizant crima 

colaboraţionismului, a fascismului şi antisemitismului. 
Dar oare nu sunt eu prea excesiv, nu glăsuieşte din 
mine ardeleanul eticist? Pentru mai multă siguranţă, îl 
deschid pe Pierre de Boisdeffre şi iată ce citesc: 

„Se putea remarca limbajul obscen (în mod abuziv 
socotit drept popular), arhitectura haotică, gustul pentru 
insultă şi provocare până la şiretlicurile naiv literare […] 
Atâta vervă purulentă tot curgând în clocote, ajunge să 
scârbească. Nu pasiunile îl împiedică pe Céline să facă 
"operă de artă", nici dorinţa de a dovedi (de altfel, ce 
caută el să dovedească?), ci neputinţa de a-şi stăpâni 
resentimentele. Dincolo de valuri de fiere, se simte 
totuşi o inteligenţă pervertită, o privire ascuţită, crudă şi 
dorinţa de a fi un stilist, aproape un muzician.” Peste 
asta nu văd ce ar mai fi de adăugat. 

* 

Despre Heralzii nu am decât ştiri contradictorii. Singurul 
lucru sigur este că nici acum, la mijlocul lui octombrie, 
n-a intrat la tipar. Evident, relaţiile mele cu editura 
Eminescu sunt serios deteriorate. Aş face puţin 
scandal, dar nu vreau să compromit reeditarea 
Treptelor… Fără îndoială însă că, după această 
reeditare, atâta timp cât va mai fi acolo echipa lui V.R., 
n-am să le mai dau nicio carte. Posibilitatea ca Heralzii 
să nu mai apară deloc – căci există acum şi această 
posibilitate – nu mă afectează cine ştie cât. Heralzii e o 
carte încheiată pe care, mai curând sau mai târziu, o 
voi publica la altă editură, oferindu-mi, în acest caz, 
şansa unei pauze de un an. Singurul lucru îngrijorător 
rămâne perspectiva dificultăţilor financiare. 

* 

14 octombrie, sâmbătă. După o agitaţie interioară de 
câteva zile (care n-a ajuns însă la intensitatea celei 
care m-a stăpânit în preajma Nemuritorului…), am 
început Preţul speranţei. Scris cinci pagini despre care 
n-aş spune că sunt încântat, deşi N zice că sunt bune. 
E de văzut mai târziu, deocamdată orice apreciere e 
prematură. Sigur este că am nevoie de alt titlu, de 
preferinţă dintr-un cuvânt. 

* 

Cu Nesfârşitele primejdii M.H.Simionescu face un 
experiment a cărui lectură nu credeam s-o pot duce 
până la capăt, dar care a reuşit a se finaliza într-o carte 
interesantă, incitantă, polemică, cu mesaj multiplu, 
desfăşurat în evantai, de la şarjele împotriva 
parvenitului mitocan sau snob de azi până la reflecţii 
asupra artei în general şi a romanului în special. De 
remarcat câteva luări de poziţie foarte tranşante întru 
apărarea demnităţii artei: „Scrierea unui roman izbutit 
nu e cu nimic mai uşoară decât trecerea cablurilor 
electrice peste culmile prăpăstioase. Nici răspunderea 
nu e mai mică dacă te gândeşti că romanul năzuieşte 
să dăinuiască multă vreme după ce noi procedee de 
transport a energiei vor fi trimis conductele costisitoare 
la depozitul de fiare vechi.” 

Textura intimă a cărţii, în ciuda aparenţelor, e cât se 
poate de tradiţională. Puţin deconcertantă e compoziţia 
aleatorie, întemeiată pe apariţia a trei personaje cu 
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acelaşi nume. Explicaţia procedeului se află în replica 
unuia dintre ele: „Dar personajele mele sunt idei, 
numele lor convenţionale nu trebuie să te deranjeze… 
De altfel, când vei citi întreaga carte, vei afla şi câteva 
nepotriviri de timp. În realitate, George din roman n-a 
trăit evenimentele războiului, era prea tânăr ca să fie 
luptător… Specie a posibilului, romanul a înseriat astfel 
dorinţele lui, ceea ce ar fi vrut să trăiască şi anii nu i-au 
permis. Totul e posibil…” Aceeaşi concepţie a 
romanului ca specie a posibilului a dus la o compoziţie 
aleatorie, cum ziceam, dar numai aparent aleatorie, în 
realitate, însă, elaborată, savantă, comparabilă cu acele 
sfere concentrice chinezeşti care se rotesc independent 
fără a se putea însă detaşa una de alta, stârnind 
perplexitatea, deoarece modul în care au fost realizate 
rămâne învăluit în mister. Sunt poate unele episoade 
dilatate excesiv sau chiar parazitare – m-au obosit, de 
pildă, numeroasele pasaje onirice – ducând la o 
oarecare stufoşenie a cărţii, dar, depăşind aceste 
dificultăţi, romanul îşi păstrează nervul, tensiunea şi 
interesul, constituindu-se în cele din urmă ca o operă 
de atitudine şi demnitate profesională. 

 

N o i e m b r i e 

 

Aseară (3), am văzut un spectacol de balet Carmen în 
interpretarea Operei din Timişoara, cu solişti şi 
coregrafie franco-spaniolă. Ne-am dus mai mult pentru 
Lizuca, ea neavând încă ocazia să vadă un spectacol 
de operă, dar până la urmă n-am regretat. A fost şi o 
ambianţă cordială, un public bun şi o sală confortabilă. 
E plăcut şi reconfortant să-i vezi pe oamenii pe care-i 
întâlneşti aproape zilnic, tracasaţi, crispaţi, preocupaţi 
de munca lor, de inexorabilele şedinţe, de relaţiile cu 
tovarăşii şefi, să-i vezi, zic, într-o ipostază festivă 
neimpusă, destinşi, nemaipăstrând pe chipuri nimic din 
expresia hărţuileii cotidiene. 

Spectacolul în sine excelent. Mi-au plăcut îndeosebi 
scenografia şi costumele. Costumele fastuoase cu 
discreţie, în acord perfect cu scenografia simplă, cu 
ceva aproape imperceptibil din barocul spaniol, 
concepută cromatic pe tandemul roşu-negru, cu 
excepţia actului II – cel median, deci – în culori stinse, 
griuri, ocruri. Un desăvârşit echilibru între culoare, sunet 
şi mişcare m-a făcut să mă dispensez, ca o secretă 
eliberare, de urmărirea desfăşurării epice 
hipercunoscută şi romanţioasă. A fost un spectacol 
purificat şi de anecdotic şi de eforturile mai mult sau 
mai puţin evidente, dar întotdeauna uşor penibile, ale 
soliştilor vocali. Singurul amănunt care m-a dezamăgit 
oarecum a fost absenţa orchestrei. Orchestra rămâne 
totuşi un element de atmosferă de care nu e înţelept să 
ne dispensăm prea uşor. Ea contribuie la impresia de 
creaţie, la ambianţă, la aerul festiv al serii, întreţine o 
tradiţie de umanism şi eleganţă. A înlocui în artă 
oamenii care creează cu elemente mecanice, din 
comoditate sau din raţiuni financiare, e o soluţie care-i 
poate servi cel mult pe contabili, însă în nici un caz arta. 

* 

Ceea ce ne menţine tonusul moral şi calitatea de 
oameni este speranţa concepută ca o stare. Chiar 
când, pentru lungi perioade, e latentă sau când, 
indefinisabilă, nu are obiectiv concret, convertindu-se 
într-o aspiraţie înspre altceva. Ideea aceasta, încă 
necristalizată, a născut primele fraze din Preţul 
speranţei. 

* 

La Sibiu, cu ocazia constituirii noii Asociaţii. Sibiul, 
fermecător, îmi lasă nostalgii. Am răgaz în după-amiaza 
sosirii, până seara, şi apoi două ceasuri înaintea 
plecării, să-l colind. În înserarea de noiembrie s-a lăsat 
o uşoară pâclă care sporeşte patina, taina şi atmosfera 
caselor, a treptelor, a pasajelor strâmte, cu felinare. 
Ajung şi pe la Biserica Evanghelică, din păcate orga 
tace, dar o aud în închipuire şi asta e destul 
deocamdată. Toată seara mă urmăresc reminiscenţe 
din Radu Stanca şi regret că nu mi-am luat cu mine 
volumul lui: 

    „Cântă-mi din nou din Dietrich Buxtehude, 

      Bătrâne cantor smuls din veacul meu! 

      În turn acuma nimeni nu ne-aude, 

      Stăm muţi în el doar noi şi Dumnezeu.”   

Cam asta e. Și sufăr că Timişoara – vai, oraşul meu 
natal! –mă deprimă de fiecare dată prin invazia de sârbi 
vorace şi italieni suspecţi, prin foiala de snobi, de 
bişniţari, de pipițe şi milițiști. Sibiul îţi mai poate dărui o 
fărâmă de visare sau pur şi simplu de răgaz. 

* 

Ultima zi a lunii. Nicio veste dinspre Heralzii.  În mod 
normal, lansarea acestei cărţi trebuia să aibă loc azi. 
Acum mă îndoiesc că va mai apărea. 

D e c e m b r i e 

 

Suntem în 17, dar n-am mai însemnat nimic aici fiindcă 
m-a prins lucrul la carte. De la începutul lunii am scris 
155 de pagini: am trecut de jumătate. Mă aflu într-o 
perioadă bună, de care mă grăbesc să profit. Cartea 
curge de la sine, ştiu tot ce va urma până la capăt, ceea 
ce-mi rămâne de făcut e doar să transcriu, să selectez 
şi să ordonez la nivelul detaliilor. Scriu zilnic, de la opt, 
câte şase ceasuri, cu o singură întrerupere de zece 
minute la 11, când îmi beau ceaiul cu biscuiţi. Nu spun 
că nu e obositor, dimpotrivă, am uneori senzaţia fizică, 
stranie, că mi se descarcă creierul, ca un acumulator, în 
ultimele două zile m-a cam durut capul, dar nimic nu 
preţuieşte, în schimb, cât sentimentul formidabil de 
plenitudine pe care îl trăiesc zilnic la amiază, când, 
privind în urmă, constat că am scris 11, 12 sau 14 
pagini care mă satisfac. În general, îmi place cum se 
configurează cartea, ceea ce nu înseamnă că, mai 
curând sau mai târziu, nu vor începe şi îndoielile. 
Important e că lucrul merge şi există toate şansele să 
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termin până la sfârşitul lui februarie. Asta mă face să uit 
că nici până azi nu ştiu încă nimic despre Heralzii. 

* 

Azi noapte, îmbrăţişaţi, ascultam cum bate ploaia în 
ferestre. Una din marile bucurii elementare ale vieţi: să 
nu fii singur, să ai un acoperiş al tău, şi să asculţi în 
noapte cum răpăie ploaia peste pământ. Viaţa noastră 
ar fi mult mai bogată în bucurii dacă am băga în seamă 
aceste mici întâmplări. E suficient să gândeşti 
asemenea lucruri pentru ca ele să se transforme în 
bucurii. 

* 

De mult aşteptam să mai citesc o bună proză rusească. 
A apărut acum, în sfârşit, Limanul lui Iuri Bondarev, 
carte masivă, editată în colecţia „Romanul secolului 
XX”. A fost scrisă între anii 1970-74, deci foarte recent, 
ceea ce a constituit încă un motiv să mă reped 
nerăbdător asupră-i, curios să aflu cum scriu ruşii azi, 
ce gândesc, ce-i preocupă, unde se află în raport cu 
restul lumii, ce propune scriitorul sovietic de azi acestei 
lumi etc. etc. M-am păcălit crunt închipuindu-mi că voi 
afla ceva. De fapt, am aflat că în Uniune se scrie tot ca 
acum patruzeci de ani, că ruşii sunt munciţi de aceeaşi 
obsesie a războiului, că, în raport cu restul lumii, se află 
undeva departe în urmă, că n-au de propus acestei lumi 
decât acelaşi colbuit tezism realist-socialist, disimulat 
însă acum într-un decor modern, contemporan, ceea 
ce-l face şi mai penibil. 

Ce povesteşte Iuri Bondarev pe parcursul a 557 de 
pagini compacte? El povesteşte cum un scriitor sovietic 
este invitat la un colocviu în RFG. Îl însoţeşte un amic, 
pe post de translator, dar cu rol real de raisonneur, 
exprimând punctul de vedere oficial. Nikitin, personajul 
central, descoperă la Hamburg că doamna care l-a 
invitat, directoare a unei case de editură, este, de fapt, 
nemţoicuţa cu care avut o idilă la sfârşitul războiului. 
Prilej-pretext pentru autor de a se refugia în tema 
naţională predilectă, descriind ultima etapă a războiului 
pe parcursul a 2/3 din carte. Pe de altă parte, prezentul, 
adică treimea rămasă, veştejeşte modul de viaţă 
capitalist, opus în permanenţă eticii pure a omului 
sovietic. Ciudată, chiar suspectă de la un anumit punct, 
e insistenţa autorului asupra aspectelor sexy-porno, ca 
şi cum modul de viaţă capitalist s-ar reduce doar la atât. 
Savuroasă, de-a dreptul antologică, scena în care cei 
doi amici se lasă ispitiţi şi intră într-un bar obscur în 
care rulează filme deocheate. Autorul povesteşte 
conştiincios ce văd ei pe ecran şi pe urmă cum îi 
acroşează nişte putane care se aşează la masa lor. Dar 
oamenii sovietici sunt incoruptibili şi – principiali şi dârji 
– nu se lasă seduşi. Dimpotrivă, cuprinşi de scârbă, se 
grăbesc să facă plata şi să plece. 

O carte ineptă, pe care m-am străduit s-o duc totuşi 
până la capăt, fiind totuşi curios cum se termină. Cei doi 
eroi  hotărăsc să se întoarcă acasă mai curând decât 
fusese programat, iar în avion Nikitin moare de un atac 
de cord. N-am pătruns raţiunea auctorială a acestui 
sfârşit. 

* 

O carte de-a dreptul extraordinară e Corabia lui 
Sebastian a lui Baconsky. O viziune asupra aceleiaşi 
lumi occidentale, dar într-adevăr o viziune: autentică, 
personală, tulburătoare. Interesant şi felul cum a fost 
gândită cartea: o suită de impresii, fiecare capitol 
avându-şi ca pandant câte un poem. În fond, nici 
impresiile nu sunt altceva decât poeme în proză. E, 
poate, cea mai frumoasă carte a anului. Nu poate, ci 
sigur. Amară, sceptică, dacă nu deznădăjduită, de o 
frumuseţe stranie, solemnă, tragică. Am devorat-o dintr-
o suflare, fără îndoială superficial, promiţându-mi să 
revin. 

* 

După şaisprezece tentative de-a lungul a două 
săptămâni, în ziua de 29 reuşesc în sfârşit să-l prind pe 
R la telefon. Mă asigură că se ocupă de carte şi că va 
intra în producţie în prima decadă a lui ianuarie. Îmi 
spune, ca un fel de scuză, că a avut încurcături cu 
planul, dându-mi de înţeles că de acum totul va merge 
şnur. Mi se pare, ca de obicei, grăbit şi superficial. Am 
motive să rămân sceptic în continuare. 

* 

Acaparat de carte, am neglijat iar caietul acesta. Se 
scurg acum ultimele ceasuri ale unui an meschin. 
Singurele izbânzi sunt gradul N-ei şi trecerea Lizucăi la 
un orar normal, care-mi îngăduie să exist şi ca scriitor. 
Poate şi faptul că am trecut de jumătatea noii cărţi. 

Încolo, o mizerie nefirească, drapată cu lozinci. Apa 
rece raţionalizată. Apa caldă la fel. Curentul electric 
suprimat zilnic câteva ore. Nu se găsesc becuri. Falsa 
penurie de hârtie, care ne întoarce la cultura orală a 
triburilor. Un comerţ pauper, sortimente urâte şi puţine. 
Lipsesc articole elementare: stilouri. Monotonia şi 
sărăcia comerţului alimentar au devenit acum, în timpul 
sărbătorilor, acute. Încălzirea apartamentelor se face 
doar dimineaţa şi seara, iar de pe la 11 până spre 
seară, în case e un frig deprimant. Noroc că sfârşitul de 
an e nefiresc de călduros. Pentru anul care vine s-au 
anunţat oficial înăsprirea regimului de economii şi 
creşterea preţurilor la o seamă de lucruri. Aşadar, ce ar 
fi de sperat? Mai ales când a fi inclus şi apoi a te 
menţine într-un plan editorial a devenit o adevărată 
performanţă.  
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Al. 
SĂNDULESCU 

 

 

Bisericile mele 

 

 

 Sigur, prima a fost cea din satul meu, 
unde fusesem botezat, unde am primit prima 
împărtășanie și unde în Vinerea Mare, 
treceam pe sub Sfânta Masă și cântam la 
Prohod. Însă cum biserica nu era zugrăvită, 
de Înviere, am spus-o și altă dată, mergeam 
cu mama și alte rude la un schit, schitul 
Rogoz, aflat peste câteva dealuri. Soseam 
acolo de sâmbătă seara, cu mâncare de post, 
fiind găzduiți la maica Evghenia, o femeie  
cam negricioasă la față, încă destul de tânără 
și foarte primitoare. Când băteau clopotele, 
mergeam la biserică, unde, uneori ațipeam la 
picioarele unei strane. Acolo, cu o lumânărică 
în mână, am auzit și am cântat pentru prima 
dată „Hristos a înviat”. Dimineața, ciocneam 
ouă roșii și mâncam cozonac într-o poeniță 
din apropiere. 
 Mai mărișor, prin primele clase de liceu, 
în vacanțe, mă duceam cred în fiecare 
dumincă la biserică, unde, când preotul nu 
ținea predică, mă ofeream să citesc respectiva 
cazanie în locul dascălului. Credincioșii erau 
probabil mai atenți, auzind un alt glas, 
aproape copilăresc, decât acela obișnuit și 
monoton al bătrânului cântăreț. La marile 
sărbători, țin minte, cei tineri, inclusive femeile, 
sărutau mâna celor în vârstă. 
 La Râmnic, încă din clasa I-a de liceu ( 
cum ar fi acum a V-a ) profesorul de Religie, 
părintele Roșescu ( mort la Canal, sărmanul ) 
ne oblige să mergem la biserică în fiecare 
duminică. Parcă mă văd cu șapca în mână 
între coloanele din pronaos, sculptate cu 
frumoase decorații florale, acum zdrențuite de 
vreme,  ale ctitoriei brâncovenești, pictată de 

Pârvu Mutu, ca și biserica Colțea din 
București, înălțată de același spătar Mihail 
Cantacuzino. 
 Student în București, fără să am dreptul 
la cămin, am locuit în anul I la un prieten al 
tatei, în plin centru, pe strada Regală. Purtam 
cravată, ca un adevărat „burghez”, cum eram 
considerat. Mă duceam adesea la Biserica 
Enei, cea distrusă în parte de cutremurul din 
1977 și pusă la pământ, spre a -i șterge orice 
urmă, de Ceaușescu, și la frumoasa Biserică 
Zlătari de pe Calea Victoriei, unde slujea un 
preot bătrân, bărbat falnic, impunător, al cărui 
nume nu mi-l mai amintesc. 
 După arestarea tatei, în 1951, în timpul 
procesului, așteptam tremurând de emoție, în 
spatele Tribunalului mare, să vină mașina cu 
deținuți de la Jilava, care, când erau dați jos, 
în mare grabă, abia de îl puteam zări pe tata 
printre pistoalele mitralieră ale gardienilor, 
îndreptate împotriva lor, ca asupra unor 
criminali periculoși. Odată, înainte de a apărea 
duba neagră, am intrat în Biserica Domnița 
Bălașa, din apropiere și am plătit preotului să 
ne facă o slujbă de ajutor pe drumul Golgotei 
pe care-l urcam. Câteșitrei sub patrafir, mama, 
sora mea și cu mine, plângeam prăbușiți de 
durere, cu gândurile concentrate asupra 
scumpului nostru nevinovat. Niciodată, cred , 
n-am fost mai pătruns ca atunci de fiorul 
mistic, de speranța în ajutorul Domnului. 
Biserica Domnița Bălașa reprezintă, prin acel 
moment, cea mai profundă contopire a 
sufletului meu cu Cel de Sus. 
 În timpul vacanțelor, acum eram fără 
serviciu, petreceam destul timp într-un sat din 
nordul Dobrogei. Locuiam în casa parohială, 
chiar în curtea bisericii, unde, sărbătorile, mă 
duceam să mă închin și să ascult Sfânta 
Liturghie. Într-o duminică, după sfârșitul 
slujbei, cam pe la ora 12, i-am cerut preotului 
să facă o rugăciune și pentru tata, care se 
găsea în închisoare, cum prea bine știa și el. 
Mi-a răspuns grăbit că-i este foame și că 
rămâne pe altădată. „Altădată”,vai, n-a mai 
revenit niciodată. Au trecut anii, mai bine de 
12, tata a ieșit, bietul, cu plămânii ciuruiți. 
Calvarul lui se dubla cu al nostru, al celor de 
afară, al suferințelor de tot felul. Eu, aproape 
că îmi pierdusem speranța, mă bântuiau 
îndoielile, vecine cu disperarea. Mă cam 
îndepărtasem de credință pentru toate câte mi 
se întâmplaseră, culminând cu refuzul 
preotului de care vorbeam, lipsit de har, de 
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orice spiritualitate, neînțelegând un lucru 
elementar, că el își poate potoli foamea într-o 
jumătate de oră, pe când sărmanul meu tată, 
niciodată, până la încă îndepărtata eliberare. 
Și totuși, ajuns la Paris, în ajunul operației pe 
cord deschis, care urma să se producă după 
Paște, am simțit nevoia să merg la slujba de 
Înviere. Cum nu voiam să mă duc la biserica 
ortodoxă română, unde foiau securiștii, am 
descoperit în cartierul meu în care locuiam un 
fel de capelă rusească, o simplă încăpere, 
ceva mai mare, împodobită cu icoane și unde, 
bineînțeles, că slujba se ținea în rusește. 
Ducându-mă să cumpăr lumânări, auzeam 
credincioșii cerând „sficiki” în loc de „bougies”, 
întâlneam bărbați în vârstă, îmbrăcați în 
costume confecționate din cea mai pură stofă 
englezească, dar demodate, roase și lustruite, 
ca orice haină purtată, fie și numai de 
sărbători, decenii în șir. Erau ruși albi, fugiți 
din țara lor în timpul revoluției bolșevice. 
Cântările bisericești erau oarecum altfel decât 
ale noastre, dar preotul ne-a chemat, ca și la 
noi, zicând „veniți să luați lumină !” și „Hristos 
voskres !”( Hristos a înviat !”) Și această 
lumină m-a cuprins și pe mine, redându-mi 
încrederea, puterea interioară și credința. Mă 
întorsesem în acele clipe la Dumnezeul 
copilăriei mele, cerându-I să mă ierte și să mă 
ia sub sfânta Lui pază. Și Dumnezeu, în 
marea lui bunătate, m-a ajutat și mi-a iertat 
păcatele. 
 O altă biserică de care mă leagă 
amintiri binecuvântate a fost Mănăstirea 
Agapia, pictată de Nicolae Grigorescu. 
Locuiam la o maică și scriam într-un cerdac 
înconjurat de mușcate și acompaniat de 
dangătul clopotelor. Când făceam o pauză, 
mă duceam la biserică, unde se slujea în 
permanență și unde ascultam cântecele de 
rugă, melodioase și alinătoare ale maicilor. 
Acolo, între dealurile împădurite și în acea 
atmosferă calmă, pot spune romantică, am 
scris Literatura epistolară. Și au urmat și 
altele, de astă dată, în imediata vecinătate a 
frumoasei biserici din Bușteni, care-și 
proiectează silueta pe seninul cerului dinspre 
muntele Caraiman, ctitorie a Regelui catolic 
Carol I. În timpul comunismului, crâncen 
demolator al monumentelor trecutului, un 
preot de ispravă nu a distrus portretele 
Regelui și al Reginei Elisabeta și le-a acoperit 
cu o pânză trainică, mascându-le cu icoane, 
zugrăvite la repezeală. După 1989, ele au fost 

decopertate și acum pot fi admirate în toată 
splendoarea lor originară. 
 Aici, am început să scriu cărțile mele de 
memorialistică, trecând adesea pe la biserică, 
aprinzând lumânări pentru cei dragi mie, vii și 
morți. Aici, s-a născut Operație pe cord 
deschis, înrudită cu rândurile de față și ale 
cărei prime exemplare mi le-a adus o 
redactoriță tânără, de o mare sensibilitate. 
Cum i se încheia programul la editură, aflată 
în Casa Presei Libere, și cum eu eram 
nerăbdător, i-am ieșit în cale. Una dintre 
cărțile abia ieșite de sub tipar i-am oferit-o ei, 
scriindu-I emoționat și prima dedicație pe 
treptele Mănăstirii Cașin. Încă una din 
bisericile mele, și poate cea mai luminoasă, 
ea simbolizând o nouă etapă și o nouă 
înfățișare tematică și stilistică a scrisului meu. 

       
  

 

      Foto:Mănăstirea Agapia 

 

 

Foto: Casa Presei Libere 
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Ana POP-SÎRBU 
 
AMINTIRE 
 
Luna se-ntunecă, sunetele urcă lent. 
Meşa se resfiră lângă pocal, 
Întunecată, furişată, 
Ca liliacul sub ploi. 
Nisipoase umbre ţi se lipesc de piept. 
Urcă în tine, ca  picăturile plumburii, 
Pe cutele auzului, pe sângele numelui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Pe armodia unei retorici nesăţioasă. 
 
 

SOLILOCVII 
 
În dimineaţa acasta stau de vorbă cu mine  
Despre cărţi, onomastici, despre cerul Normandiei. 
Din când în când ascultăm Gloria de Vivaldi, 
Însemnăm literele măruntelor foi . 
Coborâm cu buricele degetelor 
Până la Roma lui Nero. 
Dimensionăm secundele. 
Suntem tăişul sfârtecat 
Ce-mparte amiaza. 
 
 

LINII ALBE,NEGRE 
 
Calc pe lângă boii tatălui. 
În dreptul inimii tata are oglinjoara. 
Fiecare pasăre o-nchid, acum, în gând. 
Într-o cutie cu fluturi albaştri, 
Pe scoarţa nucului meu 
Se-aşează fiecare pasăre din cutie. 
Închid şi deschid cutia cu fluturi şi păsări. 
Linii albe, negre leagă bine cutia. 
Tata doarme, numai oglinjoara i-a căzut 
Din dreptul inimii. 
 

NOIEMBRIE 
 
Pe sârmă stau păsări albe negre, 
Se-afundă-n dimineaţa de noiembrie. 
Le privesc ca nişte doamne singure. 
Văd norii, fluviul. eterul. 
Albastre, precise sunt aripile lor 

Şi eu sunt o pasăre oarecare 
Pe un deal părăsit,,, 
 
 
 
 

VÂNTUL   
 
(ÎN MEMORIA LOR) 
 
Cineva îmi lărgeşte cărarea, 
Prunii, nucii, amiaza, noaptea. 
Ne măsoară lung. 
Într-un târziu, stăm pe-un răzor. 
Ciuperci, greieri, vânt aspru. 
Menta, cureluşa de pe brâul tatălui 
Şi vuietul celor tineri, subţire. 
 
 

CERCURI ASCUNSE 
 
Cu puţin timp înainte de miezuln nopţii, 
Lustruiai printre rafturi nişte nimicuri. 
Mocneau, încălzindu-se ca omida pe trunchi. 
Erau clipele care-mpingeau ficţiunea înainte, 
Închipuind albul morţii, 
Cerc ce atinge priveliştea. 
 

ASPRIMEA 
 
Mă uit în oglinda lucioasă a bălţii. 
Îmi văd obrazul colţuros 
Ca un pieptene de os. 
Sunt aspră, ca arătătorul 
De la ora de geografie 
Ce zgîrîie continentele... 
 
 

DEODATĂ VENI ÎNGERUL 
 
Între două secole stăteam pe malul apei, 
Vedeam printre pietricele trecutul. 
Deodată veni îngerul şi îmi ceru 
Să tai cu cuţitul feţele veacului. 
Ce ai cu mine, am strigat, 
Nu vezi că nu sunt eu? 
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Emil Cătălin 
NEGHINĂ 
 

 
 
Sacrificiu 
 
 
Galerii, fundații, curatori, manageri culturali,  
ONG-uri, impresari, specialiști de toate națiile, 
așteaptă înfrigurați la poarta cetății 
să se nască generația nouă de învingători 
care la senectute să declare 
că n-a fost doar una de sacrificiu. 
 
Poetul simte nevoia acută de anticorpi 
pentru intrarea urgentă în funcțiune 
a instinctului de frumoasă supraviețuire. 
Scrie tot mai mult despre sacrificiul uman 
dar nu-i găsește un sens matrice. 
 
Poemul transpiră și îl convinge destul de greu 
că exilul interior nu e neapărat o formă de cancer, 
ci mai degrabă o formă de refuzare a contaminării. 
 
Poetul nu poate asculta tot timpul, 
îl bântuie gânduri de care nu poate scăpa, 
subconștientul îi seacă puterile 
cu întrebări care nu-s ale lui: 
Ai ce vinde...?  
Ce dărui...?  
Ai cu ce face schimb...? 
Cum vinzi arta ta...? 
Cum te desfaci...? 
În câte părți...? 
Cui...? 
 
Poetul e mereu rupt în cur 
și când prinde un ciolan devine dictator, 
inclusiv pentru cei care sunt aidoma cu ce era el 
înainte. 
 
De-aici și dilema din cea mai mare parte a nopților 
de insomnie: 
nu se poate hotărî, pentru posteritate, 
dacă să se sacrifice sau să se lase sacrificat. 
 

 
 

Marele Titlu 
 
Relația poetului cu Poemul... 
îmbracă uluitoare forme de atașament, 
de ambele părți dovedit, 
care poate ajunge la granița cu isteria și dincolo de 
ea. 
 
În istoria recentă s-a iscat un conflict între cuvinte. 
Experții l-au catalogat drept război de presiune 
lingvistică. 
Zăpăceală în care legătura bizară 
dintre cuvintele cheie și celelalte a fost grav 
șubrezită. 
 
S-a lăsat cu manuscrise mototolite, 
arse ori doar azvârlite la gunoi. 
Parte dintre ele n-au apucat măcar să fie recitite, 
despre publicare nici nu s-a mai pus problema. 
Viața atât de scurtă a unora dintre litere 
combinate în zona de conflict 
a făcut ca pasaje întregi să refuze, disprețuitoare, 
să mai respire ori să clipească. 
 
Dar Dumnezeu e mare 
și pedepsește aspru căderea în păcatul trufiei, 
așa că în cele din urmă conflictul a fost aplanat, 
au fost din nou subvenționate revistele literare, 
cuvintele grele și-au călcat pe orgolii 
și s-au înscris din nou în competiție, 
cu gândul clar la Marele Titlu 
sub care vor defila prin librării și biblioteci 
cu neclintita convingere că timpul le va da 
în cele din urmă pe bună dreptate laurii. 
 
Din toată vânzoleala asta cel mai mult a suferit 
Poemul. 
A răcit și a trebuit să stea în convalescență un 
timp. 
 
Două romane și-o piesă de teatru, 
cu același Titlu, pentru concurs, 
a scris poetul în perioada asta 
și cu toate că i le-a citit cu calm 
și intonație aleasă, la căpătâiul patului, 
plus o seamă de povești interminabile 
cu rime testate deja de mari foști poeți, 
rugându-i-se în genunchi, 
n-a reușit să convingă Poemul 
să-și ia medicația la timp. 
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Ioan BARB 
 
 
 
atunci 
 
 
mamă de ce nu pleci tu de acasă 
să-ți vezi de drumul tău 
să se mărite și amărâta aia de soru-ta 
că am îmbătrânit și n-am pe nimeni lângă mine 
de ce nu ceri și tu o odaie 
 o garsoneră cum îi zice acum 
de la fabrică unde să stai 
să te aduni și tu ca oamenii la casa lor 
să nu mai vorbească lumea că ești holtei bătrân 
fluturând vântul fără rost 
de ce nu pleci și tu de acasă 
să-ți vezi de drumul tău 
 
care drum mamă și ce rătăcire 
s-ar înălța mai sus de așteptările tale 
și care pulbere de pe tălpile oamenilor 
se scutură împotriva mea mamă 
stau sub cortul serii și scormonesc în jar 
soba duhnește a fum  
deasupra mesei o icoană păzitoare 
 se uită cu milă 
dar nici Dumnezeu nu mai poate privi în noi 
 prin atâta funingine 
 
mamă ce-aș mai fi urlat ca tunetul atunci 
dar mă temeam că vor tresări 
câtecele tale de leagăn păstrate sub cenușar 
că voi tulbura urechile celor adormiți 
încremenite în ceara sfințeniei 
îmi era frică că voi putea găsi ceva omenesc 
 pe chipul meu de atunci  
să mă ispitească să rămân 
și să-mi îngraș amintirile cu pilitură de suflet 
ca pe un pământ arid să le desțelnesc iar și iar 
de aceea zilnic lustruiam cerul privind 
până când strălucea ca luna nouă răsărită sub nor 
și toate lucrurile îmi surâdeau înnoite 
 
când mi-au descusut pleoapele  
am văzut în mine un alt om care mă îmbia la drum 
 
 

 
mamă de atâta timp te-am ascultat  
am plecat de acasă însoțit de vânt 
am aflat că soră-mea s-a măritat  
că ai nepoți și casa râde de dragul lor 
și cumnatu-meu e un om ca pita lui Dumnezeu 
și că ăi bătrâni de pe ulița noastră 
s-au dus aproape toți  
află despre mine că sunt sănătos 
sănătate pe care v-o doresc și vouă 
 
acum sunt liniștit mamă  
după ce am plecat în lume 
un Vraci m-a întâlnit pe drum 
m-a lecuit de singurătate 
 
o altă femeie ți-a împrumutat locul  
se uită cu dor în inima mea dimineața 
scoate în fiecare zi din cuibar 
un ou de aur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ileana Lucia Floran: Lumină răsturnată 
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Carmen BRĂGARU 

 

 

 

 

 Portretul unui artist: Mihail Sinelnikov 

 

 

       În luna septembrie a acestui an s-a desfășurat la 
Craiova a treia ediție a Festivalului de poezie „Mihai 
Eminescu”, la care au participat și numeroși poeți veniți 
din diverse colțuri ale lumii. În delegația Federației Ruse 
s-a numărat și un important poet contemporan 
moscovit, Mihail Sinelnikov, care, deși aflat pentru a 
șasea oară în România, este aproape necunoscut 
publicului autohton. Din 1976 și până astăzi, de-a lungul 
vizitelor în țara noastră, a făcut cunoștință cu studenți 
filologi și profesori de la catedra de limba și literatura 
rusă, cu unii dintre aceștia legând prietenii pe viață. Și-a 
propus, de asemenea, să vadă cât mai multe zone 
distincte ale României, în palmares intrând comunitățile 
rușilor lipoveni, Maramureșul, Moldova, Bucovina, 
Brașovul și Sighișoara, în dorința de a-i cunoaște cât 
mai bine pe români și pitoreasca lor țară, de care 
mărturisește că s-a simțit atras dintotdeauna în mod 
irezistibil: „Istoria m-a atras de când eram copil. Istoria 
Romei, în mod deosebit. Așa am aflat pentru prima dată 
despre cum Dacia a fost cucerită de Traian. Mult mai 
târziu, am descoperit doinele și basmele românești de 
care m-am îndrăgostit iremediabil. Primul prozator 
român pe care l-am citit pe la 11 ani a fost Slavici. M-a 
entuziasmat romanul său Moara cu noroc, pe parcurs 
ajungând să îmi placă din ce în ce mai multe cărți 
românești. Am o simpatie aparte pentru Topîrceanu, nu 
numai pentru poetul, ci și pentru omul care a fost. Dar 
asta s-a întâmplat mult mai târziu. Și, Doamne, nu mi-
aș fi putut imagina atunci că România va deveni parte a 
destinului meu! Însă așa a fost…”  
      Călătoriile lui Mihail Sinelnikov în țara noastră nu au 
rămas fără ecou, experiențele sublimându-se în 
numeroase poezii închinate locurilor vizitate. Văzând 
lumina tiparului întâi la Moscova, o parte dintre acestea 
au fost traduse sporadic de prietenul și profesorul 
universitar Dumitru Balan în diverse reviste literare din 
România. În 2006 ele au fost adunate și sporite cu o 
serie de tălmăciri datorate lui Paul Polidor, în volumul 
bilingv intitulat Prietenul, pentru ca anul acesta, 
volumul, adăugit de Paul Polidor, să devină Дом. Casă 
lipovenească. Câteva pagini despre viața și opera lui 
Mihail Sinelnikov au fost incluse în volumul masiv, 
intitulat Poezia rusă din secolul XX, conceput de 

profesorul Balan pentru uzul studenților, însă util 
oricărui iubitor de literatură.  
      Cu ani în urmă, în vederea documentării pentru un 
articol de prezentare în limba engleză, l-am rugat pe 
Mihail Sinelnikov să îmi trimită un curriculum vitae 
complet, atât de la modă în zilele noastre. Am primit în 
schimb o lungă epistolă lirică ce îi definește pe deplin 
profilul de poet, traducător inspirat și eseist, așa cum 
niciun CV, oricât de detaliat, nu ar fi reușit să o facă. 
Voi cita, așadar, din acest text mult prețios, ori de câte 
ori voi avea nevoie să punctez aspecte importante din 
viața și creația acestui autor special. „Dacă este să 
glosăm pe marginea biografiei în genere, – mărturisește 
Mihail Sinelnikov – atunci putem face o distincție clară 
între cea interioară și cea exterioară. Nu țin prea mult la 
aceasta din urmă. Este reprezentată de anumite semne 
ale timpului, unele poate chiar onorante. Un mare poet 
persan a spus odinioară: «Tinere! Câtă vreme ești lut 
moale și flexibil, primește pecetea lumii!» Am primit-o și 
eu. Nu am făcut excepție. Așadar, dacă doriți detalii 
despre premiile și onorurile acestei lumi, vedeți anexa.” 
Și anexa menționată atât de în treacăt conținea, într-
adevăr, o listă impresionantă de volume, de premii și 
distincții primite de poetul și de traducătorul rus de-a 
lungul anilor, însă nu era nici pe departe completă din 
pricina modestiei autorului. Cu ocazia recentei sale 
vizite, am obținut o listă cu titlurile aduse la zi, dublate 
între timp, atât în ceea ce privește creația sa originală, 
cât și traducerile, antologiile sau volumele îngrijite.  
          Mihail Sinelnikov este autorul a douăsprezece 
volume de poezie originală: Oblaka i ptițî (Nori și păsări, 
1976), Kirghizskaia rapsodia (Rapsodie kirghiză, 1979), 
Holodnîi kliuci (Izvorul rece, 1986), Son șelkopriada 
(Visul viermelui de mătase, 1990), Oblomok (Ciobul, 
1997), Neznakomîi golos (Vocea neștiută, 1999), Șelk 
(Mătase, 2002), Skorpion (2003), Ala-kiinz (versuri 
kirghize, 2006), Sto stihotvorenii (O sută de poeme, 
2011), Pustînia (Pustietate, 2014), Pereval (Trecerea, 
20115), fără a socoti și cele șase antologii de poezii 
alese, tipărite de-a lungul vremii. Urmând o tradiție 
îndelungată a breslei, poetul s-a desăvârșit pe sine, 
traducând masiv din poezia altor spații: gruzină, 
armeană, osetină, kirghiză, persană, tadjică, azeră, 
oprindu-se cel mai adesea la autori și bucăți clasice. 
Cele mai importante volume traduse sunt socotite din 
kirghizul Alîkul Osmonov (1980; 2013), din poetul 
persan Hakani (2004; 2009) și Poezia Răsăritului 
(2011). A îngrijit ediții din Mihail Zoșcenko, Piotr 
Buturlin, Adelina Adalis, Mihail Lermontov, Boris Brik, 
Eghișe Ciarenț, Arseni Tarkovski, Omar Khayyam, 
Rabindranath Tagore etc. A întocmit optsprezece 
antologii de versuri ale poeților ruși despre diverse 
orașe și regiuni, precum Koktebel, Sankt Petersburg-
Petrograd-Leningrad, Moscova, Azerbaidjan, Altai, 
Turkmenia, India, Karaceai sau Balkaria. Altele vizează 
poezia clasică sau lirica de dragoste persană, 
capodoperele poeziei gruzine în traducerile poeților 
ruși, poezia drumului, Orientul islamic în literatura 
clasică a Occidentului creștin etc. Versurile originale și 
traducerile sale au fost și sunt în continuare publicate în 
principalele reviste de profil din Rusia, ca „Novîi mir”, 
„Znamea”, „Arion”, și răsplătite cu numeroase și 
prestigioase premii. Grupaje din lirica originală i-au fost 
traduse în engleză, germană, polonă, română, turcă, 
mongolă, hindi, gruzină, armeană, azeră. Articolele și 
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eseurile sale despre poezie, amintirile despre scriitorii și 
oamenii de cultură pe care a avut norocul să îi 
întâlnească în copilărie și adolescență sunt așteptate și 
citite cu real interes. O perioadă a lucrat ca observator 
literar al ziarului „Moskovskie novosti”, iar în calitate de 
redactor-șef al editurii „Limbus Press” din Sankt 
Petersburg, a selectat și a propus volume din literatura 
rusă și universală, semnând totodată și prefețele unor 
cărți de poezie. Este membru al Uniunii Scriitorilor din 
Rusia din 1976 și membru corespondent al Academiei 
Ruse de Științe.  
      Acestea ar fi, în linii mari, coordonatele carierei lui 
Mihail Sinelnikov, mai mult decât suficiente pentru a 
justifica interesul istoricilor și criticilor literari. Însă 
autorul rus se simte, dimpotrivă, jenat când i se acordă 
o prea mare atenție: „Sunt extrem de flatat de intenția 
Dvs. de a scrie un articol despre mine, despre umila 
mea persoană. Simpla intenție mă onorează. Vă asigur 
însă că îmi lipsește total mania grandorii căci, folosind 
niște antibiotice tainice, m-am lecuit încă din tinerețe de 
goana după glorie. Mai mult decât atât, aș renunța de 
bună voie la faima lumii (pe care, la drept vorbind, nu 
mi-o acordă nimeni), în schimbul unui mic vas alb 
plutind pe întinderea albastră a mării (…) Orice altceva 
este deșertăciune. Cu excepția anumitor sunete, 
cuvinte sau culori, ce pot da iluzia fericirii.” 
       Să încercăm, ajunși în acest punct, o apropiere de 
„biografia interioară”. Poetul s-a născut la Leningrad, la 
19 noiembrie 1946, într-o familie de intelectuali scăpați 
ca prin miracol de blocadă. Părinții erau deja oameni în 
vârstă, cuplul având încă un fiu, mai mare. Tatăl, 
Nikolai Alekseevici, ca jurnalist și om de litere, 
cunoscuse mai toate personalitățile literare ale vremii, 
printre care se regăseau Zaboloțki și Mandelștam. 
Mama, Evdokia Timofeevna, născută Fedina, 
profesoară de limba și literatura rusă, fusese în timpul 
războiului directoarea unui cămin de copii ai căror 
părinți muriseră de foame. „Mi-am trăit primii ani din 
viață în Asia Centrală, în ceața multicoloră a căreia, 
tata, om precaut din fire, își mutase întreaga familie, 
salvându-ne astfel de represiunile inevitabile. Sunt 
recunoscător soartei pentru aceste circumstanțe, 
întrucât în copilărie m-am adăpat cu imagini și impresii 
de care nu a putut avea parte niciun coleg de generație 
din Leningrad. Am avut astfel norocul să posed ceva 
numai al meu. Am început să scriu poezii de timpuriu, 
în mod regulat pe la vârsta de 13-14 ani, slabe însă și 
fără prea mari speranțe de viitor. (Mă și mir uneori cum 
de nu m-am lăsat păgubaș!) Abia pe la 21 sau 22 de 
ani pot să spun că m-am simțit mulțumit de ceea ce îmi 
ieșea de sub condei. Trebuie să vă mărturisesc că, în 
anii de formație, am citit în detaliu poezia rusă. De-a 
lungul vieții, gusturile mi s-au mai schimbat, la fel cum 
m-am schimbat și eu. Din temelii! Am ars purificator 
lucrurile pe care le adorasem și am început să le ador 
pe cele pe care le repudiasem mai înainte. În timp, 
puține au rămas neschimbate și tocmai de aceea îmi 
sunt atât de dragi.” 
       În ciuda acestor înclinații evidente, Mihail 
Sinelnikov a urmat cursurile Facultății de Istorie din 
cadrul Institutului de Pedagogie din Kîrgîstan, republica 
sovietică din centrul Asiei. Ulterior, atras irezistibil de 
literatură, va urma și cursurile Institutului Gorki din 
Moscova. A debutat devreme cu versuri publicate în 
revista „Moskovskii komsomoleț”, în paginile căreia a 

fost remarcat de Leonid Martînov, primul care i-a prezis 
un viitor în poezie. 
        Nu numai pentru că acestea au fost etapele vieții 
și ale carierei sale, mai întâi de poet, apoi de traducător 
și în cele din urmă de eseist, Mihail Sinelnikov se 
consideră a fi mai întâi de toate poet și, desigur, știe ce 
spune: „Activitatea mea a ajuns prea departe, ca să mă 
mai pot îndoi de faptul că m-am născut cu darul de 
versificator. Poet am hotărât să mă numesc mult mai 
târziu, considerând că este o titulatură ce trebuie 
întrebuințată cu parcimonie. Dacă aș fi gândit altfel, aș 
fi renunțat fără îndoială la a scrie. Sunt conștient de 
faptul că nu sunt un mare poet, un geniu, dar sunt totuși 
un poet autentic al epocii în care poezia a fost atât de 
umilită și atât de slab reprezentată. Aș îndrăzni să spun 
chiar că între poeziile mele se găsesc și câteva bine 
realizate din punct de vedere calitativ, ce îmi pot 
justifica biografia, aflată altminteri adesea sub semnul 
întrebării. Parcă ceva m-a oprit mereu de la împlinirea a 
ceea ce mi-a fost menit de sus. Și totuși, nu e de 
mirare. Toți poeții ruși ai secolului XX, și nu numai, toți, 
poate cu singura excepție a lui Hodasevici, au fost 
victimele unor deformații monstruoase. Asta a 
însemnat, pe de o parte, presiunea malefică a timpurilor 
aflate în putrefacție, dar pe de altă parte, și o anume 
doză de lenevie spirituală…” 
           Poezia, se știe, presupune formă și conținut. În 
ceea ce privește forma, poetul rus subscrie la vorbele 
lui Mandelștam, pentru care forma era „stoarcerea 
conținutului”, așadar esența: „În cazul meu, forma a 
venit cu mult înainte de clarificarea conținutului. Versul 
mi s-a iscat și s-a impus de timpuriu, chiar dacă nivelul 
și intensitatea lui s-au extins odată cu trecerea anilor și 
acesta este motivul pentru care multe lucruri mi-au 
scăpat printre degete. Am fost întotdeauna un 
autodidact, am făcut totul pe cont propriu și am trecut 
prin școală citind numai din poeții de odinioară. Întrucât, 
trebuie să o spun, versul poate fi lucrat în timp de un 
poet, așa cum vocea este lucrată în timp de un 
cântăreț.”  
        Cu tehnica asimilată astfel de la predecesorii săi, 
Mihail Sinelnikov, deși tânăr la vremea aceea, s-a 
dovedit a fi de la bun început un păstrător credincios al 
versificației tradiționale ruse. În ceea ce privește 
conținutul poeziei sale, una destul de omogenă, se 
poate afirma că ea completează lumea înconjurătoare 
printr-o adâncă meditație filosofică, printr-o tematică 
întoarsă spre istorie, cu precădere spre cea antică, dar 
și printr-o abordare istorică a lumii contemporane, 
printr-o privire pătrunzătoare ce transcende 
materialitatea lucrurilor și le atinge esența, ori prin 
renunțarea deliberată la percepția comună a 
fenomenelor și obiectelor de zi cu zi. Universul poetic 
imaginat de Sinelnikov poate, fără exagerare, purta ca 
inscripție două versuri din propria-i poezie, intitulată 
Nomadul: „În fața-mi se ridică nori de piatră/ Iar ochii 
de-mi înalț, văd munți eterici.” 
         Poet livresc, atras de lirica metafizică ce îl 
înrudește, în opinia lui Dumitru Balan, cu Hölderlin sau 
Rilke, Mihail Sinelnikov se alătură creatorilor de poezie 
intelectuală și erudită, nu numai filosofică pur și simplu. 
Și astfel, pentru erudiția livrescă, meditația analitică și 
expresivitatea metaforică, atribute ce îi definesc 
îndeobște opera, discipolul a ajuns să fie comparat, în 
cele din urmă, cu unii dintre maeștri săi: Nikolai 
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Zaboloțki, Arseni Tarkovski, Aleksandr Mejirov, Evgheni 
Rein.  
        Principalele teme ale liricii sale sunt privirea 
nostalgică întoarsă spre copilărie („Sufăr de boala 
numită copilărie”), admirația discretă pentru timpurile și 
civilizațiile străvechi, atracția pentru personajele biblice, 
tentația drumului și descrierea locurilor exotice prin care 
l-au dus pașii, mai ales a celor din India de care a 
rămas profund legat. Mișcat de o reflecție a lui Paul 
Valéry, conform căreia poetul francez și-ar fi petrecut 
întreaga viață cugetând asupra unor gânduri care i-au 
trecut prin minte în timpul unei furtuni de vară pe când 
se afla în Italia, Mihail Sinelnikov se autodefinește ca 
fiind mai degrabă un om tentat de călătorire, cu alte 
cuvinte, atras de evenimentele exterioare ce 
declanșează experiențe lăuntrice profunde, și mai puțin 
ca fiind un poet predispus la a scrie versuri fără a-și 
părăsi camera de lucru. În acest mod se poate explica 
poate fascinația sa pentru țigani, percepuți ca nomazi 
ce nu cunosc odihna, tocmai de aceea mai profunzi în 
simțire și mai liberi sufletește. Drumul, ca motiv, este 
când inițiatic, desăvârșind omul, când ademenitor, 
împingându-l spre umblet continuu, fără oprire, așadar 
fără timp pentru contemplarea vieții. 
Putem afirma cu tărie că traiectoria poetică a lui Mihail 
Sinelnikov urmează același drum bătătorit de mulți alți 
conaționali înaintea sa. Deși poet talentat, nu și-a putut 
împlini personalitatea creatoare decât după ce a 
parcurs până la capăt drumul altor traducători. Aidoma 
multor poeți ruși importanți, între care Boris Pasternak, 
Arseni Tarkovski, Maria Petrovîh, Nikolai Zaboloțki și 
mulți alții, chiar dacă despărțit ca vârstă de cel puțin o 
generație, Sinelnikov a lucrat timp îndelungat ca 
traducător de poezie din limbile popoarelor din diversele 
republici sovietice. A tradus masiv, ajutat de talentul 
său nativ, bucuros că putea evada din realitatea tulbure 
a acelor vremuri. Astăzi, deși declară că a depășit de 
mult acea etapă a vieții, o evocă cu multă nostalgie: „M-
am ocupat multă vreme cu traducerea de poezie. Este 
momentul să vă reamintesc părerea mea intimă și 
anume că poezia este intraductibilă. Este cu totul 
altceva dacă, în timpul acestor eforturi eroice, poate să 
se ivească întâmplător o poezie de bună calitate, însă 
ea este totuși complet diferită de original. Ceea ce 
vreau să spun este exprimat perfect de termenul 
ucrainean ce desemnează traducătorul, perekladcik, 
adică cel care schimbă întreaga construcție inițială sau 
structura de cărămidă a unei clădirii. Aș fi putut publica 
o carte cu selecții din opera mea de traducător, în care 
s-ar fi putut întâmpla să transpară uneori un anume 
suflu poetic, însă, la urma urmei, nu prețuiesc prea mult 
acest sector al activității mele. A fost, de fapt, o meserie 
care mi-a adus bani frumoși la vremea aceea, deoarece 
exista o anume politică imperială în dosul acestui 
demers național. O „mită” identică (…) au primit și 
Pasternak, și Ahmatova, și Zaboloțki sau Tarkovski… 
Judecând după vârstă, eu am fost ultimul venit la Tbilisi. 
Era vorba firește de acea atracție ciudată pe care toți 
poeții ruși au avut-o pentru Gruzia, un spațiu în care 
cultul poeziei dura de un secol, curgea vinul bun și 
gazdele erau primitoare. Acum mă bucur că a trecut 
epoca traducerilor ca ocupație sau meserie. Deși, într-
un fel, ne-a ajuns din urmă și pedeapsa, dacă o pot 
numi astfel. Căci, din motive evidente (pentru că 
adesea traduceam, la un pahar de vin, autori de mâna 

a doua), acum sunt pedepsit prin faptul că cea mai 
reușită și mai mare parte a creației mele în acest 
domeniu nu a fost publicată până acum. Mă refer la 
traducerea pe care am terminat-o din opera lui Hakani, 
marele poet persan din secolul al XII-lea. Trăiesc cu 
speranța că va vedea lumina tiparului într-o bună zi. 
Așadar, traducerea de versuri este o ocupație episodică 
astăzi pentru mine, și slavă Domnului că este așa. Cu 
toate acestea, mi se pare uneori că ar trebui să îmi 
încerc mâna – ajutat, firește, de un bun cunoscător de 
poezie românească – traducând ceva din Eminescu, un 
poem care să se lase tradus, dacă există așa ceva în 
opera poetului Dvs… Știți, se întâmplă mai mereu ca 
niște versuri de raftul al doilea să sune în traducere 
excepțional, în timp ce acelea cu adevărat excepționale 
să se răzbune prin imposibilitatea transpunerii lor în altă 
limbă. În ce mă privește, am tradus până acum din 
limba română un ciclu de poezii din Tudor Arghezi. La 
vremea respectivă, au fost publicate în revista „Novîi 
mir” și mi-au oferit prilejul să călătoresc prima dată în 
România, pentru o vizită de documentare la Mărțișor. 
Am mai tradus poezii, izolate de această dată, din 
Topîrceanu și Șt. Aug. Doinaș.” 
          Deși a tradus mult și chiar foarte inspirat uneori, 
Mihail Sinelnikov este convins de faptul că „Poezia este 
mai întâi de toate intraductibilă. Aceasta nu poate fi o 
trăsătură secundară, ci este chiar esența Poeziei. Se 
opune traducerii, luptă feroce împotriva ei și încetează 
a mai fi poezie în momentul în care este înfrântă. Mai 
mult decât atât, cel mai important lucru este acela că 
poezia este de netradus în chiar limba în care ea a fost 
scrisă! Ceea ce înseamnă că nu poate fi comunicată 
sau transpusă în alte cuvinte. Posibil este numai un 
comentariu pe marginea ei, o interpretare, deși 
subiectul nu poate fi niciodată epuizat.” 
         Fiecare vizită făcută în România a dat roade 
poetice, textele descriind locurile și oamenii pe care 
sensibilitatea sa poetică i-a perceput. Călătoria din 
2006 a scos la iveală un întreg ciclu de poeme dedicate 
Bucureștiului, Bucovinei, mănăstirilor din Nordul 
Moldovei, Carpaților. Ca toate celelalte poezii inspirate 
de variatele spații prin care a avut șansa să treacă, și 
cele de inspirație românească au aceeași matrice: 
dincolo de diversitatea formelor și a culorilor 
modernității, dincolo de aparent nespectaculoasele 
trăsături ale oamenilor de rând sau ale aspectelor 
obișnuite ale existenței, privirea pătrunzătoare a 
poetului radiografiază tot ce întâlnește în cale și, 
renunțând la înveliș, se îndreaptă direct către esență, 
făcând în așa fel încât să scoată la suprafață, din 
străfunduri, caracteristicile definitorii ale unui popor 
întreg. Astfel, ascunse sub trăsăturile comune ale unor 
trecători obișnuiți, ale unor jandarmi sau ale unor țigănci 
oacheșe, „oracole implacabile”, îmbrăcate cu fuste 
pestrițe, înfoiate și purtând salbe la gât, poetul vede 
arhetipuri de „neștiuți patricieni” și „plebei pitorești”, 
„Cum ai obține-ntr-o retortă alchimică/Trăsături ale 
Romei apuse”. Cu toate că inscripțiile străvechi s-au 
șters de multă vreme, „profilul palatin s-a estompat” și 
vuietul războaielor s-a stins, poetul poate încă sesiza 
cum toate elementele existente în acele timpuri se află 
încă în jurul nostru, chiar dacă altfel dispuse, ochii 
imaginației sale fiind în stare să reînvie pentru o clipă 
„zarva haiducilor” ascunși prin codru sau „doinele ce 
respiră profunzimi spirituale”.  
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       Mihail Sinelnikov recunoaște cu mâna pe inimă că, 
pe lângă darul cu care a fost înzestrat la naștere și pe 
lângă șlefuirea pe care a căpătat-o prin lecturile 
timpurii, o puternică influență au exercitat asupra sa 
persoanele remarcabile pe care a avut șansa să le 
întâlnească: „Toți poeții minunați pe care i-am întâlnit în 
viață și-au lăsat câte o amprentă asupra mea. Îmi 
amintesc cu infinită plăcere întâlnirile cu Nikolai 
Tihonov, Boris Sluțki, Vladimir Sokolov, de 
corespondența purtată cu Serghei Markov, de 
susținerea pe care mi-a oferit-o Leonid Martînov, cel 
dintâi care mi-a observat umilele poezii de la vârsta de 
16 ani și mi-a prezis un viitor în domeniu (…) În același 
mod, cunoscutul scriitor Veniamin Kaverin m-a ajutat și 
mi-a îndrumat cu mare bunăvoință primii pași în 
literatură. Cea mai importantă parte a vieții mele este 
reprezentată de prietenia cu răposații Arseni Tarkovski 
și Aleksandr Mejirov. Cu toate acestea, cred că un 
anume autor m-a influențat în mod deosebit, direct și 
hotărâtor, și anume akmeistul Mihail Zenkievici. 
Influența exercitată de către toți ceilalți a avut efecte de 
cizelare și șlefuire, însă cea despre care vă vorbesc 
acum a fost una care mi-a modificat complet 
configurația. Sunt încântat că l-am cunoscut personal 
pe bătrânul Zenkievici și că a apucat să îmi ureze noroc 
în viață. Faptul că am putut să îi ating mâna este 
extrem de important pentru mine, dându-mi senzația că 
am preluat o ștafetă…” 
         Din acest motiv particular, și anume faptul că a 
întâlnit oameni remarcabili a căror operă o cunoștea 
adesea pe de rost; de asemenea, pentru că nu se 
consideră a fi neapărat un specialist în domeniul 
literaturii, Mihail Sinelnikov a avut curajul să se apropie 
de marii idoli adulați de milioane de cititori, vorbind 
despre ei simplu, așa cum i-a cunoscut, în calitatea lor 
umană sau de creatori. Notațiile categorice, tăioase, 
neconvenționale și fără compromisuri, făcute la adresa 
confraților, au stârnit însă discuții aprinse nu o dată în 
ultimii ani. Ne referim aici cu precădere la o recenzie a 
sa privitoare la o importantă antologie rusă, precum și 
la un articol despre Marina Țvetaeva din momentul 
publicării căruia, după cum singur mărturisește, 
„specialiștii în poetica ei se află până în ziua de astăzi 
în stare de șoc”. În consecință, are puțini prieteni și 
numeroși dușmani, dar se consolează fie repetându-și 
un proverb japonez („Când un samurai iese din casă, 
primele șapte persoane pe care le întâlnește în cale 
sunt inamicii lui.”), fie gândindu-se la publicul său: 
„Dacă aș ști că după 50 de ani de la moartea mea, aș 
avea 3000 de cititori, ar însemna că mi-am îndeplinit 
măcar o mică parte din menirea încredințată de Muze. 
Asta e tot.”  

 

        Nu știu dacă ar mai rămâne loc pentru o poezie 
(preferata mea și în consonață cu profilul artistului). 
Dacă da, atunci o transcriu mai jos, pentru a o avea la 
îndemână. Traducerea nu îmi aparține, așadar nu este 
o pledoarie pro domo. 

 

 

 

Întâlnire 

 

N-am să rămân prea mult și nici un semn 

Nu voi lăsa de mine să vă spună. 

Un oaspete distrat, cu glas solemn,  

Eu vin să vă aduc o veste bună. 

 

Dar îmi aduc aminte, visător,  

Cum în copilăria mea ștrengară,  

În dușumea, un sâmbure lucitor 

De rodie am pus ca să răsară. 

 

Apune soarele… S-au adumbrit 

Atâtea chipuri, însă nu se stinge 

Visul de-atunci; lăstarul înfrunzit 

Acoperișul casei îl atinge.  

(Traducere de Dumitru Balan și Ion Potopin) 

 

 

 

                     Mihail Sinelnikov 
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În traducerea lui 

 Leo 
BUTNARU 

 

 

 

 

Vladimir BURICI (1932-1994), Rusia 

 

 

S-a născut la Harkov. Absolvent al Facultăţii de 
Jurnalism a Universităţii de Stat din Moscova (1955). A 
fost redactor la editura „Molodaia gvardia” („Garda 
tânără”). A debutat cu versuri în anul 1961, însă 
afirmarea sa plenară s-a produs la hotarul anilor 80-90, 
când publică volumele „Pătratul alb” şi „Timpul X”. A 
tradus din poezia europeană, în special din cea 
poloneză şi iugoslavă. Moare în august 1994, pe când 
se afla la Festivalul „Serile de Poezie din Struga”. 

                    

 
*     *     * 
 
Mă strădui voi umbla  
sufocându-mă 
de astmă 
cu haina larg descheiată 
pe orice timp 
cu tainica speranţă 
că cineva ar observa 
medalia ce mi s-a acordat 
pentru apărarea 

demnităţii 
umane 
 
 
*      *      * 
 
iar după ce s-a scurs tot nisipul 
din clepsidra domnului dumnezeu 
el pur şi simplu l-a nivelat 
şi făcu 
o arenă de circ 
 
 
*     *     * 
 
întins pe spate 
privesc în tavan 
urechile mi-s pline cu lacrimi 
 
 
*     *    * 
 
Îţi adii suflarea prin zulufii copilului tău 
Citeşti numele navelor fluviale 
Ajuţi o albină să se elibereze din dulceaţa cleioasă 
– 
 
Prin ce trădare-ai obţinut tu toate astea? 
 
 
Negru şi alb 
 
Negrul 
caută albul 
ca să-i asasineze partea luminoasă 
spre a-l transforma în gri 
sau vărgat 
 
 
Calea cetăţeanului 
 
Ţi-ai dus scuipatul pân’ la urna apropiată. 
Ai prins de perete ziarul ce se descleia de pe el. 
De arşiţa amiezii ai ocrotit cu palma trandafirul. 
Gardianului i-ai cumpărat un pahar de apă.  
 
Apoi revenii acasă 
privind onest 
în farfuria  
de supă. 
 
 
*     *     * 
 
Discutăm cu magistrul pe treptele templului 
Treptele îmi ajung până la creştet 
Eu văd mari degete ce ies din sandale 
iarba ce creşte 
din nările pietrelor 
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şi nu pricep 
niciun cuvânt 
 
 
*     *     * 
 
Îmi doresc durere 
îmi doresc o acută durere netrecătoare 
durerea adevărului 
durerea vieţii 
vreau să plâng cu mari lacrimi colorate 
ce-ar extazia publicul 
 
 
*     *     * 
 
Noaptea am privit prin geam în propria mea casă 
 
Văzui 
că nu eram acolo 
 
Şi-am înţeles mai clar ca orişicând 
că s-ar putea nici să nu fiu vreodată 
 
 
Lună lângă Moscova 
 
Printre moviliţe de bronz 
din blide de licheni 
priveşte luna cu faţa-i enormă 
de asiato-siberian 
prelingându-se 
luminând peste mlaştini: 
are mult din minunăţie 
are mult din fino-ugri: 
la fel de rotofeie 
cu privirea oblică 
purtată de vânt şi ţipăt de gaiţă... 
 
 
*     *     * 
 
Ziua a fost băută. 
În dunga apusului gălbui – 
ceainicul-crater. 
 
 
*     *     * 
 
Fluturele – 
convenţie despre frumuseţe 
                având aceeaşi valabilitate 
                pe ambele aripioare. 
 
 
*     *     * 
 
Rupeţi de pe mine bandajele celor văzute 

Dezbateţi de pe mâinile mele cătuşele celor 
făptuite 
 
O acest lac primordial 
Ce-a oglindit cel dintâi nor al lumii 
 
 
*     *     * 
 
Ce aştept de la ziua de mâine? 
Ziare... 
 
 
Cronică 
 
Ieri 
precum totdeauna 
aştepta: venirea lui Hristos. 
 
 
*     *     * 
 
Din nou 
mai vechea dorinţă de-a privi în sine 
prin gaura lăsată de glonte 
 
 
*     *     * 
 
Viaţa – 
scânteie scăpărată 
de lovitura toiagului 
unui orb 
 
 
*     *     * 
 
A pune toate la locurile lor 
şi să pleci 
 
 
*     *     * 
 
Morţii 
împing cu picioarele gardurile 
lărgind cimitirele 
 
  
*     *     * 
 
Parcă i se poate spune florii că n-ar fi frumoasă? 
 
 
*     *     * 
 
Iar viaţa-i simplă precum dejunul cosmonautului. 
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În traducerea lui  

Ioan Radu 
VĂCĂRESCU 

 

 
 

Lord George Gordon Byron 
 
(Ea pluteşte-n splendoare) 
 
 
I. 
 
Ea pluteşte-n splendoare, precum noaptea  
Încărcată de stele a ţărilor cu cer curat; 
Tot ce-i frumos în întuneric şi-n lumină  
Se-adună-n silueta-i şi în ochii-i de agat:  
La fel cum blândul soare apare peste neguri 
În zilele cu cerul coborât şi-ntunecat.  
 
II. 
 
O umbră mai mult, o rază mai puţin,  
Însumează laolaltă o graţie măreaţă  
Ce unduie-n cosiţe ca pana de corb,  
Sau suav luminează încântătoarea-i faţă;  
Şi cât de pur, cât de drag e-al lor sălaş 
Gândurile-i senine-şi arată cu dulceaţă.  
 
III.  
 
Pielea-mbujorată, surâsul minunat,  
Pe-obrazul ei, pe fruntea ei înaltă,  
Atât de moi, de calme, dar cât de grăitoare,  
Vorbesc de zile petrecute fără pată,  
O minte împăcată cu tot ce e în jur,  
O inimă a cărei dragoste-i  nevinovată! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Epitaf pentru un câine 
 
 
 

În acest loc 
sunt depuse osemintele unuia 

care a  posedat Frumuseţea fără Vanitate, 
Puterea fără Insolenţă, 
Curajul fără Cruzime, 

Şi toate virtuţile Omului fără Viciile acestuia. 
Această laudă, care ar fi o linguşeală fără sens 

dacă ar fi gravată peste nişte rămăşiţe omeneşti, 
este un tribut adus Memoriei 
lui BOATSWAIN, un CÂINE, 

care s-a născut în Newfoundland Mai 1803 
şi a murit la Newstead în 18 noiembrie 1808. 

 
 

Atunci când un ocoş fiu al omului se-ntoarce-n lut, 
Nevizitat de glorie, doar prin naştere recunoscut, 

Arta monumentală toată jalea-o stoarce, 
Iar povestea urnei reţine câteva potroace: 

Când totu-i încheiat, pe mormânt apare-n efigie 
Nu omul care-a fost, ci doar acela care ar fi vrut să 

fie. 
Dar bietul câine, toată viaţa prieten neclintit, 

Străjer de linia întâi şi primul ce-ţi spune bun venit, 
Pe veci a cărui inimă Stăpânului e dată, 

Care se luptă şi respiră, trăieşte şi slujeşte fără 
pată, 

Străduinţe făr’ de-onoruri şi fără de zapis, 
Dar cu Sufletul de pe pământ negat odat’ ajuns în 

Paradis: 
În timp ce omul, insectă vanitoasă! speră să-l facă 

uitat, 
Clamându-se doar pe sine în ceruri unicat. 

Oh, omule! Tu, al clipei anemic chiriaş, 
Corupt de putere şi deformat de sclavaj, 

Cine te cunoaşte, să te părăsească cu silă, 
Bucată degradată de ţărână fără milă! 

Iubirea ţi-e desfrâu, prietenia, doar minciună, 
Limba, ipocrizie, iar inima-ţi doar mătrăgună! 

Spurcat de la natură, înnobilat doar de un nume, 
Oricare brută-ar roşi faţă de ce eşti în astă lume. 
Tu! Cel care această urnă simplă stai şi priveşti, 
Treci mai departe, ea onorează o fiinţă ce nu vrei 

să jeleşti. 
Ca s-onorez rămăşiţele unui prieten am ridicat 

această mică vatră; 
N-am ştiut decât pe unul – şi-aici acesta stă sub 

piatră. 
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Dorin-Gabriel 
MUREȘAN   

 

 

Evgheni Vodolazkin 

 

    Trăim, încă de la naștere, cu iluzia că suntem pentru 
noi înșine, că celălalt, Altul, este o prezență aproape 
accidentală, aproape insignifiantă, menită doar să ne 
susțină ontologic. Astfel, când ne definim în relație cu 
celălalt, tindem mai mereu să așezăm în centrul acestei 
relații, ca principiu, dependența existenței celuilalt de 
existența noastră. Încercăm, cu alte cuvinte, să ne 
definim prin noi înșine, existența celuilalt contribuind, de 
fapt, doar la amplificarea conștiinței noastre aproape 
exclusiv subiective. În filozofie există noțiunea de 
solipsism, cea prin care lumea este înțeleasă exclusiv 
prin și pentru subiect. Când Adam și Eva au căutat să 
se definească prin ei înșiși, automat s-au îndepărtat de 
Cel care i-a adus în existență și care, de fapt, dădea 
valoare existenței lor. Căci  ei nu au fost creați pentru a 
trăi pentru ei înșiși. De altfel, dacă ați citit cu atenție 
Genesa, sunt convins că ați observați un detaliu pe cât 
de controversat, pe atât de semnificativ. După crearea 
omului, și din context înțelegem că este vorba despre 
bărbat, Domnul Dumnezeu a zis: „nu este bine ca omul 
să fie singur”. Cu alte cuvinte, omul nu a fost creat 
pentru sine, ci, în primul rând, pentru Dumnezeu, și, în 
al doilea rând, pentru celălalt. Firește, a ne defini numai 
prin celălalt este o eroare. Dar o eroare și mai mare 
este aceea de a ne defini atât prin noi înșine cât și prin 
celălalt fără însă a ne raporta, în primul rând, la Cel 
care ne-a creat și de care suntem dependenți din toate 
punctele de vedere. Nu întâmplător, atunci când ne 
înțelegem existența prin Dumnezeu, pe de o parte, 
reușim să scăpăm de acel solipsism despre care 
vorbeam, și, pe de altă parte, nu ne lăsăm înghițiți de 
societate și de valorile ei, chiar dacă trăim în societate 
și printre valorile ei. Cred că în triunghiul acesta, ale 
cărui unghiuri sunt formate din Dumnezeu, eu însumi și 
celălalt se configurează viața creștină. Există o mișcare 
dinamică de tip relațional pe care trebuie să o 
înțelegem. Valoarea Absolută este dată de Dumnezeu, 
vârful triunghiului sau piatra din capul unghiului. Fără 
Acesta, cele două laturi laterale ale triunghiului s-ar 
prăbuși, iar triunghiului s-ar transforma într-un segment 
de dreaptă care ar face mișcarea relației redundantă, 
de la eu însumi la celălalt și invers, fără implicarea lui 
Dumnezeu. Această mișcare, departe de a fi 
constructivă, este tensionată și distructivă, coincizând, 
de fapt, cu un război pe care eu însumi îl port cu 

celălalt, miza fiind aceea de a-l domina pe celălalt fără 
a mă lăsa dominat. Valorile purcese din această 
mișcare necirculară se diluează într-un egoism tot mai 
agresiv și mai expansiv. Dimpotrivă, când Dumnezeu 
păstrează laturile triunghiului într-o poziție verticală, 
dinamismul relațiilor este unul circular: de la Dumnezeu 
la eu însumi, de la eu însumi la celălalt și de la celălalt 
din nou la Dumnezeu. Domnul Isus Hristos s-a 
identificat cu celălalt. Moartea lui este o moarte 
împrumutată nouă, pentru ca noi, folosind-o, să 
ajungem la Dumnezeu. Când se identifică cu cei 
marginali, cu cei însetați, bolnavi, cu cei din închisoare, 
El urmărește să ne atragă atenția asupra acestei 
mișcări circulare a relației: ne primim valoarea de la 
Dumnezeu și suntem datori să o proiectăm asupra 
celuilalt pentru ca astfel și numai astfel această valoare 
să se întoarcă, imaculată, la Cel de la care a venit. Tot 
așa, viața noastră vine de la Cel care este viață, și își 
găsește funcția în măsura în care este transferată 
asupra celuilalt, obiectivul principal fiind ca celălalt să 
aibă acces la Dumnezeu. Iată, aceasta este preoția la 
care suntem chemați! Să-l cunoaștem pe Dumnezeu! 
De ce? Pentru a-l face cunoscut celorlalți.  
            Poate că introducerea pe care tocmai am făcut-
o,complicată și cu rădăcini înfipte în teologie, va părea 
inadecvată cărții pe care urmează să o prezint. Însă, 
prin tematică, volumul lui Evgheni Vodolazkin, „Laur”, 
apărut în 2014 la ed. Humanitas, duce cu sine tocmai 
această imagine tri-unghiulară, în care sunt prinse cele 
trei instanțe subiective, într-o continuă mișcare de 
susținere reciprocă. Doctor în științe filologice, specialist 
în literatura rusă, autorul a publicat, pe lângă 
numeroase articole de specialitate, și o monografie 
intitulată Istoria universală a Rusiei Vechi. De ce ofer 
acest detaliu? Pentru că acțiunea romanului despre 
care vorbim este plasată în Rusia medievală, iar 
specialitatea autorului ne sugerează o cunoaștere deloc 
mediocră a topicii abordate.Însă vastul spațiu al Rusiei 
medievale este, în cartea aceasta, comprimat, este 
redus la spațiul acțiunii personajului principal: Arseni, 
devenit, ulterior, Ustin, devenit, ulterior, Ambrozie, 
devenit, ulterior, Laur. Fiecare dintre aceste nume, 
preluate de protagonist, corespunde unei anume 
perioade din viața sa, iar cartea clivează în fața acestei 
presiuni temporare, se segmentează în patru părți bine 
definite: Cartea cunoașterii, Cartea renunțării, Cartea 
drumului și Cartea liniștii. Le voi analiza pe rând, fără 
pretenția exhaustivității.  
          În Cartea cunoașterii, Arseni ne este prezentat în 
ipostaza de ucenic al bunicului său, Hristofor, bun 
cunoscător al plantelor și al calităților vindecătoare ale 
acestora. De la el va învăța nu doar știința vindecării, ci 
și cititul și scrisul precum și câteva lucruri elementare 
din teologia creștină. Moartea acestuia lasă în Arseni, 
devenit „un muzicant căruia i se dăduse în dar cel mai 
uimitor dintre instrumente: corpul omenesc”, vindecător 
renumit și căutat de către toți suferinzii din împrejurimi, 
lasă în el, spuneam, un gol care se cere umplut. 
Întâmplarea deloc întâmplătoare face ca, în timpul unei 
vizite la mormântul bunicului, să o întâlnească pe 
Ustina. Fata de care se va îndrăgosti, cu care se va 
culca și de la care va aștepta un copil. Arseni o va 
păstra pe Ustina ascunsă până la momentul nașterii. 
Un moment tulburător, soldat atât cu moartea pruncului, 
cât și cu moartea celei iubite. Golul cândva umplut de 
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prezența Ustinei se cască și mai îngrozitor, căci în el se 
instalase, între timp, și pruncul, acumdispărut. Suferința 
lui Arseni este inumană, aproape animalică. El va 
păstra ambele cadavre în casă până când sătenii din 
apropiere vor interveni pentru a le duce unde le este 
locul. Cuvintele starețului Nikandru, un apropiat al 
bunicului Hristofor, vor modela destinul tânărului vraci: 
(citat 85) 1. 
            Cartea renunțării ni-l prezintă pe Arseni la lucru. 
Colaborând îndeaproape cu Dumnezeu, prin Îngerul 
său păzitor, cel care gonește cu aripile sale molima, 
Arseni se va implica în vindecarea bolnavilor de ciumă. 
Va salva, unul după altul, sate întregi de la o dispariție 
sigură. Renumele câștigat îl va purta până în localitatea 
unui cneaz, unde, de altfel, se va instala și, involuntar, 
desigur, se va atașa de o văduvă și de băiatul acesteia. 
Aceeași faimă, însă, va deveni cu timpul apăsătoare, 
blocând practic relația lui cu Dumnezeu și întunecându-i 
destinul legat de Acesta. Prin urmare, surprinzător, 
Arseni va părăsi localitatea cu pricina, și, după ce va fi 
jefuit pe drum, se va aciuia în apropierea unui cimitir 
dintr-o altă localitate. Va trăi aici din cerșit, ca nebun 
întru Hristos, alături de alți doi nebuni întru Hristos. Un 
fel de călugări vagabonzi, cu funcție profetică. Fiecare 
decizie pe care o ia Arseni este împărtășită Ustinei, 
sau, mai bine zis, prezenței spectrale a acesteia, ca 
rezultat al identificării cu ea, după cum starețul 
Nikandru ceruse. Alipirea de o altă persoană reprezintă, 
pentru Arseni, o trădare. Iată de ce, în cele din urmă, se 
va numi pe sine Ustin, cu intenția unei identificări 
complete. Pe măsură ce o nouă etapă a vieții lui se 
apropie, se va întoarce la vechiul nume, cel de Arsenie. 
             Cartea drumului este o carte a inițierii. Alături 
de Ambrogio, un prezicător italian, Arsenie va porni într-
o lungă călătorie până la Ierusalim, scopul colateral 
fiind acela de a duce la Catedrala Sfântului Mormânt o 
candelă în cinstea fiicei răposate a posadnicului Gavril, 
un slujbaș cu atribuții militare din localitate. Drumul, 
nelipsit de pericole, aduce în fața cititorului o 
sumedenie de informații despre ce și cât cunoșteau 
oamenii de atunci, fie că e vorba despre climă și 
fenomenele naturale, fie că e vorba despre teritoriile și 
civilizațiile încănecunoscute sau despre culturile 
învecinate. Dialogurile dintre Ambrogio și Arsenie sunt 
pe cât de spectaculoase, pe atât de profunde. Se 
întâlniseră un vraci și un prezicător. Iar discuțiile lor 
sunt, o spun cinstit, atipice și proverbiale. Iată câteva 
citate: pag. 193, pag. 207., pag. 208. Sfârșitul călătoriei 
coincide cu decapitarea lui Ambrogio de către 
mamelucii deșertului, chiar înaintea intrării în Ierusalim.  
            Cartea liniștii învederează un statu-quo al 
protagonistului, acela al veșniciei. Întors pe meleagurile 
natale, Arsenie se călugărește și, în amintirea 
răposatului său tovarăș de călătorie, devine călugărul 
Ambrozie. După o vreme, va părăsi mănăstirea în 
favoarea pustniciei, moment în care își va schimba din 
nou numele, din Ambrozie în Laur. Acum își va încheia 
și socotelile în mod simbolic cu Ustina. O întâlnește pe 
Anastasia,tânăra care, în urma unui abuz sexual, 
rămăsese însărcinată. Va încerca să o protejeze, 
ascunzând-o în peștera în care își făcuse sălaș ca 
pustnic, și va participa, în cele din urmă, la procesul 
nașterii, jucând rolul moașei. Pruncul va fi adus în 
existență, iar viața mamei nu va fi atinsă. Deși Laur 
moare, cu această întâmplare el a soluționat dispariția 

Ustinei. Căci dispariția acesteia și a copilului ei este, 
acum, echilibrată de rămânerea în viață a Anastasiei și 
a pruncului ei. Un destin pe care Laur îl închide 
complet, sugerând atemporalitatea unei vieți trăită 
creștinește, sugerând veșnicia și, în consecință, 
îndumnezeirea. 
           Atmosfera romanului este apăsătoare, închisă, 
mistică, uneori tulburătoare, alteori senină. Autorul se 
folosește din plin de cunoștințele sale istorice,identifică 
tradiții și obiceiuri din perioada menționată, oferă detalii 
surprinzătoare despre cunoștințele naturiste ale vremii, 
descrie cu lux de amănunte persoane și locuri, pe scurt: 
amprentează nuanțat și pertinent spațiul. Lexicul pare și 
el desprins din perioada medievală, fiind deosebit de 
plastic, chiar dacă domol, fără finisaje exagerate. Ceea 
ce nu înseamnă că există greșeli stilistice. Dimpotrivă. 
Vocea auctorială este în deplină consonanță cu 
dialogul, textul dovedindu-se bine închegat, puternic, 
influențabil. Vă mărturisesc că, de-a lungul întregului 
roman, am purtat cu mine imaginea cadaverică a 
Ustinei, ca un reper la care am fost nevoit să revin 
continuu pentru a înțelege acțiunile protagonistului, 
păstrându-le în cadrul unei tangibile coerențe.  
           Dacă spațiul este bine circumscris, o Rusie 
medievală cu o cultură medievală, timpul, în volumul lui 
Evgheni Vodolazkin, este extrem de elastic. Prezicerile 
lui Ambrogio produc deseori confuzie. Căci îl poartă pe 
cititor până în secolul al XX-lea. În plus, în descrierea 
unei păduri, autorul menționează, cum spune și el pe 
coperta a patra, prezența unei sticle de plastic. O sticlă 
a cărei existență, în perioada aceea, nu poate fi 
justificată. Explicația rezidă în aceea că nu există timp, 
ci veșnicie. O abordare biblică a acestui subiect ar 
putea pleca din cartea Exod. Atunci când instituie 
sărbătoarea Paștelui, Dumnezeu este cel care închide 
timpul, transformându-l dintr-un timp liniar, haotic, într-
unul circular, sacru, coerent. Închiderea timpului se 
produce printr-o sărbătoare, o sărbătoare care revine 
ciclic și care are rolul de purgare și comemorare. 
Sărbătoarea Paștelui asta face.  Prin aducerea aminte 
a ceea ce s-a întâmplat în Egipt, israelitul era invitat să-
și recunoască dependența de Dumnezeu și condiția 
păcătoasă. Această ciclicitate nu înseamnă atât o 
reciclare, cât o reînnoire completă, o resacralizare, 
prefațarea înnoirii complete, veșnice de dincolo de timp.  
         Viața călugărului Laur, fost Ambrozie, fost Ustin, 
fost Arsenie, este una ciclică, de reînnoire continuă prin 
experimentare, renunțare, peregrinare și abandonare. 
Prin funcție, personajul principal amintește de Hristos, 
medicul întregii umanități, scara care face legătura între 
cer și pământ, Cel care, preluând viața de la Tatăl, a 
transferat-o omului prin Sine. Dar dacă Hristos a 
coborât pe pământ pentru a aboli păcatul, Arsenie este 
tămăduitorul consecințelor păcatului: boala. Destinul lui 
este destinul celui care, înțelegându-și valoarea prin 
relația pe care o are cu Dumnezeu, transferă această 
valoare asupra celui de lângă sine, nu pentru a primi un 
recul satisfăcător și valorizant, ci pentru a lăsa valoarea 
să se manifeste circular, de la Dumnezeu prin el însuși 
spre celălalt. Este singura modalitate de a sacraliza 
lumea, înveșnicind-oși, în consecință, îndumnezeind-o.  
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„În pădurea cu năprasnic și fragi” 

 

 

 

 

 Liliana Popa își intitulează noul volum de 
versuri Stăpână pe tăcerea mea (Ed. Art Creativ, 
București, 2015) și ai zice că titlul sugerează stăpânire 
de sine, siguranță, încredere – dar pe măsură ce te 
adâncești în lectură îți dai seama că este o miză pe 
negativ: lumea poetei se înfășoară imploziv în sine 
însăși, în interior –  nu cucerește, nu schimbă lumea din 
afară; este o tăcere a singurătății, nu a tuturor sau 
generală, ci una proprie, în proprietate s-ar putea 
spune. Este o tăcere ca răspuns la provocările lumii din 
afară, ca dumirire de sine. Și totuși, nu văd un fel de 
introspecție aici, cu accente psihologice de pildă, - este 
o tăcere structurată, construită din fapte de viață, din 
experiențe filtrate cultural; o tăcere dialogală, în fond: 
se interoghează reciproc eul cu sinele; eul este timid, 
tăcerea este a lui, este sensibilă – sinele este stăpân, 
aduce la rigoare, raționament. Sinele domină eul; este, 
oricum, în luptă să-l domolească, să-l țină în supunere 
care este adesea umilă. Sinele ar fi ce trebuie, ce ai 
dobândit din viață – în timp ce eul este genuin, suflet 
natural, fizic de natural.  Emblematic mi se pare 
poemul La răscrucea cu gânduri: „La fiecare răscruce / 
un gând al tău mă privește / și freamătăpădurea../ Prea 
multe întrebări, / o să le notez pe frunze / și pentru că 
azi mi-am vopsit / părul  și ochii / cu verdele frunzelor, // 
vor rămâne memorate / în pădurea cu năpraznic și 
fragi… / răscrucea cu gânduri” (p. 18). Acesta nu este 
un poem de iubire, de pildă, nu privește relația 
femeie/bărbat; mai degrabă desprindem de aici o 
meditație pe tema cunoașterii, a relației dintre om lume 
în general. Întrebările se „colorează” ca să zicem așa, 
în culorile lumii; totuși, dacă frunzele sunt verzi, în 
aceeași pădure fragile sunt roșii iar năpraznicul, ca 
plantă, este galben și urât mirositor; în imaginea 
memorată sunt păstrate și acestea, odată cu frunzele 
(iar ca simbolistică, se remarcă tocmai fructul din miezul 
imaginii și, desigur, tautologia din „năpraznic”; rod și 
buruiană, în sens vegetal, sau rod și pedeapsă, praznic 
și năpraznic: și acestea sunt răscruci ale gândului). 
  

               În fond, omul mimează lumea (doar ) ca să se 
asemene cu ea, ca să țină minte că face parte din ea: 
asta îi dictează sinele – dar eul său aduce în acest 
mimesis și ce-i al său, strecoară subiectivitate în 
tăcerea impusă. În altă parte omul se învelește în 
ploaie, altundeva se îmbracă în soare: aceste 
homeopatii sunt regăsiri în elemente, dau certitudinea 
că aparținem vieții, dar ele sunt mereu însoțite de 
devieri, au un aport atipic, un „năpraznic” adaptat de 
fiecare dată situației (întâmplării, dorinței de a o 
provoca, etc.).   
           Fascinantă este, în fond, coincidența, momentul 
când eul devine sine, când trece, observat sau nu, 
dinăuntru în afară. Aici este poezia, ca să zicem așa, 
sufletul sesizează că ceea ce i se întâmplă  (omului, 
trupului) este necesar și universal.    
 Poezia e semn, e încifrare și descifrare, e chiar 
mai mult: provocare a semnelor vieții, căutare a lor. Iar 
poetul, căutător de asemenea homeopatii/homeomerii, 
este stăpân peste ceea ce găsește. „Munca” lui – în 
sens de acțiune, de mișcare printre lucruri și gânduri – 
este a lui și numai a lui – și, desigur, se desfășoară în 
tăcere. Este ușor de bănuit o artă poetică implicată aici, 
pe care, dintr-o înclinare formală către hermetism să 
zicem, autoarea nu mărturisește (dezvoltă) mai apăsat. 
Se bănuiește la fel de ușor și o „confiscare” (secretă, 
inconștientă?) în favoarea eului a acestui dialog tutelat 
de către sine, mai simplu spus: o exagerată ascundere 
în sine a frumosului, ca în această poezie intitulată 
Cartea mea:  „Orgoliile nu ard clipa / doar gălăgie ludică 
aduc / învolburând risipa / și valurile din izbuc.// iar 
cartea mea, / popas e în lumină / ca o icoană pură / ce 
o ating cu fruntea / sub raza mea senină”(p.72) Vedeți 
sensul: cartea, creația, nu e lumină din lumină, nu e 
fragment din logos – ci lumină în lumină, cum se 
deduce; adică: ori e dizolvare, nimic – ori subordonează 
(= supraordonează) logosul, ceea ce înseamnă hybris, 
desigur, pentru că scapă din „răscrucile de întrebări”, 
este afirmație semeață.    
 Poemul încheie volumul într-un fel de mândrie 
de sine a celui ce se vrea (crede) stăpân peste o tăcere 
ce nu-i aparține, sau a cărei apartenență îl transpune 
pe el însuși într-un nedefinit sentiment de vină. Mă 
aștept ca acest volum să fie parte dintr-un diptic,  
urmându-i în mod firesc unul care să dezbată, la fel de 
aplicat poetic, poate cu inflexiuni cioraniene, vina de a 
exista în general, de a fi poet în mod special. Poemele 
Lilianei Popa pun multă filozofie în poezie, sunt infuzate 
de largi trăiri culturale asumate, caută canale de 
comunicare cu puțină lume, după ce au rezolvat 
comunicarea sinelui cu eul demonstrând că fără furt, 
furișare, înșelare etc. nu se poate trece între cele două, 
acesta fiind destinul adamic iar creația devenind, în 
acest caz, pedeapsă asumată de către fiecare în parte, 
numai pentru sine sau și pentru alții, după posibilități 
(ale poetei fiind foarte mari), în idealul de a reface 
paradisul, singurul loc unde sinele și eul stau în 
separație categorică. 
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Despre fanatism în literatura 
română actuală 

 

       De-a lungul anilor, dar mai ales după ’89, am 
întâlnit suficiente cazuri de autori ciudaţi care, 
tributari unei credinţe inexplicabile, sunt convinşi 
că doar ei au valoare, iar creaţia lor e atât de înalt-
filozofică şi de-o profunzime atât de imbatabilă, 
încât contemporanii se strofocă degeaba să o 
perceapă pentru a-i înţelege apoi adevăratele 
sensuri şi valoarea. Din acest punct de vedere, aş 
evidenţia două elemente importante: infatuarea şi 
grafomania, ambele la fel de nocive pentru un 
autor, ambele rude apropiate dacă nu cumva chiar 
osmotice cu fanatismul – turnul de fildeş, ca idee, 
neîncadrându-se în context… Inversând lucrurile, 
la grafoman există şi se perfecţionează plăcerea 
de a scrie fără să conteze valoarea textului, fără 
să conteze dacă mesajul îşi atinge sau nu ţinta. 
Eseistul, filosoful, teoreticianul literar şi semiologul 
francez, Roland Barthes (1915-1980), clarifică şi 
mai bine situaţia scriind: „Plăcerea textului. (…). 
Cultură (cu cât va exista mai multă cultură, cu atât 
plăcerea va fi mai mare, mai diferită).” (Roland 
Barthes, Plăcerea textului, Ed. Echinox, 1994, p. 
81). Tocmai aici e problema: cititorul pretinde, 
însă, pentru ca dorinţa să-i fie îndeplinită, textul 
trebuie construit în virtutea aceluiaşi nivel de 
cultură şi de cunoştinţe… 
         Însă, aceşti mari neînţeleşi actuali, de-o 
prolificitate impresionantă, nu se cantonează într-
un soi de fanatism singular, până la un punct cât 
de cât explicabil, ci, încet-încet, formează grupuri 
care, ajutându-se cu idei care de care mai 
năstruşnice aplicate în propria creaţie, şi 
devoratoare de vechi-vetust-depăşit, se luptă făţiş 
să impună o modă în literatura acestor ani, 
literatură cu pretenţie de a fi novatoare. Astfel, 
alambicarea textelor printr-o metaforizare excesivă 
şi extrem de complicată, a devenit un modus 
vivendi în care exprimarea şi transmiterea operei 
spre cititor cu respectarea unor norme de 
comunicare, şi de conduită, firesc-tradiţionale, a 
devenit o absurditate şi, prin extensie, a dus la 
adâncirea prăpastiei producător-consumator până 
la o ruptură efectivă între cele două entităţi – sper 

să nu fie şi definitivă... Principiul producătorului 
actual de literatură, în general nemărturisit, este că 
iubitorul de artă literară, consumatorul de fapt, are 
obligaţia, în primul rând morală, să se ridice la 
nivelul de înţelegere corectă a operei literare şi nu 
el, autorul, în măreţia lui, are obligaţia să se… 
coboare, nu în detrimentul valorii!, pentru ca 
mesajul său să fie înţeles corect şi nu interpretat 
cel mai adesea aiurea de către prezumtivul cititor, 
care nu poate fi decât imbecil din moment ce nu e 
în stare să se ridice la nivelul genialităţii 
creatorului. Aceasta – de ce să n-o spunem? – în 
condiţiile unei culturi generale tot mai precare 
asimilată(?) de pe Google, iar o parte dintre 
reprezentanţii generaţiilor postdecembriste nu se 
sfiiesc să declare deschis că şcoala nu mai are 
rost şi o urăsc sincer. Nu intru în amănunte, fiindcă 
fenomenul este complex în timp ce procesul de 
distrugere, în acest sens, a sentimentelor umane 
se află în plină desfăşurare, iar drumul către 
robotizare nu mai este o potecă prin hăţiş de 
mangrove, ci o şosea cu aspect de autostradă. 
De-aici şi lipsa de valoare artistică a operei de 
artă, de-aici şi mediocritatea creaţiilor multor autori 
atestând greutatea spre imposibilitate a nivelului la 
care este receptată creaţia acestora. Aici este 
normal să luăm în calcul şi radicalismul 
schimbărilor social-culturale, nivelul de cunoştinţe 
al creatorului de artă şi, prin definiţie la urma 
urmei, a destinatarului acesteia. Întrebarea este: 
nu cumva tandemul creator-consumator a căzut în 
capcana binefăcătoare a mediocrităţii şi se 
bălăceşte intercondiţionându-se într-o aroganţă 
generată de orgolii prosteşti? Nu trebuie privită 
situaţia decât din perspectiva acestor argumente 
pentru a ne da seama unde ne aflăm într-un 
clasament ad-hoc al valorii creaţiilor artistice 
indiferent de genul literar abordat. Riscul este cu 
totul altul şi anume: acestui mod de situare a 
poziţiei creatorului, dacă luăm în calcul o medie 
imaginară, aduce după sine nu doar alunecarea 
spre deprecierea valorii, ci şi solidaritatea dintre 
cei care, cu totala lipsă de respect pentru tradiţie, 
literatură, cultură în general, se adună pentru că 
se aseamănă, iar inversarea dictonului lăpuşnean 
se potriveşte de minune. Astfel, se va ajunge, 
conform unei evoluţii aproape spectaculoase de la 
„Proşti, proşti, da mulţi, la mulţi, mulţi, da proşti…  
Trecerea ca umbra pe apă prin cele patru faze 
principal – primară-gimnazială-liceală-universitară 
– ale învăţământului, cu acumulări aproximative de 
cunoştinţe plus trecerea dintr-o fază în alta fără 
examen de admitere, este un parcurs sigur spre 
reducerea până la atrofiere/dispariţie a 
componentei sentimentale specifică fiinţei umane 
şi ajungerea la instincte primar-animalice. În 
această ordine de idei, exagerând oarecum, 
creaţia, arta în general, poate lua forme bizare şi, 
în orice caz, reprezentative doar pentru noile 
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civilizaţii solidar-dominante. Lepădarea de 
tradiţionalism, în loc să se găsească – n-ar fi deloc 
greu – o cale care să facă legătura trecut-prezent, 
este, de fapt, un risc enorm, riscul de a anula 
valori fără ca golurile să poată fi compensate cu 
valori moderne, modernizate la nivel 
corespunzător. Unii autori, din fericire nu foarte 
mulţi, par să aibă o singură deviză: cu noi începe 
totul, fiindcă înaintea noastră a fost literatura 
realismului socialist, literatura de tip comunist a 
cărei valoare o anulează noul sistem social-
economic, libertatea de exprimare, ascensiunea 
spre valorile universale. Sună bine, însă, după… 
gardul „globalizării” se ascunde, după unele păreri, 
leopardul pierderii identităţii autor/literatură, ceea 
ce nu e mare lucru din moment ce ideea de 
patriotism este „driblată” ca fiind ceauşistă…      
          Şi aşa, din aproape în aproape, am ajuns la 
o concluzie, poate nedreaptă, respectiv că 
majoritatea covârşitoare a autorilor de după ’89 
cred cu deplină convingere nu numai că sunt cei 
care schimbă literatura, nu doar cea a limbajului 
de lemn, ci şi cea a tradiţiei, a formei clasice. 
Creaţia modernă trebuie să se rupă de o formă a 
literaturii care nu reprezintă mare lucru în plan 
internaţional, nu este puternic reprezentativă şi, ca 
atare, nu face faţă cerinţelor unui modernism 
actual… Odată creat sâmburele cancerigen al noii 
literaturi, autorii, lăudaţi consistent şi premiaţi de 
către jurii alcătuite pe criterii misterioase, adesea 
fără componenţi de valoare atestată, se simt voci-
unicat şi… geniali. Odată condiţiile create, nimic 
nu mai împiedică mentalitatea fanatismului să se 
instaleze comod în mintea scriitorului de tip nou şi 
fără responsabilitate şi respect faţă de sine, faţă 
de  cititor, de limba română şi de normele 
gramaticale plonjând cu succes în psiho-fanatism 
individual cu şansă de isterie de grup. Pentru că 
iată ce explicaţie ne oferă DEX-ul, prin definiţia 
noţiunii de fanatism, apropo de discuţia noastră: 
FANATÍSM, fanatisme, s. n. (…) Ataşament 
exagerat pentru o convingere, o idee etc., dublat 
de o totală intoleranţă faţă de adversari. (…). Dar 
şi:  Ataşament excesiv, pătimaş pentru o 
convingere, o persoană etc., dublat de o totală 
intoleranţă faţă de convingerile altora. Sau: 
Ataşament pătimaş pentru o convingere, pentru o 
credinţă etc., însoţit de o totală intoleranţă faţă de 
opiniile altora. DEX, ediţia 2009. Iar acum, să 
vedem: zel, ataşament exagerat, patimă, 
intoleranţă faţă de convingerile altora etc., sunt 
sau nu termeni care se lipesc perfect pe o seamă 
de autori actuali? Iar odată rezolvată această 
problemă, dăm de o zicere a lui Voltaire: 
„Fanatismul e un avânt orb şi pasional, care se 
naşte din convingeri superstiţioase  şi duce la 
fapte ridicole (…) şi nu doar fără ruşine şi 
remuşcare, ci aproape cu bucurie şi consolare” 
(Din vol. José Antonio Marina, INTELIGENŢA 

EŞUATĂ, teoria şi practica prostiei, Ed. Polirom, 
2006, p. 41). Deci, vorbind aici despre fanatism, 
dăm de-o sintagmă la fel de explicită vizavi de 
fenomen: cultul personalităţii conform căruia nu e 
nicio minune ca personajul… virusat să cultive un 
fanatism cu nuanţări, feroce chiar.  
         În aceste condiţii, sfertul de veac scurs după 
’89, a schimbat în mare măsură faţa şi substanţa 
literaturii naţionale. Fără să dau nume, să 
amintesc unor adepţi fanatici ai noii literaturi că 
încă de prin 1990 au început să apară o seamă de 
autori dizidenţi, ridicaţi în slavă de unii critici 
literari, autori deveniţi peste noapte genii ale căror 
opere au sfârşit-o apoi rău, într-un anonimat 
perfect. Iubitorii sinceri de literatură ştiu bine acest 
lucru, drept care, în urma şi a acestei experienţe, a 
început îndepărtarea de literatură, de cărţi… A fost 
începutul. Au apărut, concomitent, şi traduceri din 
literatura occidentală. Câte-un autor era tradus en 
gros, iar fanaticii au urlat la apariţia fiecărei cărţi 
traduse: asta e literatura! Trebuia să semănăm cu 
ei, trebuia ca scrierile noastre să fie aşa, să intrăm 
în rândul lumii… Nu ştiu, şi nu prea cred că vom 
reuşi să ne păstrăm personalitatea publicând mii 
de titluri, este adevărat că în tiraje minuscule, 
dincolo de care se află, în dese cazuri, 
elucubraţiile „geniale” ale unor autori cu laude 
fanatice, pe măsură, ale unor critici. Această 
credinţă a lansării noilor valori pe piaţa cărţii se 
face sub egida unui fanatism indiscutabil. 
Problema acestor inşi… demolatori de trecut, este 
că situaţia, în mod normal, dacă mai există vreun 
normal în literatura română!, va lua o altă turnură, 
sper. Şi trebuie să-mi argumentez aici aserţiunea 
folosindu-mă de…  filozoful german Artur 
Schopenhauer (1788-1860), care spune, parcă 
referindu-se exact la personajele din comentariul 
meu: „De aceea şi sunt aşa de uşor distraşi, atinşi, 
supăraţi sau ofensaţi, încât, vorbind cu eu ei 
despre orişice obiect, nu ne putem îndestul feri de 
vreo relaţie posibilă, poate nefavorabilă, a celor 
zise de noi cu prea preţioasa şi prea delicata 
dumnealor persoană, care se interesează numai 
de sine însăşi şi de nimic alta. Şi pe când 
asemenea oameni nu înţeleg şi nu simt ceea ce 
este adevărat sau frumos sau plin de spirit în 
vorbele altora, au cea mai gingaşă susceptibilitate 
pentru to ce ar putea atinge, fie cât de departe şi 
indirect, mica lor deşertăciune sau ar putea să se 
reflecteze în mod nefavorabil asupra mult 
merituoasei individualităţi a dumnealor. Aşa încât, 
în uşurinţa lor de a fi vătămaţi, seamănă cu 
căţeluşii cei mici, cărora le calci pe labă fără să 
vrei şi ai pe urmă să le auzi schelălăitul.” (Artur 
Schopenhauer, AFORISME asupra înţelepciunii în 
viaţă, Ed. Saeculum I.O., Vestala, 1997, p. 125). 
Citat-sinteză-concluzie!  
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Scumpetea vorbei face toţi banii 

 

       Noul volum al Anei Pop-Sîrbu se intitulează, 
subtil, Poesii, ca un parfum Channel ţinut în 
distilerie un secol. Poeta, deşi atât de prolifică şi 
activă pe scenele literaturii, găseşte răgazul de a 
medita la noi formule. Astfel, noua ei poezie 
patinată îşi comprimă perimetrul şi filtrează 
confesiunea prin peisagistică. Câştigul este 
cuantificabil în pixeli, ca să spun aşa, vizualul 
atingând o cotă nemaiîntâlnită în textele autoarei 
(pe care am apucat să le citesc). 
      Condensarea textelor imprimă cărţii aura unui 
set de haiku-uri: eleganţă, impact, surpriză şi 
punere pe gânduri. Esenţa haiku-ului este 
scăpărarea unor efecte poetice din ingrediente 
aflate de mult în preajma noastră. Haiku-ul 
defamiliarizează, carevasăzică, mizând pe 
ruseasca ostranenie (Остране́ние).  
       Ana Pop-Sîrbu şi-a adăugat instrumentului 
său coarda poetică potrivită. Muzica pe care 
acesta o emană la momentul actual se apropie de 
perfecţiune. Forma şi sacadarea mesajului sunt 
moderne, în timp ce materia lui este adesea 
vetustă. Contrapunctul rezultat generează farmec 
şi mister. Mai este de menţionat şi primenirea 
substanţei poetice. Lirismul din Poesii este 
proaspăt şi sensibil, însă corect echilibrat de 
răbufniri ambiguizante ori aluzive. 
       Nu e de neglijat nici fibra romantică a unor 
peisaje ori pasteluri – fibră uneori împletită în 
spirale baroce. Predominantă, invazivă este totuşi 
ogiva gotică, atractivă prin arcuirea ei portantă, 
pragmatică. 
       Ce exersează autoarea aici este rigoarea 
nordică aplicată temperamentului mediteranean. 
Dincolo de corelativele obiective, primează 
sonurile vibratorii, sclipirile şi frângerea liniilor. 
Ermetismul de suprafaţă abia ţine în poziţie de 
drepţi moliciunea, somnolenţa ori, din contră, 
văpaia. Eterul se contaminează de amnistie şi 
invers, iar unica perdantă este retorica. 

       Cât pe-aici să alunece în regatul simbolist al 
spleen-ului şi al cuneiformelor, poeta nu se poate 
dezbăra, în ciuda fastuoaselor nostalgii, de tânjirile 
exotice. Chit că orice punte de legătură cu 
microminimalismul actual este dinamitată, o sete 
de viaţă şi de experiment vascularizează această 
poezie înveşmântată de gală, ca pentru meditaţie 
şi declamări clasiciste. Exact în sens invers 
sporovăielii momentului (sau perioadei ultimilor 
treizeci de ani) poeta doar împistreşte paginile. 
Când revine la poetica anterioară, mai buclată, 
lirica îşi pierde din intensitate. Nu se mai poate 
scrie descusut decât pe teme actuale, fie ele şi 
derizorii. E mai bine când vocabulele îşi 
împăturesc faldurile şi lasă picturile Oanei Bolog-
Bleich să spună restul poveştii. Culorile acvatice – 
doar spre sfârşitul volumului telurice – prepară un 
univers fabulos şi exotic. Magia este de găsit în 
melanjul poemelor cu picturile. Ca întotdeauna, 
Ana Pop-Sîrbu şi-a gândit volumul la modul 
artistic. Artisticul, în cazul ei, decurge din acea 
selecţie nec plus ultra pe care e recomanda 
Matthew Arnold. 
       Frumuseţea cu tonalităţi de ancien régime ne 
traversează cartierele de blocuri funcţionale cu 
pas elegant, dar sportiv. 
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 Bocancii pădurarului 

 

 

        Vecinul Gheorghe era cel mai important om de pe 
ulița noastră. Îl cunoșteam după mers, când pleca de 
acasă și când se întorcea de la pădure și trecea pe sub 
ferestra camerei de la drum în care stăteam întreaga zi. 
Era îmbrăcat în costumul de pădurar de culoare verde 
și încălțat cu bocanci militari, înalți până la glezne, care-
i dădeau un aer ursuz și milităresc. Dar cred că 
personalitatea lui era accentuată de acești bocanci 
lustruiți cu care umbla apăsat, legânându-și cu 
importanță trupul greoi. Când apărea în colțul uliței, în 
uniforma de pădurar și cu pușca de vânătoare în spate 
ne umplea de teamă și de respect: ne opream din joacă 
și ne înșiruiam solemn deoparte și de alta a uliței până 
când trecea șeful pădurilor. Iar el trecea impunător și 
lăsa impresia că nu ne observă și că singura sa lume 
vizibilă este bucata de drum care se întindea de sub 
bocancii săi și până la poarta casei sale. Mi-am dat 
seama că vecinul Gheorghe era pe atunci un personaj 
cu mult mai important chiar decât profesorul Uskar, 
care locuia la capătul uliței și ne preda filozofia și 
socialismul științific și care, atunci când intra în cadrul 
ochilor noștrii, cu servieta maro în mâna stângă și în 
ținuta sa impecabilă, costum și cravată, aștepta salutul 
nostru ca pe un onor obligatoriu. După care se oprea în 
drum și ne nota pe toți într-un carnețel pentru că 
umblăm pe uliță în timpul când ar fi trebuit să fim la 
învățat. A doua zi ne scotea la tablă și ne punea în 
carnet câte un patru, pentru că nu înțelegeam teoria 
marxistă, care nu se prindea de noi ca apa de penele 
gâștii. Cu tot regretul pe care nu-l puteam exprima, dar 
în vremea aceea a copilăriei profesorul Uskar nu se 
ridica la valoarea pădurarului. 
     Bocancii vecinului Gheorghe aveau ceva misterios și 
acest ceva tainic ne făcea să ne gândim la armată, la 
disciplină. De aceea îi admiram și îl respectam pe 
posesorul acestora într-un mod aproape natural. 
Probabil bocancilor le era asociată în mintea noastră 
puțină, de copii și imaginea indiscutabil fascinantă a 
puștii de vânătoare cu două țevi care se legăna 
amenințătoare în spatele omului. Pentru mine personal 
bocancii vecinului erau tabuu, mai ales de când, din 
cauza lor, m-am confruntat cu o experiență unică și de 
neuitat. Era o zi ca oricare alta când din senin m-am 

luat la harță cu Ion, așa îi spuneam pe atunci, copilul 
vecinului Gheorghe, care era cu un an mai mic decât 
mine și era prietenul meu cel mai bun. Am început un 
 desant aerian cu pietre din uliță și nenorocul a făcut ca 
un proiectil trimis de mine să se oprească într-un loc din 
freza sa. Tot așa de bine s-ar fi putut opri și în capul 
meu o piatră aruncată de la poarta vecină. Dar n-a fost 
așa. Doar eu am avut nenorocul să-i iau la țintă 
scăfârlia copilului pădurarului. Însă, când l-am auzit 
urlând de durere și țipând că i-am spart capul am fugit 
în curte. Dar amintindu-mi că tatăl prietenului meu era 
vecinul Gheorghe, m-a luat groaza. I-am spus tatălui 
meu să mă apere și sub nici un chip să nu spună că 
sunt acasă. Am pândit pe fereastră până după amiază 
când am auzit mersul inconfundabil al pădurarului. Întâi 
s-a auzit când trecea spre casă: apăsat și cu pași egali, 
parcă spunând  că așa este mersul unui om hotărât și 
stăpân pe sine. N-au trecut nici zece minute până când 
am simțit primele semne ale cutremurului. Acei pași 
foarte cunoscuți s-au precipitat și au trecut pe sub 
fereastră în regim de manevră. În câteva clipe, de sub 
patul unde mă refugiasem am văzut, pe pargul ușii care 
se deschidea, chiar la câțiva metri în fața mea, 
bombeurile amenințătoare ale bocancilor vecinului 
Gheorghe. Nu știu dacă sub pat s-a auzit bătaia sa 
scurtă în ușă. Dar bombeurilor acelor bocanci care 
aveau să mă urmărească toată viața, parcă le 
crescuseră ochi care se căscau la mine reci și 
amenințători. Când ușa s-a înschis în spatele lor s-au 
apropiat atât de mult de locul de sub pat în care eram 
pitit într-o dungă încât aș fi putut să-i ating cu mâna. 
Acum mi se părea că aveau fețele aspre și întunecate 
ca ale unor gardieni din cărțile lui Sven Hasell și se 
mișcau când într-o parte când în alta, de parcă asistam 
la o piesă de teatru, iar scena era pânza de cătran a 
vetrei din fața mea.  
       - Unde-i feciorul? se auzi glasul cuprins de o mânie 
cu greu ținută în frâu a vecinului și boturile bocancilor 
se apropiaseră atât de mult de mine încât intraseră cu 
câțiva centimetri sub pat. Începusem să tremur și un val 
de frig mi se prelingea ca printr-un canion de-a lungul 
șirei spinării. 
       - Nu-i acasă, a răspuns tata și cei doi bocanci 
avansaseră amenințători sub pat, până aproape de 
nasul meu. Omul se apropiase, probabil, să vadă mai 
bine icoana afumată deasupra patului, care întruchipa o 
Maică Precistă cu Mântuitorul copil, în brațe. Gândul la 
icoană mi-a accentuat starea de neliniște, deoarece 
mama mă rugase cu o zi înainte să o ajut la curățenie 
și-mi ceruse să șterg de praf și de fum icoana. Dar 
mama zisese și tot ea auzise, sărmana. Am început să 
mă rog la Domnului să mă scape din ghearele vecinului 
Gheorghe. Dar acum probabil că și Dumnezeu este 
surd și mut, îmi șoptea șarpele cel rău, din temelia 
casei noastre, deoarce n-o ascultasem pe mama. Dar 
Duhul cel bun al Domnului mă învălui într-o căldură 
protectoare și mi-a adus în minte că tata mi-a povestit 
că Dumnezeu este duh și că nu gândește ca un om, iar 
gîndurile oamenilor nu sunt ca gândurile duhovnicești. 
Am închis ochii în semn de sfidare a bocancilor care 
acum se retrăgeau de sub pat și am început să mă rog 
în gând smerit și plin de evlavie. 
     Bocancii se retrăseseră și s-au oprit cu spatele la 
prag timp în care în încăpere se auzea doar glasul 
vecinului care îi povestea tatălui meu fapta oribilă pe 
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care o făcusem, și-i cerea cu insistență să mă predea în 
acel moment în mîinile sale, ca să mă ducă la miliție. 
Ascultam cu sufletul la gură. Parcă vedeam cum tata îi 
făcea semn că mă ascund sub pat și vedeam deja fața 
amenințătoare a bărbatului aplecându-se triumfătoare 
sub laviță. Bocancii cei răi mă și priveau deja cu un 
zâmbet măreț și disprețuitor. Dar tata nu a deconspirat 
locul unde mă ascundeam. 
 
      - Nu știu unde este. Cred că s-a ascuns prin curte 
sau a plecat prin sat de frică. Dar te rog să nu mergi la 
miliție, vecine. Îți promit că s-o îndrepta el. Am să-i dau 
o porție de bătaie să mă țină minte toată viața. Îi arăt eu 
lui, nemernicului care mă face de rușine! 
        În acel moment ușa s-a deschis și bocancii cei 
milităroși au făcut stânga-mprejur. Parcă tata îl obliga 
într-un fel foarte discret să iasă din odaie. Nu știu cât au 
stat la poartă și nici despre ce au vorbit. Să fi trecut 
cinci sau zece minute? Putea să treacă o oră sau două, 
deoarece din cauza emoției pierdusem în totalitate 
noțiunea timpului și chiar dacă trăgea puțin frigul pe sub 
ușă, tot am adormit sub pat. Când brațele puternice ale 
tatălui meu m-au apucat și m-au scos de sub pat,  prin 
ferestre se vedea luna nouă răsărind.  M-a dezbrăcat și 
m-a acoperit cu plapuma. Cu ultimele sforțări am 
deschis totuși ochii: 
       - Avea pușca cu el, tată? Am îngânat pe jumătate 
adormit. 
      - Lasă că-ți spun mîine. Culcă-te la loc.  
      Am dormit buștean. În noaptea aceea am visat că 
pruncul Isus a coborât din icoana deasupra mea și -  
privindu-mă cu dragoste, așa cum nici tata nu mă 
privise vreodată, mi-a spus: ”Privește ce curat m-am 
făcut după rugăciune pe care ai spus-o sub pat!” Și 
pruncul s-a luminat din ce în ce mai tare și a crescut 
până când chipul său s-a contopit în chipul strălucitor al 
Mântuitorului, care-mi spunea blajin: ”Nu este nimic în 
lume care să nu poată fi iertat! Numai necredința nu se 
iartă!”. 
       Zilele următoare mi-a fos teamă să nu mă întâlnesc 
pe stradă cu vecinul Gheorghe și să dau față cu 
bocancii lui amenințători. Teama aceasta s-a ținut după 
mine toată viața. A fost prima treaptă pe o scară care 
definește teroarea. Înainte de a ieși pe poartă ascultam 
cu atenție dacă nu se aud, pe undeva pe aproape, pașii 
lui. L-am evitat mulți ani după acea întâmplare. De 
multe ori în viață, în situații dificile, mi-am amintit de 
vecinul meu și de povestea din după-amiaza aceea. 
Simpla amintire reprezenta pentru mine un semnal de 
alarmă care îmi confirma că mă aflu într-o zonă de 
pericol și că trebuie să-mi iau măsurile de apărare și de 
siguranță. Tata nu mai putea să mă apere. Singurul și 
cel mai eficient apărător al propriei mele persoane eram 
eu!  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel LĂCĂTUȘ 
 
 
 

Sunt clipe 
 
sunt clipe imi spunea bunica 
când trăiești fiecare secundă în bătăi de inimă 
dar cu impresia că ești mort  
nu mai simți niciun fel de dureri trupești 
și asta pentru că știi 
durerea purifică mântuie 
ai puternicul sentiment că l-ai întâlnit pe 
Dumnezeu 
 
când va veni ziua 
la sosirea sa o întâmpine martirii  
și să o conducă spre orașul sfânt 
 
 
 

Vino... 

Vino mână în mână   
 în îmbrăcămintea noastră   
 mătăsoasă de gală  
 de dantelă și hermelină  
 suntem centrul unei suite sărbătorești,   
 pășim pe covoare moi  
 mergem pe sub porți triumfale   
 și arcuri de triumf  
 ni se aruncă flori  
 spre paradis ne duc îngerii 
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Daniel 
MARIȘ 

 

 

  Avaton 

 (fragment de roman) 

 

       Unele lucruri trebuie lăsate aşa cum sunt, 
Irina. Nu ţi-am strâns mâna atunci, aproape ţi-am 
strivit-o. Era întuneric când te-am apropiat şi 
împins brusc către soba fierbinte. De fapt, 
dogoarea adevărată, apăsătoare o simţeam de la 
ochii tăi, incandescenţi ca nişte recife pe lângă 
care înotau în voie rechinii. Poate că în clipele 
acelea mă simţeam atât de singur ca un dansator 
pe jar, cerul părea împodobit cu becuri de sticlă 
colorată iar lumina albăstruie a lunii mă motiva 
parcă să-ţi împing mâna tot mai aproape şi tot mai 
aproape de teracota fierbinte, ascultându-ţi cu 
teamă bătăile inimii. Aveam impresia că vorbesc în 
gol, nici nu ştiam ce-ţi mai spuneam dar îţi 
simţeam neliniştea ca pe o firească împotrivire 
difuzată dinspre o spaimă înspre zonele sale de 
iradiere. Nu îţi mai vorbeam demult despre noi, 
despre viitorul nostrum incert. Trecusem la visul 
unei poete, Emily, care-şi amintea cum mă 
întâlnise în interiorul unei piramide, unde jefuiam  
mumiile   faraonilor   fără   a simţi miresmele 
otrăvitoare   din   jur   şi ignorând tăbliţa din 
mormântul lui Tutankhamon unde scria ceva cu 
linii scrâşnite despre moartea care îl va secera cu 
a ei coasă pe cel ce va tulbura liniştea faraonului. 
Eram teribil de intrigat deoarece în urmă cu ceva 
ani cineva îmi mai spusese că ochii  mei îl fac să 
se gândească la picturile egiptene. Sunt foarte 
ciudaţi ochii, ca nişte lacuri glaciare adânci din 
care răsar atunci când nu te aştepţi cele mai 
aberante surprize. Dar ce să-mi mai amintesc 
atâta. Chiar tu îmi spuneai că in tine sunt două 
cuţite care se ascut neîncetat. Îmi aduc aminte 
acum şi asta îmi face rău. Îţi mângâiam sânii 
devastaţi de furnicăturile degetelor mele, sâni 
sfioşi de femeie fără copii şi realizam cât de 
vulnerabil mă făcea apropierea trupului tău. Nici 
nu mai ştiu de câte ori ţi-am absorbit cu nesaţ 
aerul dintre buzele tale ce refuzau să se dăruie cu 
totul. Uneori te gândeşti la un lucru important şi 

deodată intervine brusc ceva neaşteptat care-ţi 
spulberă euforia. Când apar primele simptome? 
Când săruţi pe cineva şi te gândeşti la altceva ca 
de pildă la crinul care înfloreşte numai noaptea, la 
iarba uscată, îngălbenită ce tremură mărunt în 
bătaia vântului de toamnă ori la te miri ce. Pe 
vremea aceea fumam şi mă simţeam ca un 
condamnat căruia în drumul spre eşafod i–se 
refuză dreptul la o ultimă ţigară. 
       Îţi spuneam cum să adunăm precum 
efemeridele în câteva ore strălucirea  intensă şi  
palidă a metalelor rare şi nobile şi totuşi nu-ţi 
spuneam nimic. Ne simţeam legaţi de un ritm 
tainic al seminţelor şi dimineţii, al paşilor care 
năşteau ţărâna din urâtul lumii acesteia. Din când 
în când, în ceasurile noastre astrale, pline de 
promiţătoare pariuri cu himerele,se strecura ca un 
argint viu, plin de frisoane metafizice, gândul că în 
noi toate simţurile zac încă latente, nişte 
harnaşamente abandonate ce pot disloca oricând 
aerul, la fel ca acele corăbii dispărute ce apar 
atunci când nimeni nu se aşteaptă, după sute de 
ani. Dacă puteai face ceva? Trăiam într-o lume 
liniştită, mult prea liniştită, unde nimeni nu se 
grăbea. Chiar dacă ne spuneam în fiecare seară o 
poveste, de plătit, plătea numai unul. Mitul 
Şeherezadei funcţiona din plin. Uneori chiar 
credeam că faci pe mironosiţa. Spuneai ceva 
despre un tărâm în care se ascundeau miezul unei 
zile, zămisliri, zvârcoliri de trupuri, miros de 
narcise şi mame care-şi iau în braţe copii când 
mor. Aş putea jura că în clipa aceea am crezut că 
trăieşti în afara timpului, pe o banchiză de gheaţă 
care nu se topeşte niciodată, înconjurată cu torţe 
de răşină. Da, atunci am început să meditez puţin 
asupra propriei mele vieţi. Eram în întregime 
cufundat într-un clopot şi părea al dracului de greu 
să-mi mai storc creierii cu mesajele tale sclipitoare 
dar laconice. Ne vedeam în fiecare zi. Plecam apoi 
la întâmplare cutreierând străzile şi parcurile 
târgului pline de veveriţe flămânde, oprindu-ne în 
curtea bisericii pavate cu bucăţi mici de marmură 
albă şi neagră, sub care odinioară se întindeau 
mai multe galerii de mină ca nişte vinişoare ce nu 
se mai terminau nicăieri. Tot orăşelul avea de 
altfel măruntaiele răscolite de generaţii debăieşi 
care coborau disciplinaţi în adâncuri, cu colivii 
ruginite de lacrima neagră a adâncurilor şi cu 
lămpile bălăngănindu-se în timp ce împrăştiau 
lumina în întuneric. Treptat, filoanele se subţiaseră 
în timp ce toate cimitirele erau pline de părinţi  
tineri cu plămâni ciuruiţi  de o lepră verzuie iar 
copii nu mai aveau cui să ia locul. Pământul 
revoltat se mai răzbuna încă odată înghiţind de-a 
valma case, animale şi chiar o parte din zidurile 
vechii biserici. Aveai mâinile stinse şi resemnate şi 
încercam să-mi închipui că mă plimb cu o fetiţă 
drăgălaşă, care tot jucându-se cu păpuşile ieşea 
dintr-un vis pentru a intra în altul.  Pătratele albe şi 
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negre, peste straturile  moarte,  ici-colea colorate  
de  strădania  acelor  de pin şi a aromelor de  
zambilă putrezită mă încurajau să rup tăcerea. 
Voiam  să te rog să aşteptăm împreună iarna 
neagră, prima zăpadă  înnegrită  de funinginea 
staţiilor ce decantau nesăţioase minereurile, 
amestecată cu bucăţele rupte de ziare. Nu,   nu 
trebuie să-ţi aminteşti cum plecai pe furiş de 
acasă, în fiecare seară când ţi se părea că te 
pierzi  şi încercai un fel de fugă din propriul corp 
de parcă ar fi fost al altcuiva. Gesturile tale aveau 
ceva din căutarea înfrigurată a unui orb şi uneori 
aveam impresia că o tristeţe de copil încărunţit 
peste noapte ţi-se aşeza peste obraji. Intrai într- o 
lume populată de oameni- păsări care călătoreau 
la capătul curcubeului, atâta timp cât tinereţea 
aripilor le ţinea loc de credinţă şi-mi povesteai 
despre cum nu ai trăit   în ultimii ani,doar ai existat. 
Mă opream în urma ta să privesc cerul, să caut 
stelele învăluite într-o lumină galbenă, plăcută. 
Întâi trebuie să-ţi imaginezi scena. Mă simţeam 
pătrunzând într-un mic templu închinat unei zeiţe 
păgâne, mergând pe drumul pe care tu mi l-ai 
deschis şi care nu ştiam unde duce. Plin de 
teamă, adormeam pe partea inimii. Pe partea 
cealaltă de pat auzeam respiraţia unei femei. Îi 
simţeam o parte a tâmplei ca un glob înfăşurat în 
ceară. O privire vie, plină de măreţia rece şi 
liniştită a unei icoane mă încredinţa că mă aflu în 
apropierea unui miracol cert. O hlamidă de 
purpură aluneca apoi peste mine, din acelea ce 
par cumpărate din magazinele înghesuite printre 
ruinele oraşelor vechi, cărora doar ploaia le spală 
geamurile. DUMNEZEU FACE TOATE CĂRŢILE, 
IAR NOI JUCĂM, şoptea femeia şi totul     îmi 
apărea ca din depărtare. Ceva ce nu poate fi 
explicat prin cuvinte, ca un zgomot apăsător 
produs de lanţurile unor ocnaşi printre rădăcinile 
acoperite cu frunze uscate. Se mai întâmplă 
uneori,   restul   rătăcirilor   nu   mai   au   nici   o   
importanţă,   să   te   trezeşti   nefericit,   cu   visul, 
rămăşiţele ciopârţite din el, topindu-se în tine, 
numai să nu te lase să pleci singur. Vezi? Ceea ce 
rămâne acum din el este în mine şi trebuie să ai 
încredere, doar este şi copilul tău, ba chiar ar 
putea să semene mai mult cu tine, aşa că, dacă e 
timpul poţi să fugi eliberată şi împăcată. 
             La poporul acesta desertul preferat este 
coliva, obişnuia să mi se confeseze Schuman, 
bătrânul arhitect evreu, maestrul de ceremonii al 
crâşmei răsărite pe limburile colinei ce se răsucea 
ca un sfârc pe trupul hăcuit de fiare ruginite şi 
drumuri noroioase ale furnicarului. Exista un fel de 
ritual, între vechii clienţi ai localului, de a se bea la 
comandă pentru patrie, copii, femei ori morţi. 
Minerii beau votcă săniuţa cu dinamită pe care o 
colectau zeloşi din căptuşeala zdrenţuită a 
pufoaicelor, laolaltă cu mahoarca risipită. Apoi 
rând pe rând alunecau greoi sub mese ori 

dispăreau împleticindu-se prin negura îngroşată 
de tânguirea sâsâită a nevestelor. Când am intrat, 
bătrânul mi-a făcut imediat loc lângă tejgheaua 
ticsită de pahare grele ca o pasarelă spre nicăieri, 
lângă care trona de mulţi ani un geamantan cu 
antenă satelit pe care Voicu, patronul, susţinea 
sus şi tare că e de pe timpul războiului, abandonat 
de un client îndatorat fără doar şi poate. Ha, ha, 
poate e din timpul exodului, şuguia Schuman. 
Revenind la ale noastre, câtă vreme foamea 
există, va avea şi băutura un rost, continuă 
privindu-mă plin de tâlc. Te îneacă, te zdruncină, 
te face să înalţi mâna către semnul Crucii. Voi nu 
vedeţi cât de greu ajungi la căinţă? Cum poate 
armonia să dea roadă?  
             Aşa e, în cârciumă am găsit locul de 
întâlnire cu Dumnezeu, i se alătură cu o tristeţe 
caldă Stamatu, vechiul şef de gară, a cărui dramă 
era cunoscută de toată lumea de aici. Părăsit în 
urmă cu mulţi ani de soţie, acesta purta mereu în 
spate un rucsac cu o păpuşă, Andreea 
Mincinoasa, cum o numea el, de care însă se 
declara veşnic îndrăgostit şi care, spera, nu îl va 
mai trăda niciodată. 
             Inimioare, pupici, îngeraşi, ce tot bateţi 
câmpii?, sări Chioru. Mă faceţi s-o iau razna.Parcă 
n-am trăi pe o pantă. Ne tot târâm, ne tot târâm. 
Chiar şi la cârciuma asta unde nici nu se termină 
pământul, nici nu începe cerul. Odată şi odată tot 
o să alunecăm. Iar acolo, ce ne aşteaptă? O bine 
vămuită capcană. Heruvimică, dar ce capcană… 
Viaţa e un loz. Câştigi doar atunci când crăpi…, 
mormăi fostul corector al unui ziar local, căruia un 
pescar îi înfipsese un băţ de bambus într-un ochi 
în timpul unei crâncene dispute privind fiica 
poştaşului din Arca, de care era îndrăgostit, 
bănuită de legături şi afinităţi cu un medic de 
dispensar.  
            Duminica aceea în care Irina plecase să-şi 
împlinească visul aducător de nebunie, m- am 
plimbat mult timp pe lângă zidul bisericii lângă 
care se afla  un soi de clepsidră ce simboliza 
naşterea şi moartea. Deasupra trona Fecioara 
Maria, cu faţa puţin cavernoasă şi retinele semi 
închise. Ca o stripteoză ce încerca să evite privirile 
nevrotice ale petrecăreţilor obsedaţi de femei 
nude.  
            Unii doreau doar să-şi împăneze privirile 
cu forme voluptuoase, să facă dragoste fără să 
atingă, doar înfigându-şi ochiul adânc în carnea 
blajină, de prăpastie şi să se legene un timp acolo, 
imaginându-şi cum sărută buze de un roşu aprins 
ori gene false, pulverizate cu pomadă. Cei mai 
posedaţi păreau nostalgicii turtiţi de băutura prin 
care mărgeluţele de turcoaz ale tăriei fremătau ca 
nişte spermatozoizi scheletici devenind semn că 
disperarea şi frica pot fi învinse. Mi-ar fi plăcut să 
pot descrie ce e frica. Poate că de aceea, în 
clipele mele de cumpănă, le ţineam companie 
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oamenilor aceştia. Supravieţuiam cu două frici, 
două frici siameze, una bună şi una rea. Ca un 
ţesut cu vinişoare, artere, plasmă şi mult, mult 
sânge, frica se dilata şi se contorsiona, 
reinventându-se tot timpul. Era poate cea mai 
frumoasă parte a fricii. Colorată cu iluzii, trufii şi 
regrete, îşi făcea loc dând din coate, rânjitoare şi 
obraznică ori deopotrivă supusă  şi temătoare  şi 
devenea   numai   a mea.   Îmi   amintesc  ca  pe  
nişte   fotografii sepia mişcările saltimbancilor de la 
primul meu spectacol. Tumbele acelea care aveau 
ceva tragic şi măreţ, mi se imprimaseră metalic pe 
retină şi primul lucru pe care l-am făcut pe drumul 
spre casă a fost să încerc să le exersez. Îmi 
duceam mama de mână prin mirosul searbăd de 
oameni de zăpadă gata să se topească şi deodată 
am realizat cu spaimă că nu mai sunt băiatul acela 
plăpând şi deşirat, cu haina căptuşită de monton, 
urmărit de obsesia propriei neputinţe. Am trecut 
peste zebră cu grijă, ca peste nişte corzi, pe care 
doar atingându-le le poţi dezacorda. 
             Vopseaua marcajelor zbura în toate 
direcţiile dar ce mai conta, eram un virtuoz care-şi 
conducea mama de la marele concert unde 
oamenii râdeau cu lacrimi. Sau plângeau, nu mai 
avea nicio importanţă, poate era doar o repetiţie, 
din acelea la care se dau bilete, cu preţ redus… 
             Mama îmi era coleg de trupă şi dacă era 
nevoie eram dispus să-mi construiesc singur 
decorul, un cearşaf întins pe perete, câteva 
bucheţele de maci peste un fotoliu ponosit, un 
violoncel   în   faţa   oglinzii   crăpate.   Cât   
priveşte   oglinda,   aceasta   avea   o   istorie   
aparte. Aparţinuse unui prieten al tatei, care 
emigrase într-o ţară îndepărtată şi vaporoasă, de 
unde trimitea periodic epistole pline de nostalgii 
chircite prin cine ştie ce tainiţe ale sufletului. 
Profitam de momentele în care tata lipsea de 
acasă pentru a mă scufunda cu nesaţ în pâcla 
unei dimineţi cu brume şi ceţuri, a unor ani ploioşi 
bântuiţi de frisoane oceanice şi ale oraşelor 
exotice pline de colivii goale, flaşnete hodorogite şi 
tăceri de femei părăsite.  
             Duhul ieşea cu regularitate din scrisori şi-
mi şuşotea nerăbdător noi şi noi năluciri după care 
se evapora la fel de repede în cariul oglinzii, cu 
chipul mulţumit foarte. Asta până într-o zi când 
visele au încetat să mai poarte o marcă poştală, 
iar prietenul tatei şi-a tăiat venele sub un cer, cred, 
incredibil de senin. N-am încetat însă niciodată să 
caut grimasele aromate ale duhului din spatele 
luminii. Întindeam mâna şi oglinda venea spre 
mine. Se însufleţea, lăsându-mă năucit printre 
meandre şi ani sticloşi ghemuiţi în matrici  
devoratoare. Atunci am realizat pentru prima oară 
că ţineam momente de reculegere pentru cineva 
care nu murise ci doar se pregătea să moară, 
bâjbâind în gol cu mâinile înfrigurate după un 
punct de sprijin.  

             Sfârşiturile unor întâmplări alcătuiesc 
începutul altora. Ceea ce nu îmi mai amintesc sunt 
ultimele sfaturi ale duhului. Cu ajutorul lor aş fi 
putut, sunt sigur, să aduc la lumină multe imagini 
care, iată, acum s-au pierdut iremediabil. Mă mai 
regăsesc poate doar în nişte cioburi 
cubice, atât de reci şi impersonale… 
          De atunci, începeam să-mi întâmpin tot mai 
semeţ viitorul, să mă văd altcineva decât eram, cu 
un soi de revelaţie confuză, de parcă aş fi pierdut 
ceva. 
           Poate acel drum căruia nu-i vezi niciodată 
sfârşitul şi pe care odată intrat nu te mai întorci 
prea curând, pentru că vorba Chiorului, mintea 
poate să se înşele, da’ inima niciodată. 
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Liviu OFILEANU  

 

 

 

 Ora sintezelor 

 

         Doctor în istorie, eseist (Demersul dialogic. 
Semne ale unei experiențe a înțelegerii),laureat al 
mai multor premii pentru poezie, redactor-șef al 
revistei Bucovina literară – Alexandru Ovidiu 
Vintilă este deja un poet remarcat și prolific, aflat 
la cea de a cincea sa carte (după caricatura de 
cretă, Ed. Cartea Românească, București, 2003; 
miezonoptice. tradiția rupturii, Ed. Timpul, Iași, 
2008; cartea lui koch, Ed. Brumar, Timișoara, 
2009; viața preschimbată, Ed. Timpul, iași, 2011), 
anume  Obiecte psihice, Ed. Karth,București, 
2014. Criticul Al. Cistelecan notează pe marginea 
acestui volum: „E un merit de frenezie creatoare, 
fără îndoială, dar mai de merit e decantarea – pe 
parcurs și în interiorul aceleiași formule –  tot mai 
rafinată a empatiilor avangardiste.”. Lucian 
Vasilescu constată la rândul său pe coperta a IV-
a: „...Cartea unui autor cu lecturi vaste – zeci de 
nume proprii de autori de literatură, alte neamuri 
de artiști, filosofi, personaje mitice și mitologice 
locuiesc volumul (...)”, iar Sebastian Reichmann 
adaugă pertinent: „Astfel, cred eu, că trebuie 
înțeles și titlul cărții: obiecte psihice în sensul 
prezenței permanente și simultane în mintea și 
sufletul poetului al tuturor acestor realități, oricât 
de depărtate ar părea ele unei priviri superficiale, 
grăbite să se întoarcă la divertismentele preferate 
ale secolului XXI.”. 
        Cum bine s-a observat de către comentatorii 
anteriori, autorul obiectelor psihice se află la ora 
sintezelor, o bogată moștenire culturală se cere 
celebrată prin mijloacele intertextualizării, aceasta 
fiind punctul de pornire în contrucția unor stări și 
atmosfere specifice poeziei moderne, în care 
metafora se află la mare cinste alături de tonul 
grav, largile spații dintre versuri menite pentru a 
crea efectul de ecou. Știm deja că lumea e un 
Text, un vis, o pădure murakamiană unde spiritul 
își regăsește substanța prin actul relecturării: 
„imensă este pădurea norvegiană// ca neputința 
de a fi/ aproape de tine// și albia unde ne adunăm/ 

laolaltă// cu toată încrederea// de unul singur// 
hălăduiesc fără țintă/ prin întinsa pădure 
norvegiană// elani galbeni din lemn lăcuit/ șerpi cu 
clopoței zen/ ritmul tărăgănat al urșilor// pădurea 
norvegiană e visul meu (...)” (pădurea norvegiană, 
p. 17). Ca un zidar bun meseriaș, Vintilă și-a 
construit edificiul din cele mai trainice cărămizi, 
anume din trei părți (latura umbrei; obiecte psihice; 
unele lucruri) având ca moto următorul text al lui 
Franz Brentano: „Fiecare fenomen psihic conține 
în sine ceva ca obiect, deși nu fiecare în același 
mod.” – un moto care ne amintește cumva de 
structura corpurilor românești ale douămiistului 
Răzvan Țupa sau obiectele mișcate ale 
regretatului poet sibian Iustin Panța. 
          Lectura, tabieturile scriptorului și, în special, 
istoria cu greața și spaimele ei, orbii lui Brueghel, 
doamna Sigrún, pisica lui Schrödinger, camera lui 
Immanuel Kant, mielul mizis, dragostea și 
moartea, melancolia,umbra și lumina, broaștele 
țestoase (alias poeții, n. n.), îngerul și tăcerea, 
singurătatea colectivăsunt câmpurile de manevră 
ale acestui nou volum, fără a lipsi din peisaj 
referințele la grozăviile de ieri și la cele în 
desfășurare: „ferestrebătute în cuie/ cu geamurile 
vopsite în negru/ iată ce înseamnă prezența bolii/ 
a morții conștiința a/ toată singurătatea// în orașul 
pitești/ s-a petrecut reeducarea/ cea maidiabolică 
invenție a istoriei/ acolo am primit un bocanc în 
inimă// orice durere îmi spun/ e infinit mai ușoară// 
concomitent au fost deportările/ siberia morțile de 
fiece zi// comunismul își flutura marele steag furia// 
ochii văzătorilor și ochii nevăzătorilor/ plâng// un 
punct între viață și/ moarte// undeva (acolo)/ la 
capătul sfârșitului” (la capătul sfârșitului, p. 64) 
sau: „...între bucurești și kiev se pregătește/ o 
punere în scenăspectaculară// nihil sine deo// un 
depozit uriaș de substanță thanatică/ e gata să 
explodeze (...)” (***, p. 67).De parcă ar răspunde 
unui vers din Tagore („Cine ești tu, cititorule, care 
mă vei citi peste o sută deani?”), Vintilă face aluzie 
la o sumedenie de lecturi și personaje, locuri și 
fapte petrecute undeva-cândva, atestă obsesia 
autenticului scriitor, dorința sa expresă de a fi în 
miezul lucrurilor pentru a se îndoi de ele și a le 
rejudeca. Pot fi întâlnite aici nume consacrate ale 
literaturii noastre, câteva adnotări pe marginea 
unor texte de Gellu Naum sau Gherasim Luca, 
este, practic, un efort vizibil de a demonstra că 
literatura nu moare când se trece ștafeta de la o 
generație la alta, că nimeni-niciodată nu va fi 
îngropat în uitare.Așadar, totul se direcționează, 
să recunoaștem, într-un omagiuadus unor celebri 
premergători. Iată câteva versuri citate pentru a 
sublinia modul în care Vintilă știe să facă aluzie la 
marea literatură, aici consunând printr-un raport 
inversat al incipit-ului și finalului de text cu Rilke și 
T. S. Eliot, de această dată nemaiamintind aceste 
nume de galaxii literare: „...cum sufletul (deasupra 
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zăpezii)/ care zboară prin aer/ printre alte suflete// 
așteptând să se sfârșească noaptea// ziua a 
început pe atunci fix/ într-o marți// cuvintele:/ mici 
pete aproape rotunde// ea avea ochi negri/ o 
rochie cu peștișori/ și sori zâmbitori/ sub tavanul 
albastru al cerului// undeviața e scurtă/ și moartea 
prea lungă” (Misterul și melancolia unei străzi, p. 
56). 
          Vintilă a trecut prin poezia universală și 
autohtonă, a înțeles că a recupera trecutul 
înseamnă a avea un viitor ancorat. E admirabil că 
un tânăr din secolul 21 mai citește textele 
avangardei românești, că încearcă o 
redimensionare a viziunilor abandonate, că le 
acordă credit ajutat de atela istoriei parțial 
clarificate. Și asta pentru că spiritul în om rămâne 
același, doar viteza de reacție pune un halou 
întunecat sau luminos peste bruma noastră de 
certitudine. A vibra la vocile stinse ne apare ca un 
romantism de catedră,o evadare momentană din 
haosul cotidian: „o masă tare de bronz este/ patul 
metafizic despre care vorbea/ dan laurențiu într-un 
poem/ asimțit ca acesta” (sandalele luizarathustra, 
p. 9). Suntem curioși câți tineri dintre cei care scriu 
astăzi poezie l-au citit pe Nietzsche sau pe Dan 
Laurențiu... 
        Nu putem să nu remarcăm faptul că după 
fenomenul Ion Mureșan (Cartea Alcool, 2010) o 
foame de gingășie expresionistă e ușor depistabilă 
în textele multor confrați, câte un personaj 
amărâte capabil ca să ne trezească simțurile 
adormite, vreo melancolie fără motiv precis, urâtul 
lumii amestecat cu frumusețea ei trecătoare. După 
cum se poate vedea, poetul își taie versurile după 
un ritm interior și refuză stufoasele aglomerări de 
cuvinte, așa cum pot fi ele întâlnite la alți poeți, 
atrași probabil de ingabamentul beatnicilor. Îi plac, 
în schimb, întorsăturile de frază, permutările unui 
cuvânt în interiorul unor zicale sau proverbe, astfel 
apar titluri inspirate din acestea precum viii cu 
morții și morții cuviii ori ceci n'estpas une pomme 
(după renumitul tablouCeci n'est pas une pipe al 
lui René Magritte),acel cârlig necesar pentru a 
capta atenția. Cităm un fragment revelator: 
„...poate un înger-îngeraș îți mai dă puțin/ bine// să 
mergi mai departe// cu o geantă în mâini// prin 
grâul des dintr-o/ cameră goală// traversând 
străzile cele mai lungi/ prin sângele tău sclipește/ o 
lumină oarbă și bucuria de ieri/ mai are ecou peste 
noapte în afara tuturor/ lucrurilor o piatră de moară 
urma unui/ foc stins// viața/ încare ne cufundăm// 
vrând nevrând” (în afara tuturor lucrurilor, p. 90).  
         Din puzderia motivelor derulate de această 
poezie cu un ochi deschis în trecut nu puteau să 
absenteze demența cotidianului, vecinătatea 
absurdului, compromisul familiar pentru a rezista 
într-un mediu otrăvit, depersonalizant. Autorul e 
străin de intimismul unor douămiiști, și totuși aici 
există un textrătăcit între cele cu adevărat 

inspirate, un vers usturător dintr-un cântec 
aparținând Adei Milea, desigur, cu fină trimiterela 
cultura politică măiastră a protagoniștilor care se 
perindă pe micul ecran: „Lumea-i un imens du-te 
vino/ în care cocoanele își etalează sânii/ iar 
domnii chiloții// chiloții bulinele/ și sânii sfârcurile// 
răvășiți de ploaie/ suntem când de fapt/ ceaușescu 
n-a murit” (***, p. 51). Alexandru Ovidiu Vintilă face 
figura unui douămiist temperat, descriptorul 
impresiilor de lectură, creator de viziuni și stări 
psihice dobândite în urma contactului cu Marele 
Text al Lumii. O voce gravă și învăluitoare, un 
frison postlectură circumscriu teme și motive de 
ordin livresc și existențial, mixaj ingenios în care 
poezia clocotește ca un gheizerislandez. 
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Constantin 
STANCU 

 

Realitatea, drog perfect la nivelul 
betonierei… 

 

(Remus Valeriu Giorgioni, Cei şapte morţi uriaşi, roman, 
335 pagini, - Ediţia a II-a revăzută şi adăugită,  Cluj-
Napoca: Editura Eikon, 2014) 

 

         Cu răbdare, cu mult realism, Giorgioni 
descrie viaţa departe de casă, de familie, de 
mediul în care a trăit până la un moment dat. 
Evenimentele se derulează în perioada mai liberă, 
din anii de după aglomeraţia din decembrie 1989 
din România.  
         Dintre stele, autorul coboară la nivelul 
betonierei, este marea trecere, priveşte societatea 
americană în toate dimensiunile ei, oameni, 
obiceiuri, tradiţii.  
         Autorul se încumetă să descrie viaţa unor 
stacomani, cum îi denumeşte pe românii plecaţi 
după revoluţie să muncească în America. 
Schimbarea numelui stabileşte noua identitate. 
Schimbările globale îi determină să migreze într-o 
altă patrie, patria celor mai bune soluţii. De la vis 
la realitate se întâmplă multe lucruri care îi 
marchează pe români. Fapte din carte au fost 
trăite cu durere de autor şi de personajele sale. 
Naraţiunea se încheagă din fapte disparate care 
formează, în final, aventura dincolo de apele mari. 
Denumirea de stacomani vine de la numele firmei 
care i-a angajat în America, Compania Romanian 
Stucco.  
         Remus Valeriu Giorgioni plonjează în 
realitatea crudă cu bucurie. Viaţa este cu adevărat 
un dar, merită trăită, suferinţa îi dă perspectivă. În 
romanul Cei şapte morţi uriaşi el ne prezintă 
aventurarea în marele vis, secretele unei societăţi 
dorite în care se petrec minuni, drame, faptele 
moderne ale unor români în căutarea fericirii. 
America pare destinaţia corectă, iluzia se preface 
în curaj.  
      Naraţiunea debutează cu dorinţa de neoprit de 
a „merge” în America pentru a câştiga banii 
necesari pentru traiul unei familii obişnuite. Totul e 

ca o trecere dintr-o lumea în altă lume, pasarela 
are secretele ei. În noua patrie se intră pe o poartă 
de aur, apoi dimineaţa, brutal, începe aventura. E 
o muncă brutală, în domeniul construcţiilor, trupul 
suferă, mintea este afectată, reacţiile oamenilor au 
ceva straniu. Realitatea este un drog perfect. 
Munca fizică, formarea noilor deprinderi zguduie 
fiinţa omului. În America totul se petrece rapid, la 
scară mare, locul de muncă este între şapte 
turnuri copleşitoare, sunt cei şapte morţi uriaşi. 
Începutul este greu, oamenii par să nu aibă 
amintiri, viaţa de zi cu zi le rescrie identitatea, 
viitorul s-a topit, limbajul se schimbă, replicile sunt 
altele, amintirile au greutatea aurului curat. 
Giorgioni, plecat din România (Banat), caută să 
fixeze reperele noii lumi. Ziua a fost epuizantă, 
noaptea au fost vizitatori nedoriţi: prin „hotel” 
mişună insecte în căutarea hranei, este o invazie 
de „şfavi”, o lume supra realistă. Scriitorul se 
străduieşte să reziste într-o lume rece, notează 
personaje, evenimente, experienţe, fapte cu 
adrenalină, trăieşte dorul în toată dimensiunea, 
tânjeşte după cultura română, după cărţile care 
pot marca mintea unui om. Noua civilizaţie intră în 
viaţa omului cu multă agresiune, vechile 
obişnuinţe devin amintiri. Treptat, autorul ne 
prezintă o lume mai puţin obişnuită, o lume a 
suferinţei. Munca pe şantier este dură.  
         Pe de altă parte, America îi oferă ocazia să 
descopere o altfel de cultură: lumea studiourilor de 
film, muzeul rachetelor care au împins lume spre 
stele, aventurile capsulei Orion în spaţiu, lucruri 
unice pentru orice locuitor al planetei.  
         Sunt prezentaţi eroii în acţiune: „Cu toţii trăim 
în tensiune şi stres: Mitică are hernie, Nelu Mare, 
căzând de pe schelă, lucrează cu două coaste 
rupte. Viktor şi-a destrămat familia, e plecat din 
ţară de doi ani şi jumătate. Dimineaţa pe maşină 
sunt cu toţii morocănoşi, Nick are mereu câte un 
acces de mahmureală furibundă, ca un urs 
deranjat de la hibernat... El vine la muncă după 
trei-patru ore de somn: toată noaptea vorbeşte 
acasă cu Marcela sau navighează pe Internet” (p. 
127). 
          Măreţia şi căderea Americii sunt redate cu 
realism şi durere în capitolul „Din pensionarii 
Harmony”. Oameni care au fost în putere, se 
menţin în faza terminală a vieţii, la o vârstă 
înaintată şi delicată (80-90 ani), la limită, într-o 
stare de neputinţă. Giorgioni prezintă cititorului 
portretele în alb-negru ale unor personaje stranii, 
energia le-a părăsit, nu au viitor, sunt în acvariu. 
Oamenii sunt terorizaţi de boală, singurătate, 
obsesii, tabieturi, neputinţă. Pentru ei nu mai 
există soluţii, au fost cândva puternici, au marcat 
colectivitatea în care au trăit, au fost bogaţi, la final 
nu au nimic, nici măcar sinele.  
       „Abuzată sexual în copilărie, Viola a mai 
suferit şi o mare decepţie amoroasă în 
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adolescenţă. Acum, la 86 de ani, se îngrijesc de 
ea trei nepoţi, în mod deosebit una din nepoate, 
care o vizitează săptămânal” (p. 239). 
        Giorgioni ne prezintă un spectacol admirabil 
în capitolul Muzeul Stucco – galeria cu tablouri de 
Stacomani. Sunt prezentaţi colegii de muncă, 
fiecare personaj are parte de o descriere specială, 
caracterele sunt bine schiţate, ele fac legătura 
dintre cele două lumi, România şi America. E o 
punte spirituală specială, dramele nu sunt doar 
poveste, sunt destin pe o boabă de piper. Galeria 
este dominată de personajul Rake, tipic pentru cei 
care lucrează la companie. E stacomanul 
standard, vârful civilizaţiei de helperi.  
        „Ajunge Rake în America, prin Guatemala, 
stă câteva săptămâni în jail, de unde evadează 
împreună cu câţiva ex-iugoslavi. Străbate Mexicul 
în 18 ore cu autobuzul fără să-i aibă cineva treaba, 
dar la El Paso, trecând în state, dă nas în nas cu 
patrula poliţiei de frontieră şi se predă. Rake e tipul 
de timid agresiv, foarte vioi în deplasare, dar foarte 
cuminte acasă. (...) Pe şantier se ţinea numai de 
şotii: deşuruba balamalele uşilor proaspăt 
montate, ca primul om care le-ar deschide să pice 
în nas, băga drilul în găleata de material şi 
accelera la maximum...” (p.154). 
         Sunt şi alte personaje pitoreşti şi tragice: 
Nea Kostikă de Haţeg, Nea Puiu (Scriitorul), Nelul 
Mic de Oradea (John The Little), Marius Borşanu, 
Alexandru cel Mare Basarabeanu, Dorinel Fârţală 
„dă la Cimişoara”, etc. Acestor personaje în carne 
şi oase le este dedicat romanul, eroi care 
marchează vremurile. Faptele lor sunt soluţii 
pentru iluziile omului modern în căutarea unei 
patrii de vis. 
       „<<Omul-stucco>>, stacomanul, e un simplu 
robot umanoid, o maşină de muncit, mâncat, 
dormit, defecat. Maşină de tocat timp şi de făcut 
bani. Iar în timp ce fabrici nimicul zi după zi, 
gândul oboseşte la un moment dat şi el: renunţă 
să mai ridice capul, ca înecatul care încearcă să 
iasă la suprafaţă şi cineva îl tot apasă la loc” (p. 
125). 
       Deşi acţiunea cărţii se petrece în America, 
Giorgioni, un stacoman special, revine mereu cu 
amintiri despre România, sunt redate personaje, 
fapte, locuri, cărţi, reviste, istoria ţării.  
         Centrului Spaţial Kennedy, muzeul navelor 
spaţiale, îi corespunde Muzeul Locomotivelor cu 
Abur de la Reşiţa, paralela este bine temperată, 
istoria vitezei omului în spaţiu şi timp este 
potenţată cu multă pasiune. Primele locomotive cu 
abur au sugerat ideea de zbor, viteza lor de 
deplasare părea impresionantă pe la 1872, ele 
anticipau viitorul. Scriitorul notează: „Fără a fi 
greoaie ca primele locomotive (oricum, de câteva 
sute de ori mai grele), primele rachete cosmice în 
trepte păstrează ceva din principiul de zbor iniţial, 

care anima în secret acele <<rachete pe roţi>>” (p. 
69). 
         Jurnalul lui Giorgioni ţine să fixeze o lume 
aparte. La Sacramento funcţionează Centrol 
Olimpic de Antrenament fondat în anul 1982 de 
Geza Poszar, acolo gimnastica românească are 
ambasadori extraordinari. Gimnastica a marcat 
istoria Americii şi datorită sportivilor români care 
au muncit peste ocean. Emilia Eberle, cunoscuta 
gimnastă a avut ceva de spus: „Aş pune Aradul pe 
roţi şi l-aş aduce aici în America”. 
         Remus Veleriu Giorgioni se străduieşte să 
pună cititorul în pielea unui personaj important al 
naraţiunii. Fraza curge firesc, cuvintele româneşti 
şi americane se împletesc, limbajul este unul 
special, nu blochează firul poveştii, personajele 
sunt vii. Vizibilul şi invizibilul formează scriptul unei 
epopei speciale, timpul este modelat după 
poveste, arta amăgeşte cititorul cu o realitate din 
irealitate, stresul cotidian este acoperit de 
aventura unor personaje care sar peste reguli, 
norme, convenienţe. Autorul a depus efortul să 
prindă mişcarea şi sufletul unei epoci, să dea 
viaţă. Grila de valori la care apelează  este una 
creştină. Personajele sunt frământate de scopul 
vieţii, sunt trimiteri evidente şi pertinente la 
Apocalipsa, la Împărăţia lui Dumnezeu, la Numele 
Tainic, la multe aspecte care ar putea lămuri 
enigmele care macină lumea modernă.  
         Luat de valul naraţiunii, scriitorul defineşte 
timpul: „Timpul e un perete de cărţi clădit pe 
marginea unei prăpastii – cărţi din care se pierde 
mereu câte o filă, filă volantă peste prăpastie... Iar 
o zi din calendar (orice zi de la Dumnezeu) este 
cartea lăsată de un cititor uituc pe-o bancă în parc 
– carte care se tot deschide şi se închide la o 
pagină anume în adierea vântului...”(p.258). Eroii 
cărţii au fost prizonieri în burta timpului, este un 
timp special - ACUM, apoi autorul descriere cu 
atenţie zborul de întoarcere acasă, la familie, 
evadează din poveste ca un erou.  
        Destinaţia finală a omului este Ierusalimul 
ceresc, un loc ideal, acolo suferinţa se va topi. 
„Împărăţia” este o rachetă în trei trepte: domeniul 
moral-spiritual nevăzut, Mileniul de Pace, 
Ierusalimul ceresc. Credinţa  portă personajele în 
această aventură.  
       Numele lui Dumnezeu pare secretul care 
mişcă planurile în roman, un nume special: 
Dumnezeu-care-stă-lângă-mine-la-betonieră. De 
reflectat, de contemplat. Cititorul intră în secretele 
vieţii de stacoman.  
       Unii oameni au aripi, şopteşte cititorul la 
final…  
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În căutarea misterului existenţial 

 
        Periplu prin neant (Editura Tracus Arte, 
Bucureşti, 2014) este recenta antologie poetică 
selectivă prin care Raul Constantinescu izbuteşte 
o reală performanţă: reunind poeme inedite cu 
altele selectate din volumele publicate din 2001 
încoace (când a debutat editorial cu Aventurare în 
marele refuz), poetul ne propune o lucrare unitară, 
purtând amprenta inconfundabilă a originalităţii şi 
erudiţiei sale. Antologia are o structură tripartită, 
cele trei cicluri, compacte ideatic, putând fi 
considerate plachete de sine stătătoare. Parcursul 
propus este tentant, înscriindu-se sub semnul unei 
întreite căutări: a iubirii (Sublim femininul), a 
creaţiei (După ultimul Babel) şi, nu în ultimul rând, 
a divinităţii (Netihnule divinule), ca tentaţie a 
împlinirii existenţiale personale. 
         Cea dintâi secţiune se vrea a fi un „poem 
înălţat întru iubire”, aceasta fiind considerată o 
componentă implicită a alcătuirii noastre. Omul, 
prin condiţia sa, e stăpânit de inegalabila putere a 
iubirii, împlinind-o prin rostul său în univers („Noi 
venim dintr-o mare de iubire/ şi-n toate spre-
mplinirea-i fără margini păşim/ prin codri de miraje 
în tremur/ deşertul omniprezent/ ca-n cerul iubirii 
dintâi/ oaza tu însuţi poţi fi/ izvorul viu al apelor 
tale” (Iubire întru iubire). Tonul e pretenţios, 
oracular, harul poetic al lui Raul Constantinescu 
fiind dublat în permanență atât de un spirit critic 
lucid şi acid, cât şi de un soi de extaz tragic, elevat 
şi elegant. Bazat pe un discurs cerebral, lirica 
poetului e de impact, venind cu un poem încărcat 
de sensuri şi ramificaţii semantice greu de pătruns, 
pe un substrat filozofic neaccesibil oricui, urmând 
filonul liric orfic, într-o viziune, asupra femeii, 
dantesc-goetheeană.  
        Există o complexitate stranie a abordării 
sentimentului iubirii în poeme: femeia (această 
„frumoasă foarte”) e o entitate misterioasă, o zână 

fără corp, o forţă care nu trebuie (şi nici nu poate 
fi) înţeleasă şi de care nu te poţi apăra, învăluindu-
te acaparator  în gestu-i, în dansu-i, în vorba-i, ca 
o replică enigmatică a zburătorului care, când 
„daimoni-flori împarte…/ te vrea-ntreg, nu parte” 
(Frumoasa frumoaselor), oscilând  (ca în poemul 
intitulat Cântec, în care răzbateversul folcloric) 
între tandreţe şi agresivitate: „mă îmbracă în plete/ 
cântă triluie,/ de-mi îneacă pupile, papile.../ în 
dansu-i ameţitor malaxor rotitor/ macină degete 
creiere.../ tandru toarce ţese cugete,/ sorb de 
sinapse – roi de fulgere”. Mireasa(alteori 
frumoasa) fără corp devine un motiv emblematic al 
ciclului, Ostrovul Frumoasei-fără-Corp amintind de 
un cunoscut poem eminescian, însă Raul 
Constantinescu se mulţumeşte să descrie ţărmul 
pe care se află enigmatică făptură, într-un registru 
modern, de vers impunător, dăltuit parcă în piatră, 
purtând mărcile unui simbolism asumat, derivând 
din cel macedonskian (un poem, intitulat În clarul 
lunii peste vârfuri privighetoarea cheamă, pare o 
replică a celebrei Nopți de mai, precum un imn 
adresat aceleiaşi nemuritoare iubiri). În Ielele 
şoimanele avem o ipostază întrucâtva 
asemănătoare a acestui „sublim feminin”, izvorând 
tot din mitologia românească. „Nebunele Alea 
Frumoase” (Dânsele, Domniţele, Şoimanele etc.) 
sunt tot acorporale, nemuritoare (Cantemir le 
numise „Frumoasele”, iar Raul Constantinescu, 
într-un alt poem, intitulat Joc de iele, „nebune 
febre fecioare”) şi se ivesc la miezul nopţii, la 
lumina lunii, săltând în iarba de mătase şi „cui pe 
câmp îl întâlnesc/ minţile-i rătăcesc sucesc…/ pe 
cearcăn pe sub stele/ după zborul cel de iele.../ el 
cu zile-n veci pierdute –/ rai şi iad un vino du-te...”  
          Cel de-al doilea ciclu al volumului, intitulat 
După ultimul Babel, însumează patruzeci şi trei de 
poeme şi se înscrie sub semnul căutării sinelui, al 
nevoii de certitudine, de rost existenţial (“Cel ce 
continuu se caută sunt,/ cel rănit mereu de mine 
însumi/…/ altul mereu mă pierd mă regăsesc/ 
iarbă floare frunză piatră izvor stea/ abur umbră 
urmă pe nisip/ amintirea prin ceaţă a unui silf” (Mă 
caut). Şi pentru că omul, această “umbră urmă pe 
nisip”, e totuşi o “umbră-n lumină”, truda poetului e 
să-i găsească (acestei lumini) un nume (Menirea 
poetului). Astfel, omul devine semn, “un/ i/ 
invariant/ în vânt”, tânjind spre “primitoarea mamă 
glie”, acest izvor al vieţii şi mormânt sacru 
deopotrivă (Un i). Stând sub imperativul „ex 
nihilonihil“, truda neostenită a poetului pare din 
start zădărnicită (“cu degetul vei scrie pe nisip”, 
“pe omătul nopţilor albe/ cu degetul îngheţat vei 
scrie”, “pe faţa apei în zori vei scrie/ cu stilul, cu 
braţul, cu mintea/ pe frunze, pe pietre, pe solzi, pe 
azur/ fum albastru subţire/ vei trece în amintire/ 
ştire, neştire...” (Asteriscusmelancolicus). 
Extraordinara complexitate ideatică îngreunează 
orice încercare de abordare a poemelor. 
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Asemenea lui Camil Petrescu, şi Raul 
Constantinescu vede, în permanenţă, idei, uneori 
năvala acestora şi întrepătrunderea semnificaţiilor 
lor devenind copleşitoare. Poemul se transformă 
într-o aglomerare de concepte, un joc neostenit şi 
derutant al contrariilor, al afirmării şi negării, al 
prezenţei şi absenţei, risipirii şi regăsirii de sine, al 
certitudinii şi incertitudinii. Rămâne, în urma-i, o 
stare de neîmplinire, de vid existenţial, de 
zădărnicie. Potrivit autorului, odată cu naşterea 
poeziei (“prin acest punct zero infinit”), începe 
trecerea dincolo, “trecerea în neantia fără limite”, 
poetul practic metamorfozându-se (aidoma 
personajului kafkian) în propria-i creaţie(Trecerea 
în cuvânt).Şi dacă în Ars poetica poemul, acest 
“dintotdeauna turn de asalt” e un “univers în 
veşnică devenire”, iar poetul (“jertfă şi dar tuturor”) 
un “ultim luptător pe baricadele omului/ aventurat 
în marele refuz al bestiei cu chip de înger”, în 
Requiem poeţilor dispăruţi, Raul 
Constatinescuînalţă o rugăciune “Tatălui nostru cel 
neştiut” (“supremul a toate ce-au fost sunt vor fi”) 
să lumineze “aura poeţilor/ prea tineri nevinovaţi 
închişi interzişi dispăruţi”. 
Alternând sonete ori poeme de trei-patru versuri 
cu altele de largă respiraţie, în cel de-al treilea 
ciclu, Netihnile divinule, poetul nu-şi dezminte 
măiestria şi harul. După un îndelungat răstimp de 
abandon al speranţei, sub semnul anihilator al 
Neantiei, autorul îşi întoarce rostirea înspre ceea 
ce consideră netihn divin, într-o încercare de 
configurare a condiţiei umane în raport cu 
divinitatea. Printre aspectele abordate, persistă 
statornicia, peste timp, a credinţei (O biserică pe 
stâncă), omniprezenţa şi atotputernicia divină 
(Netihnule divinule!,Cel ce-n degetul mic universul 
ţine), empatia necondiţionată întru Isus, răstignitul 
(Cu Isus mă îngeamăn), dar şi nimicnicia şi 
condiţia insignifiantă a individului în această 
imensitate a timpului şi spaţiului universal (Pe nisip 
un nume şters de vânt) sau a întregii umanităţi, ca 
în Aventurare în sublimul refuz (ducându-ne cu 
gândul la cartea de debut al poetului), având ca 
moto cuvintele lui Malraux (din Vocile liniştii): „Noi 
am refuzat ceea ce voia în noi animalul şi am vrut 
să regăsim omul pretutindeni unde am văzut ceea 
ce îl striveşte.“Deşi “veşnic ascuns”, Dumnezeu e 
pretutindeni, „în noi şi peste noi”, mereu în aceeaşi 
căutare perpetuă a sinelui, tăcând suveran „în 
singurătate deplină/ scriind citind recitind vieţile 
morţile noastre”, el se află “şi-nlăuntru şi-n 
afară,/…/ şi pe munte şi sub munte/ şi prin 
frunzele mărunte,/ şi în vis de-azur şi în abis,/ şi-n 
închis şi în deschis,/ şi-n finit şi-n infinit/ şi în negru 
şi-n albit” (Netihnule divinule).Poemele lui Raul 
Constantinescu din acest ciclu nu sunt rugăciuni, 
nici imnuri de adoraţie ale unui smerit, poetul 
filozof “cântând” divinitatea cu un gen de teamă 
metafizică, fără a încerca vreo apropiere, cu 

conştiinţa deplină a nimicniciei sale, a destinului 
său insignificant, căci dacă Dumnezeu este 
“marele, mult neştiutul”, cel care e “omniprezent în 
toate cele ce sunt/ numele numărul codul niciunde 
nu-şi lasă/ nu are nimic totul având fiind;/ nu-l ştie 
nimeni nicicând, el ştiind totul” (Cel ce-n degetul 
mic universal ţine), noi suntem opusul, simple 
variabile în „hazardul genetic”, umbre-urme pe 
nisip, şterse de vânt (Pe nisip un nume şters de 
vânt). Şi dacă Dumnezeu e cel care ne-a întrupat 
din pământ, dăruindu-ne cuvântul (pentru a ne 
cunoaşte), dispărând apoi (Psalm 3), omului i-a 
mai rămas, totuşi, nădejdea căutării: „Te caut de-o 
viaţă în tăcere-adâncă” (Psalm 1), „Te caut mereu 
în mine şi-n afară” (Psalm 4). Şi, deşi truda pare 
zadarnică (amintindu-ne de psalmii lui Arghezi) – 
„Nu mi-ai răspuns la nicio întrebare,/ deşi de-o 
viaţă zic sute şi mii.../ şi când te chem nicicând nu 
vii/ iar când te caut, te pierzi grabnic sub zare” 
(Psalm 5) – există, totuşi, o ultimă dovadă a iubirii 
divine pentru fiecare dintre noi, aceasta fiind chiar 
prezenţa noastră lumească, aşa cum e formulată 
în acest Psalm al iubirii (6): „De nu m-ai fi iubit 
’nainte de-a mă naşte,/ de nu m-ai fi păzit prin anii 
vieţii,/ cu nenăscuţii faldurilor ceţii,/ azi nu trăiam 
să-ncerc a Te cunoaşte”. 
 
    Desigur, complexitatea şi profunzimea ideatică 
sunt dimensiuni fundamentale ale poemelor lui 
Raul Constantinescu. O lirică ce pare mult prea 
grea de înţelesuri, impregnată de renunţări şi 
spaime, o lirică a căutării şi tălmăcirii sinelui în 
care individul pare condamnat la singurătate şi 
desperare încă dinainte de a se naşte. “O grea 
luptă este Poezia – mărturiseşte însuşi poetul într-
o filă a corespondenţei sale către autorul acestor 
rânduri – “dar, doar poetic trăind, merităm darul 
vieții și reușim să ne apropiem de misterul din care 
venim pentru a ști mai bine cine suntem, de unde 
venim și încotro mergem (după cum se întreba 
Gauguin), spre a ne cunoaște și autocunoaște cât 
mai mult...” 
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Claudia-Gabriela 
MARCU 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
poate 
 
 
poate că privesc viaţa cu ochi de copil 
printre orele ce trec fără a ne vedea – visez 
fără tine aş şchiopăta între raze 
uneori fără a putea să-ţi surprind tăcerea, 
poate că toate acestea ţi se vor părea copilării, 
poate că exist şi sunt atunci 
când între noi doar sunetul nopţii se mai aude,  
iar visele-şi opresc călătoria-ntr-o gară  
aflată nicăieri, dar pretutindeni; 
poate toate acestea sunt visele mele, 
pe care aş vrea să le trăiesc cu tine, 
căci într-o oarecare zi, poate pentru o eternitate 
vom fi noi, doar noi. 
 
 
 

adio 
 
 
azi când Luna-şi va trece mâna deasupra ta 
am să-ţi sărut paşii adormiţi în urma mea 
am să te uit   
şi-ai să mă cauţi în dor de vis – 
am să te las cu depărtarea laolată  
mereu într-o altă nouă singurătate 
mereu altfel – mereu aşa  
iar când la porţi străine de voi bătea 
am să cer o nouă pribegie  
doar pentru mine... 
doar pentru mine... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Camelia 
ARDELEAN 

 
 
 

 
 
 
 
 
aproape vie...  
 
  
aproape vie sub masca nopții 
îmi încrustez holograma vieții într-un colț de răsărit 
nefericirea 
o ecuație din puncte dispersate 
între care vibrează chemări cerșind un răspuns 
zâmbete mercantile amorțite la hotar de cuvinte 
zile cu azurul strivit de bocancul remușcării 
  
mă-nchid în cochilia timpului pârjolit de neliniști 
atinsă de flacăra neputinței 
scrumul se împrăștie într-o mare de iluzii 
cu talazurile împungând cerul 
  
totuși mai exist îmi spun 
în timp ce-mi usuc visele sub soarele înghețat 
scuturate de colbul adâncurilor 
  
mă agăț de o rămășiță de suflet 
ca un phoenix cu aripile arse de propria-i cenușă 
și aștept să mă nasc în mine din nou 
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Lazăr MAGU 

 

 

Cadou 

 

Ca nişte surate ieşite la porţi 
şuşotesc între ele stelele-n noapte: 
Vecină, văzut-ai? Din ceruri înalte 
trec îngeri spre Terra! Pricepe de poţi. 
 
Pe drumul de îngeri porni-voi şi eu, 
mirată, să văd ce se întâmplă în zare: 
Se naşte pe Sine, din nou, Dumnezeu? 
Lumina, divina, mai naşte un soare? 
 
Trăgând după sine o trenă de magi 
năstruşnica stea în Betleem a ajuns. 
Aici, într-o iesle, în staul ascuns 
Copilul de aur deschide ochi largi. 
 
Mânuţe micuţe se-ntind spre tărie, 
spre Tatăl ce ţine viaţă şi rost. 
Şi-o stea călătoare, zglobie, i-a fost 
Eternului Fiu - cea dintâi jucărie. 
 
 

 
Închinare 
 
 
Ca să-mplinească proorocia 
din depărtări de drumuri, magii 
au încărcat pe cai desagii, 
să-l caute–n Iuda pe Mesia, 
tot întrebând. 
 
Ca să-mplinească ce-a fost spus, 
o stea din galaxii, de sus, 
cu hotărâre s-a desprins 
şi a plecat pe drumul nins 
către Isus. 
 
Ca să-mplinească-n cer porunca, 
un grup de îngeri milenari, 

printre luceferi şi pulsari 
au coborât până în lunca 
din Betleem. 
 
Dar tu, om viu şi de aproape, 
trecut-ai peste văi şi ape? 
Te-ai închinat Celui născut 
cu o cântare şi-un sărut, 
îngenunchind? 
 
De n-ai făcut-o, poţi acum 
să-ţi faci până la iesle drum, 
printre mieluţi şi oi cu tiv, 
să I te-nchini pe prag oliv, 
definitiv. Definitiv! 
 

 
 
O albă stea 
 
 
O albă stea, de undeva 
grăbită răsărind, 
un grup de magi cu mari desagi 
conduce luminând. 
 
Pe-un câmp cu vânt spre-un staul sfânt 
trec îngerii cântând 
şi-un prunc blajin ascultă lin 
colindele la rând. 
 
O albă stea prin fulgi de nea 
luceşte surâzând 
şi-n lumea ei de aştri grei 
se-ntoarce povestind. 
 
 

 

  Foto: Sofia BARB 
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George PAȘA 

 

 

 

Poezia între căutarea timidă a certitudinii şi 
renunţarea ascetică 

 

 („Azil într-o cicatrice”, de Teodor Dume) 

 

     Versurile din volumul “Azil într-o cicatrice” glosează 
pe acelaşi fir al memoriei, care, întrerupt din când în 
când, se releagă prin situarea ascetică a fiinţei, fără a 
avea de a face cu vreun „misterium tremendum”, fiindcă 
poetul îşi conceputualizează oarecum ideile, fără a uza, 
însă, de vreun limbaj specific filosofiei. Nici de trăirism 
nu putem spune că s-ar apropia versurile de faţă, mai 
degrabă de un spirit al poeziei ardelene, începând de la 
Octavian Goga (cu care, de altfel, autorul seamănă prin 
recurgerea la lexicul din câmpul semantic al 
durerii/suferinţei, fără patetismul extrem al aceluia) şi 
continuând cu expresioniştii ardeleni postbelici  (lucru 
pe care îl mai spuneam altundeva). 
    Citind cartea aceasta şi având în vedere şi volumele 
de versuri anterioare ale autorului, ai senzaţia că te 
trezeşti în faţa aceleiaşi nevoi, devenite obsesive, de a 
învinge moartea prin cunoaşterea sensului vieţii, sens 
care nu poate fi nici măcar atins fulgurant fără o 
apropiere a sinelui. Şi tot volumul pare a se învârti în 
jurul aceloraşi teme şi motive dumiene: moartea, viaţa 
(chiar şi viaţa-moartea), amintirea (înaintaşilor, iubirilor 
trecute şi prezente), Dumnezeu, suferinţa/ durerea, 
lacrima, singurătatea, ploaia, lumina, întunericul, 
umbra, liniştea, tăcerea, distanţa, lumânarea, 
aproapele/ departele etc. Drept urmare, versurile 
abundă în laitmotive, fie în contexte asemănătoare, fie 
în acelaşi context. Ai impresia că ai citi variante ale 
aceluiaşi monolog liric, doar că semnele îşi găsesc 
nuanţe diferite, fiindcă, fie că avem de a face cu acelaşi 
emiţător al mesajului, intensitatea trăirilor, asemenea 
celei a sunetelor, nu poate fi mereu aceeaşi. Rămâne 
de văzut dacă un asemenea manierism liric ar putea 
părea un neajuns. Cert este că ideile poetice, rareori 
camuflate sub metaforă, exprimă, de multe ori, general-
umanul, chiar dacă s-ar putea zice că nu aduc prea 
multe lucruri noi faţă de ceea ce s-a scris până acum. 
     Din punct de vedere estetic, poezia lui Teodor Dume 
pendulează cumva între lirismul conceptual şi 

confesiunea limitată la înregistrarea de stări sufleteşti. 
Constantele sale poetice sunt cele amintite mai înainte,. 
De fapt, chiar primele versuri ale volumului ar putea fi 
considerate o autodefinire programatică: „aceleaşi 
semne aceleaşi distanţe// între sufletele noastre e 
noapte/ multă noapte/ cineva scrijeleşte o lacrimă/ într-
un sertar/ câteva rânduri neterminate/ şi un pix// încerc 
să-mi decodez durerea” („azil într-o cicatrice”, p. 22). 
Versurile finale par apropiate de „Scară la cer” a lui 
Marin Sorescu, nu numai prin imaginea firului de 
păianjen, ci şi prin simbolistică şi ideea morţii. Doar că 
la Teodor Dume moartea este „intrarea într-un alt 
anotimp”.  
     Versurile se scufundă într-o boală fără leac, 
apropiată de cea a „cântăreţilor bolnavi” blagieni. 
Impresia aceasta este dată nu numai de monotonia 
limbajului, ci şi de acutizarea unor stări care oscilează 
între vina tragică şi expierea prin spovedania lirică. Dar 
autorul nu merge niciodată până la sfâşierea lăuntrică, 
fiindcă totdeauna apar nişte repere (Dumnezeu, tata, 
bunica, bunicul) care aduc împlinire interioară, iar 
drumul bolovănos, limitele fiinţei, senzaţia neantizării 
acesteia şi solipsismul trec în plan secund. 
    Stilistic, zgârcenia lexicală, insistenţa pe câteva 
câmpuri lexico-semantice, simplificarea discursului, 
impresia de gânduri inserate într-un jurnal liric, 
decantarea până la excluderea (programatică sau nu) a 
înfloriturilor de stil nu golesc poezia de semnificaţii. 
Altfel spus, aplecarea prea insistentă pe semnificant nu 
exclude semnificatul. De aceea, din întregul poeziilor, 
rămâi măcar cu gândul suspendat la câteva versuri 
care oferă tăria lirică, în ciuda unor locuri comune care 
îi scad din intensitate. Câteva texte care se ridică la un 
anumit nivel valoric sunt: „azil într-o cicatrice” (în special 
prin metafora din titlu, dar nu numai), „prin lumina 
lumânărilor”, „răscruce, între singurătate şi ultima 
haină”, „semne pe suflet”, „viaţa dă înapoi câte ceva”, 
„câteodată şi Dumnezeu rămâne singur”, „arest la 
domiciliu” ş. a. De aici se pot desprinde versuri care, 
cum spuneam, oferă tăria lirică: „prin lumina lumânărilor 
aprinse/ văd un chip şi mult prea mult întuneric/ cineva 
păşeşte prin interiorul meu/ ca printr-un sanatoriu// e 
linişte şi e frig...” („prin lumina lumânărilor”, p. 28); „eu 
sunt unul şi acelaşi cu tata/ între noi sunt doar câteva 
iluzii şi/ un somn care înspăimântă” („semne pe suflet”, 
p. 35); „un genunchi aşezat pe/ muchia uscată a lutului/ 
cere îndurare” („viaţa dă înapoi câte ceva”, p. 42); „simt 
greutatea cerului cum se prelinge în oameni” 
(„câteodată, şi Dumnezeu rămâne singur”, p. 55); 
„spărtura dintre noi e doar liniştea dintr-o rugă” („arest 
la domiciliu”, p. 93) etc. 
     Privit în ansamblu, „Azil într-o cicatrice” pare a 
scădea valoric faţă de cel anterior, „Moartea, un fluture 
alb”, dar, desigur, contează şi el în odiseea unui poet 
care se apropie, fără grabă, de Ithaca sa. 
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Gheorghe 
GRUN 

 

 

 Europa de ieri 

 

Identitatea culturală europeană  
si Vechiul Testament 
 
 
 Astăzi, din ce în ce mai mult și mai aprins, 
se dezbate ideea unei „identități europene”, a unei 
„culturi europene”. Sunt tot mai multe pasiuni 
dezlănțuite, unii negând, alții afirmând această 
identitate aparte, specifică Europei și popoarelor 
stabilite de peste o mie de ani pe acest continent, 
cel mai mic dintre toate.   
          Specialiștii consideră că, în lume, există 
câteva culturi (civilizații) caracteristice unor grupuri 
etnice, religioase, sau continente. Lumea însăși 
este împărțită în civilizații, fiecare „civilizație” 
având alăturată o „cultură” proprie. Cultura 
specifică  a Europei (din care și noi facem parte) 
are o istorie care începe o dată cu închegarea 
Imperiului Roman și s-a construit pe fundația 
oferită de Vechiul Testament. În același timp, 
însăși noțiunea de “Cultură” are semnificații 
diferite, adeseori neclare, pentru fiecare dintre cei 
ce o folosesc.   
        Identitatea europeană se bazează pe 
cultura/civilizația care s-a format în decursul 
timpului (pornind de la  monoteismul iudaic - 
reprezentat de către Vechiul Testament, civilizația 
elenă și dreptul roman), prin schimburile dintre 
popoarele preexistente și cele care au venit pe 
continent de-a lungul istoriei. Pe această bază s-a 
depus strat dupa strat, ajungând la un moment dat 
să fie o cultură și o civilizație caracteristice 
întregului continent. 
        In acest articol, ne propunem să definim 
sensul în care va fi utilizată în continuare noțiunea 
de cultură, modul în care s-a format ea în Europa 
și vom încerca să demonstrăm faptul că Vechiul 

Testament constituie fundația pe care s-a format 
cultura europeană.  
 
 
      Ce este „Cultura” ?  

 

        Pentru început, se impune să încercăm să 
definim ce se înțelege prin cuvântul „Cultură”. 
După DEX, „Cultura” este „Totalitatea valorilor 
materiale și spirituale create de omenire și a 
instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor 
valori.” (din fr. culture, lat. cultura. Sursa: DEX '98) 
        In opinia unor autori, cultura și civilizația sunt 
sinonime, însă astăzi se consideră (în general) că 
civilizația și cultura nu se suprapun. „Cultura” se 
referă la simboluri și valori transmise social, în 
timp ce „civilizația” se referă la organizarea 
societății și la partea materială a culturii.  
         „Cultura constă din modele implicite sau 
explicite ale comportării și pentru comportare, 
acumulate și transmise prin simboluri, incluzând și 
realizarea lor în unelte. Miezul esențial al culturii 
constă din idei tradiționale, apărute și selecționate 
istoric și, în special, din valorile ce li se atribuie” 
(„Antropologia culturii” de Conf. univ. dr. Nicolae 
Frigioiu) 
        In acest cuvânt-valiză intră deci „valorile 
materiale și spirituale” : cunoștințele, credințele, 
artele, dreptul, morala, obiceiurile, ca „modéle 
implicite sau explicite ale comportării” pe care și 
le-a însușit omul ca membru al societății și care au 
un „miez” format din „idei tradiționale, apărute și 
selecționate istoric”.  
 
 
       Cum s-a format cultura europeană ? 

 

        In primele secole ale acestei ere, Europa a 
fost un teren al migrațiilor. Popoare întregi (în fapt, 
o serie de triburi, numarând câteva zeci sau, cel 
mult, sute de mii de indivizi) au pornit în bejenie, 
fie gonite de alte popoare migratoare care i-au 
împins de la spate, fie în căutare de noi terenuri de 
vânătoare, pășuni mai grase pentru vitele lor, sau 
pradă mai bogată în incursiunile lor de jaf. In 
peregrinările lor, ele au sfârșit prin a se așeza pe 
un teritoriu unde, amestecându-se cu populațiile 
autohtone, au creat în decursul secolelor națiunile 
Europei de astăzi. După creștinarea Europei, 
începută în anul 313 (Edictul de la Milano), s-a 
creat, în decursul secolelor, acea identitate unică 
percepută ca fiind „Europeană”. De altfel, prima 
formă de „Uniune Europeană” „avant la lettre” a 
fost creată de Imperiul Roman, care se întindea de 
la Marea Neagră la Oceanul Atlantic, incluzând 
Insulele Britanice. El a răspândit pe acest teritoriu 

                                    ESEU 
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filozofia și arta helenistă, iudeo-creștinismul, 
dreptul roman, impunând o limbă, o monedă și o 
legislație unice.   
          Intr-adevăr, încercând să facem paralela 
dintre caracteristicile Culturii Europene și 
coordonatele sale geografice, constatăm că 
granițele culturale europene (cuprinzând statele 
reunite astăzi majoritar în Uniunea Europeană) se 
suprapun aproape perfect teritoriului fostului 
Imperiu Roman din primele secole ale erei 
noastre. Poate doar Rusia de azi ar mai putea fi 
cuprinsă (parțial) între granițele culturale 
europene.  
       Ca imagine posibilă a formării culturii 
europene, putem să ne gândim la un con cu vârful 
în jos, care pornește de la Revelația Abrahamică. 
Din punct de vedere istoric, straturile ei pornesc de 
la acest Big Bang inițial, revelația unui Dumnezeu 
Unic, cu trei mii de ani în urmă. Peste acest 
„declic”, se așează Vechiul Testament care 
constituie „fundația” culturală, peste care s-au 
suprapus, în decursul secolelor, cultura greacă 
(filozofia, arta, matematica, astronomia, etc.), 
dreptul roman, Noul Testament, șamd. Toate 
aceste elemente, luate împreună, constituie astăzi 
însăși baza spirituală a Europei (mai mult sau mai 
puțin) unite. Desigur, fiecare popor european și-a 
adus contribuția, în straturi succesive, la 
îmbogățirea și la lărgirea culturii comune. Acest 
tezaur cultural comun face ca toți europenii să 
poată înțelege și să aprecieze similar operele 
culturale și evenimentele sociale, politice...  dacă 
pricep limba în care sunt produse. In ultimele 
secole dinaintea erei noastre și în primele de după 
Cristos, acest „amănunt” nu constituia o problemă, 
întrucât toți europenii vorbeau latina ! Ba chiar și 
prin secolul XVII latina încă era limba vorbită de 
toți oamenii de cultură. Dacă baza culturală este 
comună, atunci și percepția lucrărilor de artă, de 
literatură, este similară.  De aceea, având o 
„cultură europeană”, este mult mai greu pentru un 
european să „simtă” o operă de artă sau un roman 
japonez, chinez, sau arab, pt că baza culturală 
este diferită, reperele culturale nu sunt aceleași, 
legile morale și cele penale/civile sunt diferite, 
binele și răul sunt diferit percepute, etc.  
 
 
Vechiul Testament, bază a culturii europene 

 

         Vechiul Testament a revelat Omului pe 
Dumnezeu unic, etern, atotputernic și drept, care i-
a acordat acestuia dreptul și datoria liberului 
arbitru. Doar începând cu acest moment, se poate 
vorbi de Omul Liber și Responsabil, care dispune 
de propria soartă, știind însă că și Binele și Răul 
vor fi răsplătite cu bine sau rău. Abia începând cu 

acest moment se poate vorbi de clarificarea 
noțiunilor de bine sau rău, de drept sau nedrept, 
de legal sau nelegal conform unităților de măsură 
culturale europene de azi.  
       Dar cum ar putea Biblia și, în special, Vechiul 
Testament să constituie „baza culturală” a 
Europei? Dacă mai privim o dată definiția culturii, 
constatăm că în cadrul acstei noțiuni se cuprind 
câteva domenii esențiale ale activității umane : 
știința, credințele, artele, dreptul, morala, precum 
și tradițiile și obiceiurile pe care și le-a însușit 
omul, ca membru al societății respective. Recitind 
Vechiul Testament fără idei preconcepute, avem 
surpriza să găsim în el mult mai mult decât o 
„carte sfântă”; el este un „summum” al 
cunoștințelor timpului său. In cuprinsul său găsim 
o serie de precepte, idei, care (aparent) nu au 
legătură directă cu religia, acoperind domeniile 
științei, istoriei, dreptului, moralei, filozofiei, 
tradițiilor, dar si al artei. Ele nu par a fi necesare 
într-o strictă teologie, însă sunt definitorii pentru un 
popor, o cultură și o civilizație.   
           Vechiul Testament este, desigur, o lucrare 
religioasă. In același timp, el este și un compendiu 
de mai multe părți, fiecare cu un rol bine 
determinat și care doar împreună dau măsura 
întreagă a imensei sale valori. Dumnezeu 
promițând evreilor o Țară (ca teritoriu) și un Stat 
(ca organizare), le-a dat și toate legile și 
instrucțiunile necesare pentru funcționarea lor în 
condiții optime, acoperind toate aspectele care 
formează o „cultură” și o „civilizație”. 
 Astfel, există în Vechiul Testament o parte 
care astăzi s-ar putea numi o „Constituție” a 
viitorului stat al Israeliților. In ea se prevede 
împărțirea teritoriului în 12 regiuni (câte una pentru 
fiecare trib al Israelului), delimitate clar geografic, 
stabilindu-se și modul de alegere a regilor, a 
judecătorilor, a preoților, locul și rolul fiecăruia, 
modalitatea de „salarizare” a acestora, etc.  
 Apoi, pentru instituirea unei vieți sociale 
stabile și reglementate, era necesar un Cod civil. 
Ca atare, a apărut „codul familiei”, reglementarea 
căsătoriei și a moștenirilor, legile comerciale și, în 
același timp, apare și „codul de procedură” civilă, 
respectiv modalitățile necesare pentru asigurarea 
unei drepte judecăți. 
 Alături de acest „Cod civil” apare și un „Cod 
penal”. Cei ce consideră că legea talionului, „ochi 
pentru ochi și dinte pentru dinte” este legea penală 
a Bibliei, simplifică excesiv problema, confundând 
principiul măsurilor egale aplicate atât faptei cât și 
pedepsei, cu un întreg cod complex de legi ce 
prevăd modalitățile de pedepsire a infracțiunilor, 
începând cu furtul și terminând cu omorul din 
imprudență, omorul din culpă, omorul cu 
premeditare, etc. 
 Pe lângă legile ce se adresează vieții 
sociale, era esențial să fie formulate legile 
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„spiritului”. Astfel, o parte importantă a Vechiului 
Testament este formată dintr-un „Cod moral”. El 
doar începe cu Decalogul, care poate fi considerat 
ca forma cea mai condensată a legilor morale și 
este mult mai pe larg comentat în tot cuprinsul 
Cărții.  
 O altă parte importantă a „Cărții” este un 
„manual de medicină și de igienă”, așa cum se 
cunoștea în epocă. Sunt instrucțiuni clare cu 
privire la regulile de alimentație, de „purificare” prin 
spălarea corpului și a hainelor, de recunoaștere a 
bolilor grave (de ex. lepra adevarată față de lepra 
falsă), de carantină în cazul unor incertitudini, etc.; 
chiar și circumcizia poate fi privită ca o procedură 
medicală pentru evitarea fimozei (patologie destul 
de răspândită, care se rezolvă și astăzi prin 
aceleași metode ca acum trei mii de ani). 
 Așa cum un popor și un stat nu pot exista 
fără un trecut consemnat, fără o istorie, nici 
poporul iudeu nu putea să-și făurească viitorul fără 
propria sa istorie. Ca atare, o parte importantă a 
Vechiului Testament devine un adevărat curs de 
istorie. Acesta se poate identifica în special în 
„Impărați”, „Cronici”, „Geneza”, etc.  
 Un capitol, poate surprinzător, al Vechiului 
Testament reprezintă o adevărată „antologie 
literară”. Pe parcursul lecturii sale găsim adevărate 
capodopere, pagini de poezie nemuritoare, sau 
chiar romane. Sunt prea bine cunoscute „Cântarea 
Cântărilor”, sau „Psalmii lui David”. „Cartea lui Iov” 
este un poem filosofic, iar „Ecleziastul” este un 
eseu filozofic. Cât despre „Cartea Esterei”, avem 
de-a face cu un roman, în accepțiunea modernă a 
cuvântului. 
 Nu se poate încheia această sumară (și 
subiectivă) analiză a Vechiului Testament, fără a 
remarca existența unui „Mit Fondator”. Aceasta 
este o parte esențială care definește însăși 
substanța monoteismului iudeo-creștin, filozofia sa 
și regulile sale procedurale.   
 Vechiul Testament acoperă deci toate 
aspectele teoretice și practice ale vieții, începând 
cu obligația ca toți copiii să învețe să citească 
„Cartea” (impunând astfel obligația alfabetizării 
întregii populații), pune baza organizării statale, a 
justiției, medicinei, literaturii, filozofiei (europene), 
etc. Intrega cultură europeană s-a construit pe 
această fundație.  
Citind „Ecleziastul”, acest text de circa 2000 de 
ani, fără să vrem, ne vin în minte vorbele celui 
care ilustrează, prin el însuși, întreaga cultură 
română, Mihai Eminescu: 
 
„Vreme trece, vreme vine, 
Toate’s vechi și nouă toate, 
Ce e rău și ce e bine, 
Tu te’ntreabă și socoate, 
Nu spera și nu ai teamă, 
Ce e val ca valul trece, 

De te’ndeamnă, de te chiamă, 
Tu rămâi la toate rece...” 
 
 Aceste versuri ne întorc dintr-o dată în 
timp, la Regele Solomon, care spunea: „ce a fost, 
va mai fi, și ce s’a făcut, se va mai face; nu este 
nimic nou supt soare”... „mi-am pus inima să 
cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se 
întâmplă supt ceruri: iată o îndeletnicire plină de 
trudă, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor”, 
”dar am văzut tot ce este supt soare; și iată că 
totul este deșertăciune și goană după vânt". Iată 
cum două mii de ani nu despart, ci leagă două 
mari spirite care reprezintă însăși „Cultura 
Europeană” așa cum s-a format ea, păstrându-și 
esența nealterată de trecerea vremii.  
         In răstimp de secole, în Europa s-a format o 
cultură și o civilizație alături de, și uneori în 
opoziție cu alte culturi/civilizații cu care a intrat în 
contact sau în confruntare ca urmare a evoluției 
firești a lumii. Dacă această cultură/civilizație și-a 
păstrat până astăzi caracterul specific, acest fapt 
se datorează unei anume izolări de celelalte 
continente, menținerea unei oarecare separații 
fizice prin granițe închise și dificultatea deplasărilor 
în masă între continente  (singura deplasare în 
masă, de la marile migrații încoace, fiind cea a 
populației rome, undeva prin secolele XIV – XV, 
din regiunile Indiei spre Europa). Astăzi, prin 
fenomenul mondializării și ușurința extraordinară a 
deplasărilor în masă, pe distanțe mari, situația se 
schimbă radical, iar Europa este pusă în fața unor 
provocări la care încă nu se știe dacă și cum va 
putea răspunde.    
        Pornind de la aceste premise, în articolele 
următoare, se va putea discuta despre situația 
prezentă a culturii europene și se va pune 
întrebarea evoluției ei posibile în următorii ani. 
Intrebarea este extrem de importantă, pentru că 
de răspunsul la ea va depinde supraviețuirea 
culturală a Europei, așa cum o cunoaștem și așa 
cum ne simțim în consonanță cu ea. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


