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Silviu GUGA 

 

Eseiști, critici și istorici 

literari 

  

S-ar putea să fie o modă a listelor și, fără să am 

conștiința alinierii la această „modă‖, am alcătuit și eu, în 

numerele precedente ale revistei, liste cu o sută de 

romane, o supă de poeți, o sută de prozatori și o sută de 

dramaturgi din ultima sută de ani. Doream să sugerez că 

aniversarea Centenarului Marii Uniri se poate sărbători 

și în biblioteci. Un prieten, semnalându-mi laudele și, 

mai ales reproșurile care mi s-au adus privitoare la 

aceste liste, mă atenționează că listele au rămas „la 

modă‖ și mă întreabă dacă mă încumet să alcătuiesc și 

o listă cu eseiști, critici și istorici literari. Îi răspund cu o 

naivă pomptitudine că pot să alcătuiesc o asemenea 

listă. Am realizat-o, dar nu cu ușurința redactării 

celorlalte liste.    

Riscul de a avea mai multe reproșuri mi-l asum. 

Într-o „cronică măruntă‖ din revista „Orizont‖ (nr.6 /2019) 

eram ironizat, e drept cu...tandrețe, că în lista 

dramaturgilor am „îndesat‖ și nume fără relevanță, „dacă 

nu-i avem, să vedem pe cine mai...avem. Parcă autorii 

de istorie a dramaturgiei, a poeziei, a prozei - a literaturii 

– nu fac la fel? Nu adaugă şi ei până ajung la numărul 

de pagini… satisfăcător?‖. Cred că și pentru această 

listă mi se poate oferi o asemenea consolare.   

      

 Iată lista: Gheorghe Bogdan-Duică (1866), 

Mihail Dragomirescu (1868), G. Ibrăileanun (1871), Ovid 

Densusianu (1873), Paul Zarifopol (1874), H. Sanilevici 

(1875), Dumitru Caracostea (1876), Sextil Pușcariu 

(1877), Eugen Lovinescu (1881), Nicolae Cartojan 

(1883), Octav Botez (1884), Alice Voinescu (1885), I.E. 

Torouțiu (1888), Perpessicius (1891), Radu Dragnea 

(1893), Ion Chinezu (1894), D.I.Suchianu (1895), Mihai 

Ralea (1896), D. Murărașu (1896), Basil Munteanu 

(1897), Tudor Vianu (1898), G.Călinescu (1899), 

Pompiliu Constantinescu (1901), Ioan Breazu (1901), 

Liviu Rusu (1901), Vladimir Streinu (1902), Șerban 

Cioculescu (1902), Dumitru Popovici (1902), Petre 

Pandrea (1904), Ion Biberi (1904), Alexandru Dima 

(1905), Vasile Lovinescu (1905), Petru Comarnescu 

(1905), Mircea Eliade (1907), Edgar Papu (1908), I.C. 

Chițimia (1908), Constantin Noica (1909), Ovidiu 

Papadima (1909), Octav Șuluțiu (1909), Augustin Z.N. 

Pop (1910), G.C.Nicolescu (1911), Adrian Marino 

(1911), Alexandru Ciorănescu (1911), George Ivașcu 

(1911), N. Steinhardt (1912), Ion Vitner (1914), Mihail 

Novicov (1914), Iosif Pervain (1915), Constantin 

Ciopraga (1916), Alexandru Piru (1917), Valeriu 

Ciobanu (1917), Eugen Todoran (1918), Cornel Regman 

(1919), Alexandru Paleologu (1919), Zoe Dumitrescu 

Bușulenga (1920), D. Vatamaniuc (1920), Ion 

Negoițescu (1921), Ovid S. Crohmălniceanu (1921), 

Adrian Marino (1921), Emil Manu (1922), Paul 

Georgescu (1923), Victor Felea (1923), Mihai Gafița 

(1923), Mihail Petroveanu (1923), Paul Cornea (1923), 

Monica Lovinescu (1923), George Munteanu (1924), 

Nicolae Balotă (1925), G.I. Tohăneanu (1925), Dimitrie 

(Dim.) Păcurariu  (1925), Romul Munteanu (1926), 

Mircea Malița (1927), Ion Ianoși (1928), Mircea Zaciu 

(1928), Dumitru Micu (1928), Alexandru Săndulescu 

(1929), Ion Dodu Bălan (1929), Ion Vlad (1929), Marin 

Bucur (1929), Alexandru George (1930), Zigu Ornea 

(1930), Nicolae Ciobanu (1931), Lucian Raicu (1934), 

Matei Călinescu (1934), George Gană (1935),  Valeriu 

Cristea (1937), Mihai Ungheanu (1939), Ilie Guțan 

(1939), Anton Cosma (1940), Ioana Em. Petrescu 

(1941), Florin Manolescu (1943), Dan Horia Mazilu 

(1943), Laurențiu Ulici (1943), Aurel Sasu (1943), Mircea 

Iorgulescu (1943), Marin Mincu (1944), Petru Poantă 

(1947), Marian Papahagi (1948), Mircea Scarlat (1951), 

Andrei Bodiu (1955).      

     

Numele sunt puse în ordinea dată de data 

nașterii.       

Cine se întreabă de ce lipsesc nume ca Eugen 

Simion, Gheorghe Grigurcu, Nicolae Malolescu, Mircea 

Martin, Ion Pop, Cornel Ungureanu, Alex Ștefănescu, 

Andrei Pleșu, Alexandru Cistelecan, Ioan Holban, Paul 

Cernat (și pot continua cu încă vreo douăzeci), 

răspunsul e ușor de bănuit: nu am trecut pe listă pe 

niciun eseist, critic sau istoric literar aflați în viață. Mulți 

dintre aceștea sunt de o mai mare valoare decât unii 

menționați în prezenta listă, dar sunt consecvent cu 

principiul adoptat și în cazul poeților, prozatorilor și 

dramaturgilor.   

 

 

 

                                   EDITORIAL 
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Ana 

BLANDIANA 
 

 

 

PARCUL DIN CHIȘINĂU 
 

 

 

 

 

Pe aleile lui 

ca roiuri de frunze trec anii, 

şi printre statui 

vântul îi toarce în jurul poeţilor de marmură sau de 

bronz.  

mai mult decât oamenii el ştie visa 

în limba vechilor cazanii 

şi o sută de ani nu i-au fost îndeajuns  sa uite ce-a fost. 

 

 

 

Mai puţin străină decât în muzeul de istorie, 

umblu prin iarba uscată 

care scoate un zumzet abscons, 

generaţiile frunzelor îmi urcă până la glezne 

ca nişte cătuşe pe care le ştiu pe de rost. 

 

 

 

Aici am stat şi am plâns uitările successive 

spălate - n amestecul toxic al sângelui de mai multe 

culori 

şi peste mine-au trecut mulţimile ca nişte valuri 

de multe,de nenumărate ori : 

valuri de umbre sălbatece de invadatori, 

valuri de umbre speriate de refugiaţi, 

valuri de umbre zadarnice de eroi, 

şi-n cele din urmă-n convoi 

doar valuri de umbre de deportaţi. 

 

 

 

Peste toate umbra statuii lui Stefan, 

lunecând şi ea ,pribegită în ţară, 

adusă-napoi,alungată din nou ,şi din nou revenind, 

marmură hăituită şi aproape povară… 

 

 

Încorsetat în statuie,sfinţenie şi cult, 

Stefane,Maria Ta, 

Tu pe soclu nu mai sta, 

coboară ! 

Coboară  In azi din demult, 

fii Oaspetele de Piatră pedepsitor 

care se-ntoarce din moarte în viitor! 

Intră cu paşi de ciment 

asurzitor 

în clădirea Guvernului,în Parlament, 

în televiziunile străine fără ruşine, 

spulberă-le batjocura,manipulările,sfruntata minciună, 

striveşte-i  fără milă  ca-ntr-un blestem împlinit, 

înspăimântă-i ,alungă-i, răzbună 

crima fără sfârşit 

şi umilinţa curgând din dispreţ 

ca sângele dintr-o rană! 

 

 

…Apoi ,dacă vrei, 

Poţi să te-ntorci pe alei 

Printre poeţi 

Fără prihană. 

 

 

 

          Ana Blandiana și Silviu Guga, Lancrăm, 2019. 

 

 

                                        POEME 
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Cornel 

UNGUREANU 

 

 JURNAL (I) 

  

I. Marx, odinioară 
 

 De fapt, nu aveam chef să devin student. Da, la 

examenul de maturitate am primit felicitări după felicitări, 

am făcut cea mai bună lucrare la limba şi literatura 

română fiindcă îi citasem, cu mare iubire, nu numai  pe 

Deşliu şi pe Andriţoiu şi pe Beniuc, dar mai citasem din 

Brazdă peste haturi  şi din Crohmălniceanu; îi uimisem 

pe profesorii care ne învăţaseră şi ne-au invitat să 

scriem despre realismul socialism în „literatura română 

de azi‖. Eram cel mai bun. Nu voiam să devin student 

fiindcă ştiam, de la Garaudy, că munca intelectuală 

alienează, te desprinde de esenţa umană. Te falsifică.  

Marx explică destul de clar – citisem cu atenţie, 

conspectasem, ca să  ajung şi eu la aceeaşi concluzie: 

munca intelectuală alienează, o adevărată cunoaştere 

are loc doar dacă devii un bun muncitor. Între tine şi 

obiect nu mai există intervalul ticălos al meditaţiunii. 

Atingi, pui mâna, simţi unealta. Din nenorocire, 

profesorul de lucru manual îmi atrăgea atenţia după 

fiecare încercare: n-o să iasă nimic din tine, habar n-ai 

să ţii în mână un cleşte. O pilă. O daltă. Să dai cu 

ciocanul. Parcă ai două mâini strâmbe.  

Fiindcă uneltele mă trădau, colegii priveau cu 

suspiciune prezenţa mea în atelier.  Mai era şi prietenul 

meu Buţco (azi, Kladiva Otmar, celebritate prin 

Budapesta): domnule, n-ai talent. Ca să lucrezi în 

fabrică, trebuie să ai talent. Uite că şi  Marx...Du-te la 

chimie. 

Da, asta era replica de intelectual alienat a lui 

Kladiva, înnebuneau toţi, habar n-aveau ce lume ne 

asteaptă.  

Dar detestam razboiul cu prietenii, cu  

admiratorii, cu teribilele mele rubedenii. Dacă e să fiu 

student, voi fi student. Dar la fizică. Sau şi mai bine, la 

chimie.  

... Mai exista prin urmare un interval, o facultate 

în care aş putea să mă desfăşor: chimia. Dar aici se 

duceau colegii mei cei buni,  mai deştepţi decât mine. 

Dacă ei se îndoiesc încă de şansele lor de a intra la 

chimie, cum voi intra eu la chimie? Chimia e profesiunea 

elitelor, în liceul la care învăţasem laboratorul 

profesorului Ciric era teritoriu sacru. Eprubetele 

adăposteau miracole, doar unii dintre noi aveau dreptul 

să se atingă de ele. Laboratorul lui Ciric era locul 

aleşilor. 

Îmi rămânea, desigur,  Facultatea de filologie. 

Nu la Bucureşti, oraşul acela e prea departe şi ar fi greu 

să intru acolo, spunea unchiul meu, odinioară vedetă, 

ginere al ministrului naţional-ţărănist din anii treizeci, 

mort la Sighet. La Timişoara, spunea eminentul chirurg,  

noi avem cunoştinţe. Un fin al nostru e directorul celui 

mai mare liceu din oraş, poate să ne ajute. Mai ales că 

dosarul meu avea pete greu de trecut cu vederea. 

Familia mea fusese una de chiaburi, de exploatatori, 

finul din Timişoara ar putea aranja lucrurile. Aşa că am 

ajuns – prima oară în viaţă – la Timişoara. Acolo se 

făceau cursuri  de pregătire. Noi, candidaţii, eram cazaţi 

la Căminul din Piaţa Vasile Roaită. Eram în cameră cu 

poetul Victor Rusu din Turnu Severin şi cu poetul din 

Lugoj, Lucian Bureriu. Ei publicaseră, erau deja 

cunoscuţi, după cum cunoscut era  (Scrisul bănăţean - 

poezii)  candidatul  Ion Budescu. Dacă ne va da la 

admitere poezia lui Lucian Bureriu? Nu era exclus, 

spuneau experţii, dar programul parcă mergea altfel. Nu 

era, totuşi, foarte greu. La orele de pregătire  - se ţineau 

în incinta Facultăţii de matematică - ajungeam după ce 

traversam mănoase lanuri de porumb, aflate chiar la un 

pas de Catedrală. Şi la zece paşi de Operă. Nici o palmă 

din cernoziomul câmpiei bănăţene nu trebuia irosit. 

Dacă era să fie porumb, să fie porumb. Cum eram de la 

ţară, acomodarea era prielnică. Nu-l trădam  nici pe 

Marx, nici pe Garaudy. Puteam  face filologie, dar 

puteam să punem mâna  la culesul ştiuleţilor. Şi a 

cartofilor. Şi a legumelor, aflate la doi paşi.  

 

II.  La Antenă 
 

Ni l-au dat pe Budai Deleanu. Fiindcă ştiam pe 

de rost Trei viteji, am citat pe larg din poemul pe care îl 

ştiam pe de rost, adăugând mereu: aşa după cum ar fi 

spus Parpanghel. Ai intrat, mi-a spus, cu două zile 

înainte de afişarea rezultatelor, finul care pusese 

umărul. Felicitări, mi-a dat o telegramă unchiul din 

                                       JURNAL 
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Bucureşti, eminentul chirurg Ilie Săbăilă,  te ajut. Eşti 

student, ai intrat.  

Am intrat,  mi s-a acordat şi un loc la Căminul 

studenţesc nr.1 – „la Antenă‖. „Antena‖ era  fosta 

cazarmă a armatei sovietice, acum întoarsă acasă. Noi 

eram urmaşii, profitorii trecerii prin oraş a Armatei Roşii. 

Căminul-antenă era către marginea oraşului, dar nu 

foarte departe de lanurile de care înconjurau Facultatea 

de filologie. În camera noastră încăpeau vreo şaptezeci 

de paturi. Uriaşa sală era împărţită în fragmente egale, 

fără privilegiaţi. Dulapurile pentru haine (cărţi, alimente 

ş.a.m.d.) împărţeau vasta încăpere în şapte secţiuni. Pe 

mijloc era un culoar pe care, în fiecare seară, se făceau 

întreceri sportive. De obicei, şaizeci de metri plat. Dar şi 

lupte greco-romane, box, parada pompierilor. Eu eram 

în sectorul al şaptelea, între Eugen Beltechi (autorul a 

numeroase opere de dialectologie, după 1970: noi 

suntem, deocamdată, în octombrie 1960) şi Ion Sorescu 

(viitor profesor de germană, după 1975, la Craiova: viitor 

poet, numeroase scrieri pe urmele fratelui său Marin). 

Ghidul nostru prin Timişoara era Eugen Beltechi, 

lugojean, ins menit încă din copilărie unei serioase 

cariere umaniste. Dacă mă gândesc că, după 1980, el a 

fost cooptat în  comisii  menite să descifreze dialectele 

sud-estului european, parcă ar trebui să-mi selectez cu 

grijă amintirile. Deocamdată, Eugen Beltechi -  Ghiţi - ne 

explica, amical, cum ajungem de la „Antenă‖ la 

Facultate. Nu-i greu. De la Antenă  până în Piaţa Unirii, 

drum drept, 15 minute mers lejer. De-o plimbare. Din 

Piaţa Unirii până în Piaţa Libertăţii (acolo era primăria 

veche a oraşului, monument istoric) 10 minute, dacă 

adăugăm cinci minute de contemplare  a clădirilor 

istorice, un sfert de oră. Până  la Catedrală, 10. Mers 

lejer. Podul peste Bega, traversarea fericită a lanurilor 

de porumb, alte zece minute. Şi, în fine, ajungem la 

Facultate, care de fapt e locul unde se ţin cursuri: 

seminariile vor fi pe strada Doja, unde se ajunge un pic 

mai greu. Nu-i departe, dar până acolo e un adevărat 

labirint. Şi clădirea cu seminariile ar merita un pic de 

atenţie: arta labirintului era mai vie la Timişoara ca 

nicăieri. Dar nu era foarte greu.  Cu Ghiţi Duca e 

Maestro, nu-i nici o problemă. 

Sediul nostru era însă Căminul nr. 1, „La 

Antenă‖. O curte mare împrejmuită de livezi cu meri, 

peri, cireşi (atunci: azi nici căminul nu mai e. Numai 

clădiri care dacă  ar mai creşte un pic ar fi zgârie nori. 

Nu-i prea târziu). Se putea juca fotbal. Aici, unde jucam 

noi fotbal, se pregăteau de luptă ostaşii sovietici. Făceau 

instrucţie. Şi jucam fotbal, handbal, jucam şah. Toate 

sporturile ne erau la îndemână. Timişoara avea o tradiţie 

sportivă care trebuia respectată. 

 

III. Felul  întâi 

 

 Cei din anii mai mari aveau grijă de noii din 

prima clipă. Dacă n-aveam bani de cartelă (şi era clar că 

nu aveam), putem lua felul întâi, ciorrrba. Gratuit. 

Bonurile de cartelă se strângeau doar după felul întâi, 

aşa că ne puteam aşeza liniştiţi la masă un pic înaintea 

celor serioşi, cei cu cartelă. Ospătarii erau solidari cu 

noi, acestea erau regulile jocului, Cantina nu pierdea 

foarte mult dacă risipea ciorbe în luna octombrie. În 

noiembrie unii dintre supişti vor primii burse, alţii îşi vor 

descoperi alte surse de alimentare. Acum, în octombrie, 

trebuia să fie îngăduitori cu noi. 

 Erau mulţi „supişti‖, mâncătorii de supă, de 

ciorbă, cei care îşi umpleau buzunarele cu pâine 

(neagră, desigur) şi o  tuleau fericiţi. 

 

IV. Grupa 325 

 

Da, era o grupă cu totul şi cu totul specială. 

Grupele 322 şi 323 erau rezervate studenţilor care 

absolviseră liceele umaniste, cu patru ani de latină, 324, 

celor care au făcut doar doi ani de latină, iar grupa 325, 

celor care n-au făcut deloc latină. Vreo patru din 325  au 

făcut doi ani de latină, dar  cum în 324 erau destui, am 

ajuns în grupa celor care...Să nu amân prea mult 

lămuririle cele mai importante: aici erau celebrităţile, cele 

care, după o viaţă plină de întâmplări memorabile, au 

decis că e momentul (măcar acum!) să termine o 

facultate. 

Dacă o luăm în ordinea valorii, cel mai important 

era nea Alecu, adică Alexandru Muşat, odinioară 

component al naţionalei de volei, acum antrenor al 

echipei Ştiinţa Timişoara. (Aici ar trebui să deschid o 

paranteză pentru cititorul de azi. În anii cincizeci existau 

câteva reviste de sport, suficient de bine făcute, cu 

vedete aşezate la vedere, în poze memorabile. Vedete 

importante nu erau doar fotbaliştii, ci şi handbaliştii, 

voleibaliştii, cicliştii, canotorii. Mi se pare că pe nea 

Alecu îl găseam mereu în „Stadion‖ – numărul 3, din 

februarie 1958, al revistei îl descopăr în arhiva mea. Un 

articol despre voleiul în trei păstrează şi o poză cu nea 

Alecu: „În orice caz o revelaţie a constituit-o echipa 

Rusescu – Wolf – Ganciu care a învins în prima etapă 

formaţia Claici – Mitroi – Muşat luptând eroic şi făcând 

un joc de o rară spectaculozitate...‖.). Da, aşa era cu 

nea Alecu, colegul nostru, antrenorul „Ştiinţei‖ şi prieten 

la cataramă cu toţi profesorii noştri de seamă. În 
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catalogul pe care mi l-a lăsat moştenire primul 

responsabil al grupei, Popiţan Viorel, aflu că nea Alecu 

s-a născut la Constanţa, în 10 septembrie 1930. Mai 

juca, mai juca, de ce să te retragi la 30 de ani din sportul 

de performanţă?  

Campion era şi Kalmar Nicolae, dar la canotaj: 

nu mai ştiu câte concursuri câştigase şi câte va mai 

câştiga în continuare. El, zice Catalogul Popiţan, era 

mai tânăr decât Alecu, se născuse la 11 martie  1938.  

Nea Crişan, adică Ion Crişan născut, după Catalogul 

Popiţan, la 26 iulie 1928, locuia la doi paşi de 

Universitate, un pic mai încolo de porumbişte. Avea  

locuinţă – apartament de două camere într-un subsol. 

Era divorţat sau în curs de divorţ. O perioadă a fost 

militar, acum ieşise la pensie şi se pregătea pentru un 

post în muncile culturale.  Nea Varvescu  (n. 25 ianuarie 

1928) venea din Hunedoara. Era seniorul,  avea copii 

mari, soţia  îl vizita din când în când. În elita grupei erau 

fără îndoială bunul meu prieten Ion Sorescu (n. 1 

august, 1938), apoi Petescu Doru, fratele celebrului 

sportiv divinizat de timişoreni, de arădeni, de naţia în 

întregul ei. Era mare. Tot în elita grupei, desigur poetul 

Budescu Ion din Dălboşeţ (n. 5 martie 1939),  Arotăriţei 

Mihai, n. 28 februarie 1937, fost activist cultural. Veneau 

din câmpul muncii sau fuseseră muncitori Bader 

Francisc, n. 1938, Ion Constantinescu,  Herban Ion ,  

Popiţan Viorel (toţi de-o vârstă, n.1939). Ni se anexase 

Constantin Rădulescu, fost campion de şah, oricum 

Maestru, fiu al unui important demnitar, membru al Marii 

Adunări Naţionale. Prieten cu Gheorghiu-Dej, spuneau 

cunoscătorii. (Oare de ce l-am uitat pe Marcel Turcu? N. 

13 aprilie 1940, m. 9 februarie 2013) 

Dar frumoasele? Telbis Otilia, sportivă, (n.1941), 

Radosav Doina, (n.1940). Mai erau Doina Cercel, din 

Bucureşti, nu ştiu cum ajunsă la Timişoara, 

frumooooasă, emancipată, sexy,  Manolescu Doina, fiica 

unui profesor de pedagogie, cu trecut politic şi cu cărţi 

de referinţă, profesor al nostru. Dar Cristea Doina, 

n.1942 ? Putea fi o adevărată miss. De ce nu 

concurează la concursurile de miss? Mai erau, 

inteligente, harnice, grijulii, aşa cum arată Catalogul 

Popiţan, Borha Viorica (n. 1942), Andrei Angela 

(n.1941), Ţerigariu Maria (n.1942). 

Eu, născut 3 august 1943, eram juniorul. 

Să scriu – e foarte important – că ei deveniseră 

cu adevărat studenţi şi se bucurau să-şi trăiască 

studenţia. Voiau, dacă-l lăsăm de-o parte pe maestrul 

Rădulescu – să-şi trăiască frumos studenţia. Să înveţe, 

să iubească, să se distreze, aşa cum se putea în anul 

1960. Erau într-un Interval. Nea Alecu, nea Crişan, 

uneori Popiţan mă sechestrau în apartamentul lui nea 

Crişan ca să le explic ce-i cu Psaltirea scheiană. Sau cu 

i şoptit.  N-aş putea spune că nu depuneau un oarece 

efort ca să  demonstreze ce experienţă de viaţă 

adunaseră.  

         Constantin Rădulescu, Jan, nepotul lui Gheorghiu-

Dej, apărea la cursuri foarte rar – de obicei venea la 

cursurile de limbă germană ale decanului Stoica. 

Tovarăşul Stoica îi saluta prezenţa (Jan se aşeza în 

prima bancă) şi atrăgea tenţia asupra calităţilor 

tovarăşului Constantin Rădulescu. La Antenă  jucam cu 

Jan şah – mă bătea, dar nu uşor.  Prin 1958 era cât pe-

aci să devin campion interjudeţean de juniori, dar am 

pierdut ultimele două partide, ultima am pierdut-o la  un 

şcolar din clasa a şasea de la Arad. Am decis să închei 

cu şahul. Uite, îmi spune într-o dimineaţă Jan, fulgarinul 

acesta l-am câştigat la şah. Poţi câştiga la şah  cât un 

profesor universitar. Chiar un pic mai mult!  

       Mi-am adus biblioteca de la Zăgujeni (Teoria 

deschiderilor în şah de Paul Keres, partidele lui Alehin 

şi ale lui Cigorin, cărţile cu turneele din România - 

Dumnezeule, ce şahişti mari veneau! Şi Revista de 

şah). Era  de lucru. Totuşi la ultimul curs de socialism 

ştiinţific din anul întâi am pus iar chestiunea cu 

alienarea. Marx zice, Garaudy zice, ce ne facem noi, 

şahiştii? Aici William Marin, profesorul nostru de 

socialism ştiinţific ne-a explicat, după un moment de 

ezitare: dragii mei, ăsta e destinul de şahist: alienarea.  

Până şi marii şahişti sovietici, Botvinik, Smâslov, Keres, 

Petrosian, Gheler, Kotov   au obosit.   Va veni, din 

nenorocire, vremea şahiştilor americani.  

Aşa că m-am lăsat de şah. Am ales literatura. 

Principala operaţiune desfăşurată de nea Alecu în  

primăvara lui 1961 a fost o excursie la Buziaş. Trebuia 

să fim o grupă unită, să învăţăm să fim împreună.. Era 

cald, era cald, maieul lui Nea Alecu îi punea în valoare 

extraordinara musculatură. Dar noi, noi, ceilalţi? Era, 

fără îndoială, îndrăgostit. Privesc pozele de la Buziaş. 

Nea Alecu e  statuie, poetul suprarealist  Marcel Turcu, 

responsabilul Popiţan, muncitorul Herban şi cu mine 

păream copii subdezvoltaţi. Dacă mă uit încă o dată: 

lângă nea Alecu e frumoasa Doina Cristea şi un pic mai 

la dreapta, privind cu jind, Doina Cercel.  

Par rătăcit într-o margine: sunt încruntat în toate 

pozele. Cu adevărat, nu-i aşa, antipatic. Nu ştiam să mă 

distrez, să fiu vesel, nu ţineam minte nici un banc. Dar 

era, cum să spun, bine. Eram în grupă cu Alecu Muşat, 

cu Miki Kalmar şi cu Ion Crişan, campionii noştri! Eu îi 

lămuream ce-i cu psaltirea şcheiană şi cu părerile lui 

Cartojan şi ale lui Iorga despre Neagoe Basarab, ei le 

explicau prietenilor lor profesori ce desosebit sunt de cei 

mai buni din celelalte grupe. Aşa că am ajuns la panoul 

de onoare al facultăţii. 
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Virgil PODOABĂ 

 

   Crăciunul arhetipal     

(Tg.-Mures la 14 ianuarie 2014) 

                                       Dragă Georg, 

I. Am o restanță față de tine: promisiunea de a-ți 

descrie  Crăciunurile mele. Despre care ți-am povestit 

doar o secvență: cea cu Pom, cam tîrzie, totuși. 

Crăciunurile mele fără Pom și fără  daruri sub el, din 

copilaria cea Mică  și  autentică, traite în casa veche a 

bunicilor, nu sunt   mai puțin fascinante. Din contră! 

Febrilitatea de care vorbeai că te prindea la Codlea am 

trăit-o și  eu la Topa. Doar că, fireste, altfel. Altfel, 

datorită diferenței dintre Crăciun-urile noastre. 

Diferentei, aș zice, tipologice dintre ele. 

La Topa, eu am prins un Crăciun (mai)  primitiv, 

sătesc și  tărănesc, înscris într-alt vad de tradiție decît al 

tău. Carele, la Codlea, a fost mai curînd, în comparație 

cu al meu de la Topa, urban și  …domnesc. Zic 

„domnesc‖ fiindcă, pentru noi, domnii erau din Cluj, 

adică din orașul în care descindeau din cînd              în 

cînd parintii noștri după cumparaturi mai pretentioase, 

cu probleme de sănătate  sau pentru treburi juridice. 

Astfel de elmente …domnești s-au strecurat, la Topa, 

cam o dată cu apariția Pomului  meu, timp în care, 

probabil, acestea vor fi pătruns în general în satul 

românesc din Ardeal, cel puțin. Momentul acestei 

intruziuni și  ingerințe corespunde, aici, cu exodul 

tărănesc pe șantierele patriei socialiste, în genere din 

orașe (muncitorești sau nu). În perioada de care 

vorbesc, cea a Crăciun-urilor mele  inițiale, de dinaintea 

acelui exod, Pomul era ceva mirific ce exista doar la 

oraș, la Cluj pentru mine: primul pe care îl vazusem era 

acela al verilor mei Claudiu și  Radu Rusu, băieții 

mătușii Marioara, dar nu în realitate, ci numai  într-o 

fotografie cu Pomul din casa lor de pe strada Stelutei 5, 

din zona Gării, unde ajungeai trecînd, printr-o mare și  

emoționantă aventura aeriana, Podul Zburator, din 

păcate, demolat de inepția comunistă prin anii 70, cred. 

În poza aceea, lînga Pomul încarcat de podoabe și  

înconjurat de daruri, mai era și  sora-mea ( Podoabă mai 

mare cu 7 ani decît          mine), care locuia la mătușa, 

spre a-și continua studiile: căci plecase  de-acasă, după 

5 ani de interdicție  comunistă (de la terminarea primelor 

4 clase) de a se înscrie în vreo școala din Republica 

Populară Romană, datorată chiaburiei din familie,  să-si 

continue clasele gimnaziale la Cluj.  

Pe noi, coptii (cu t palatal) din Topa cea Mică  și  

Cosmică, febra Craciunului nu ne prindea doar în ajun, 

care era acmé-ul ei, ci ne adia chiar din prima zi a 

Postului Mare, cînd  ne adunam să punem pe roate 

grupul de corindatori (noi corindam corinzi, nu colindam, 

cum se exprimau ‖domnii din Cluj‖), de altfel, încropit 

binișor înainte de Postul Mare de către cei din nucleul lui 

stabil: Vosi, Ghița, prietenii și  vecinii de peste drum de 

casa bunicilor, si, fireste, ego, Virjilu' l'i Gusti l'i Roman. 

Ceilalti, pîna spre 10 micro-insi, puteau fi migratori de la 

un an la altul.  

În prima lună de Post ne întîlneam, serile, de 2-3 

ori pe săptamînă, ca să învățăm și  să exersăm 

corinzile, în casa acelora dintre noi care aveau mame 

mai muzicale, cum era mama lʹi Vosica Ioșchii, pe care-l 

acceptam în grup mai mult datorită ei. Cum Mama mea 

cea frumoasa nu era muzicala, ci o structură de 

intelectuală, la mine veneam mai rar, doar ca să învățăm 

corect textele corinzilor și  să primim de la ea sfaturi de 

bună purtare în Noaptea de Crăciun. În ultimele 2 

saptamini ale Postului Mare răbdarea noastra era în 

flăcări și  ar s-ar fi prefăcut chiar scrum dacă nu ne-am fi 

întîlnit seara de seara nu numai să învățăm, cică, 

corinzi, cum pretindeam, pe care, de altminteri, le știam 

dela perfect, ci pentru a proiecta, a fantaza și  a ne 

prinde în reveriile cele mai mirifice despre Z(i)ua de Ajun 

și  S(e)ara de Craciun. Unele din cele mai grozave 

reverii erau legate de lanternele și bricegele pe care, pe 

lîngă hainele și  încălțările noi,  boconci (bocanci) sau 

cizme de gumă (cauciuc), ne lăudam că le vom primi în 

dar, în ajun. Ne cuprindea o frenezie a fantazarii atît   de 

nelimitată încît ne reprezentam aceste daruri modeste în 

imaginile cele mai gogonate. 

Dar febra sărbătorii batea plinul în Ziua vrăjită 

de Ajun, pe care fiecare o traia singur, în propria sa 

nerabdare și  imaginație. Fiecare își imagina, în ajun, 

corindatul din Noaptea de Crăciun în felul sau și  după 

dorinta lui. Ajunul nu era o stare de grup, ci una pur 

individuală. De fapt, în această zi nu-mi imaginam 

Noaptea ce urma decît  în linii mari, caci nu aveam 

rabdare de așa ceva. În fond, nu aveam rabdare deloc și 

nu faceam decît să-mi trăiesc, surescitat,  nerăbdarea. 

24 Decembrie era ziua nerăbdării ajunse la o 

temperatură atăt de mare încăt iși atingea propriul punct 

de topire în fantasmatic. 

                                 (Din ‖Scrisori catre Georg‖) 

                                   EPISTOLAR 
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Mircea MOȚ 

                        

 

                  

 

           Despre eminesciene oglinzi 
 

În admirabilul său studiu despre poezia 

eminesciană, Mihai Eminescu- poet tragic, Ioana 

Em Petrescu rezervă oglinzii un profund și 

semnificativ capitol (Oglinda de aur), dezvoltând 

ideea că oglinda este nucleul central al unor serii 

de motive absolut definitorii pentru universul 

imagistic eminescian, „care își subsumează 

numeroase variante: apele-oglinda celestă-, umbra 

portretul, ochii sau, în consacrată tradiție 

platoniciană nuanțată romantic, opera de artă, 

produs al gândirii geniale”(Ioana Em. Petrescu, 

Mihai Eminescu-poet tragic, în  Studii eminescene, 

Cuvânt înainte de Ioana Bot, Ediție îngrijită, note și 

bibliografie  de Ioana Bot, și Adrian Tudorachi, Cluj-

Napoca, Casa Cărții de Știință, 2009, p. 146). Actul 

oglindirii prilejuiește, din perspectiva regretatei 

autoare, regăsirea sinelui, fiind în același timp 

„proiecție modelatoare a spiritului asupra materiei 

haotice, informe‖, în general gândirea mitică 

întipărind „în materie propria imagine‖( Ibid. p 147). 

Poemele în care este prezentă oglindirea 
întăresc ideea că la Eminescu aceasta are funcție 
recuperatoare: recuperează ipostazele, 
fragmentele despărțite de unitatea întregului, 
pentru a le reda condiția consubstanțialității cu 
acest întreg. Fără să insist, în cunoscutul poem Mai 
am un singur dor, consimțită, acceptată de ceilalți 
ca ștergere din memoria lor a formelor existențiale 
inautentice, moartea nu înseamnă în ultimă 
instanță altceva decât anularea unei existențe 
înstrăinate, ce pune sub semnul întrebării 
posibilitatea comunicării depline cu întregul cosmic. 
Abia trecând în natural(printr-o  semnificativă 
„margine a mării‖, linie severă dintre acvatic și 
terestru, amintind primordiala despărțire a apelor 
de uscat), abia atunci individul va redobândi 
capacitatea de a comunica profund cu celelalte 

ipostaze ale realului, cu cosmicul, cu celestul, 
inaccesibil până atunci: „Luceferi ce răsar/Din 
umbră de cetini,/Fiindu-mi prietini,/O să-mi 
zâmbească iar‖. Să ne amintim un alt poem, la 
îndemâna oricui, O, rămâi, unde înstrăinarea și 
ieșirea din vârsta aurorală nu-i mai permit 
individului comunicarea cu întregul și deplina 
înțelegere a acestuia(la Eminescu pădurea nu este 
doar „poetic labirint‖, ea apare cu „bolți deasupra-
mi clătinând‖, fiind o autentică imago mundi) „Astfel 
zise lin pădurea,/Bolţi asupră-mi clătinând;/Şuieram 
l-a ei chemare/Ş-am ieşit în câmp râzând.//Astăzi 
chiar de m-aş întoarce/A-nţelege n-o mai 
pot.../Unde eşti, copilărie,/Cu pădurea ta cu tot?‖.  

Prin reflectare, oglinda redimensionează 
uneori realitatea, imprimându-i dimensiuni 
„fantastice‖, într-un moment când aceasta este 
marcată de durere, calmă și blândă(trădând 
insensibilitatea și răceala materiei). :„Iar râul 
suspină de blânda-i durere/ Poetic murmur,/  Pe-
oglinda-i de unde răsfrânge-n tăcere/ Fantastic 
purpur‖(O călărire în zori).  Prin reflectare, limita 
dintre universul real și cel inaccesibil se anulează: 
 „Când priveşti oglinda mărei,/Vezi în ea/ Ţărmuri 
verzi şi cerul sărei,/ Nor şi stea. ( Când privești 
oglinda mărei).Ori: „O stea în cer albastru,/  Ce-
aruncă-a ei icoană/ Pe-oglinda albă, plană,/ A 
lacului Meran.(Stam în fereastra susă). 
Răsfrângerea asigură în egală măsură întâlnirea 
spațiilor opuse, terestrul și celestul. Lacul 
eminescian este nu doar lin, ci, mai ales, verde, o 
culoare despre care dicționarul de simboluri 
menționează faptul că, echidistant „între albastru 
ceresc și roșul infernal, două culori absolute și 
inaccesibile, verdele, valoare medie, mediatoare 
între cald și rece, între sus și jos, este o culoare 
liniștitoare, răcoritoare, umană‖( Jean Chevalier, 
Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri,București, 
Artemis, 1995). Dumbrava este ea însăși verde, 
certitudine, de data aceasta, a clocotului de seve și 
a vieții,  trecând în calmul oglinzii: „În lacul cel 
verde și lin/Răsfrânge-se cerul senin,/Cu norii cei 
albi de argint,/Cu soarele nori sfâșiind./Dumbrava 
cea verde pe mal /S-oglindă în umedul 
val‖(Frumoasă-i). Realitatea degradată nu își poate 
redobândi condiția decât prin și în oglindă. Stânca 
„stârpită de ger‖(stârpită cu sensul de „nimicită‖, 
„ruinată‖, „degradată‖)  se propune, în oglindă, în 
altă ipostază: „O stâncă stârpită de ger/Înalț-a ei 
frunte spre cer.(Frumoasa-i).Realitatea însăși 
devine oglinda unui semnificativ „chip‖ întrezărit 
prin nopți tăcute: „Lumea senină,/ Luna cea 
plină/ Şi marea lină/ Icoană-i sunt;/ Ochiu-mi o 
cată/  În lumea lată,/  Cu mintea beată/  Eu plâng şi 
cânt.(Prin nopti tăcute) 

                                        ESEU 
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Prin oglindire, asupra realității terestre se 
proiectează umbra celestului, întărind ideea 
comunicării dintre cele două spații și certitudinea 
apartenenței lor la întreg: „Lângă lac, pe care 
norii/Au urzit o umbră fină,/Ruptă de mişcări de 
valuri/Ca de bulgări de lumină...(Crăiasa din 
povești). Otto Rank este convins că „omul primitiv 
consideră umbra, dublul său misterios, ca pe o 
ființă spirituală, dar reală‖( Otto Rank, Dublul. Don 
Juan,Traducere de Maria Vicol, Prefață de Petru 
Ursache, Iași, Institutul European,1997, p.87). Mai 
mult,  autorul menționat amintește că toți folcloriștii 
consideră umbra „drept echivalent al sufletului 
omenesc‖(Ibid. p. 86). Pe un mur, „înalt și rece‖, al 
bisericii pustii, se răsfrânge umbra ca dublu al 
omului și ca imagine dematerializată a acestuia:„În 
biserica pustie, lângă arcul în perete,/Genuncheată 
stă pe trepte o copilă ca un înger;/Pe-a altarului 
icoană în de raze roşii frângeri,/Palidă şi mohorâtă 
Maica Domnului se vede.//Pe un mur înalt şi rece 
de o marmură curată,/Albă ca zăpada iernei, lucie 
ca apa lină,/Se răsfrânge ca-n oglindă a copilei 
umbră plină -/Umbra ei, ce ca şi dânsa stă în rugă-
ngenuncheată.( Înger și demon). 

Prin capacitatea ei de a purifica realitatea și 
de a reține esențialul, oglinda mediază cunoașterea 
profundă a celuilalt sau a lumii. Oglinda sufletului 
deschide perspective spre sufletul feminin, fiind 
asociată afectului, reținând „dulce chipul‖ iubitei, în 
vreme ce „oglinda rece‖ reține tocmai ceea ce se 
află dincolo de chipul femeii:  „Ba nu, nu! Oglinda 
sufletului meu/ Îmi arat-adesea dulce chipul 
său,/ Căci oglinda-i rece îmi arat-o zeie/ Cu suflet 
de înger, cu chip de femeie...(Care- o fi în lume). 

Să reținem prezența oglinzii în Luceafărul: 

„Și din oglindă luminiș/Pe trupu-i se revarsă,/Pe 

ochii mari, bătând închiși/Pe fața ei întoarsă.//Ea îl 

privea cu un surâs,/El tremura-n oglindă,/Căci o 

urma adânc în vis/De suflet să se prindă‖. 

Dematerializat, lumină pură, Luceafărul nu se 

poate întâlni cu fata decât prin intermediul oglinzii 

și nu se poate manifesta decât în oglinda care îi 

asigură iluzia prezenței. 

Magul și oglinda sunt la Eminescu motive 
aflate într-o relație semnificativă. Mă voi referi la 
prezența celor două motive în poemele Egipetul și 
Povestea magului călător în stele. 

Dacă într-un cunoscut poem eminescian 
Demiurgul citește cartea lumii ritualic, pentru a nu 
lăsa creația să (re)cadă în haos, în Egipetul magul 
privește „în oglinda lui de aur‖, care este de fapt o 
imago mundi: „În zidirea cea antică, sus în frunte-i 
turnul maur./Magul priivea pe gânduri în oglinda lui 
de aur,/Unde-a cerului mii stele ca-ntr-un centru se 

adun./El în mic priveşte-acolo căile lor tăinuite‖. 
Oglinda îi oferă magului posibilitatea cunoașterii 
depline a tainelor lumiii, descifrarea căilor „tăinuite‖ 
ale stelelor, care se concentrează în oglindă ca 
într-un veritabil centru al lumii. Mai mult însă, magul 
scrie,zugrăvește și consacră prin semne, printr-un 
text, drumurile/sensurile descoperite: „Şi cu varga 
zugrăveşte drumurile lor găsite:/Au aflat sâmburul 
lumii, tot ce-i drept, frumos şi bun.//Şi se poate ca 
spre răul unei ginţi efeminate,/Regilor pătaţi de 
crime, preoţimei desfrânate,/Magul, paza 
răzbunării, a citit semnul întors;/Ş-atunci vântul 
ridicat-a tot nisipul din pustiuri,/Astupând cu el 
oraşe, ca gigantice sicriuri/Unei ginţi ce fără viaţă-
ngreuia pământul stors.  (Egipetul) 

În cealaltă poezie la care doresc să mă 

refer, Povestea magului călător în stele, oglinda 

„bătrânului!‖ este „profundă și largă‖, pentru a 

cuprinde întregul cosmic, oglindă pe care alunecă 

umbra de argint, ca dublu al magului: „Și razele - 

albastre prin sală aleargă./Fantastic bătrânul s-

ardică și blând/În aer înalță puternica-i vargă./Pe-

oglinda cea neagră, profundă și largă/Încet încet 

pare o umbră de-argint.(Povestea magului călător 

în stele). 

Din perspectiva motivului reflectării 

realizată, lectura poeziei lui Eminescu întărește în 

ultimă instanță ideea că oglinzile „eminesciene par 

menite nu atât să restituie imaginea lumii 

fenomenale, cât să capteze imaginea lumii în Idee‖. 

De aici, valoarea lor de „oglinzi magice‖, în care 

este revelată „nu aparența, ci natura ultimă, 

«încifrată» în formele accesibile privirii‖(Ioana Em. 

Petrescu, Op.cit., pp 148-149). 
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 Radu 

CIOBANU 

 

      A te păstra curat 

 

Se pare că un mod predilect și pervers al 
dictatorilor de a-și exercita puterea samavolnică, 
indiferent de culoarea politică, este acela al dislocării din 
vatra istorică a mari comunități omogene și purtarea lor 
spre destinații obscure și ostile sau de-a dreptul spre 
moarte. Cel mai ușor lucru pentru asemenea operațiuni 
este aflarea unui pretext și a unei denumiri marțiale, 
evitându-se, în general, termenul deportare. Fenomenul 
s-a produs sub Stalin, asupra tătarilor, basarabenilor, 
balticilor, sașilor și șvabilor din România, a altora de prin 
Asia, sub Hitler asupra evreilor și țiganilor, sub Dej și 
Groza asupra bănățenilor frontalieri depuși în largul 
Bărăganului și prezentați localnicilor ca „bandiții din 
Banat‖. Se pot înmulți exemplele, un caz aparte fiind cel 
al deportării evreilor  din Basarabia și Bucovina, decisă 
de Antonescu, sub numele „Curățirea terenului‖. Se 
vehiculează ca eventuală circumstanță atenuantă 
prezumpția contrafactuală că Antonescu a fost 
constrâns de rigorile alianței cu Hitler, ceea ce nu poate 
constitui o scuză, fiind doar o nuanță care nu schimbă 
chiar deloc esența abjectă a faptului. Există o întreagă 
literatură pe tema deportărilor și am în vedere aici în 
primul rând jurnalele și memoriile celor ce le-au 
supraviețuit, dar, curios, în episodul deportărilor din 
1941 în Transnistria, mărturiile de acest fel sunt, 
comparativ, destul de puține. De fapt, se pare că e una 
singură, și anume volumul Jurnal de ghetou

1
, scris de 

Miriam Korber Bercovici, în al cărui Cuvânt înainte, dl 
Alexandru Florian menționează că, după jurnalele lui 
Emil Dorian și Mihail Sebastian, supraviețuitori ai 
Holocaustului, acesta „este singurul care redă pe viu 
deportarea și ghetoizarea din Transnistria.‖ Nu ca 
valoare literară, nici ca document-mărturie, ci în primul 
rând prin tinerețea, candoarea și totodată sagacitatea 
autoarei, acest jurnal rămâne o depoziție importantă și 
tulburătoare asupra Holocaustului din România, pe care 
încă se mai găsesc unii care se încumetă să-l conteste 
sau măcar să-l minimalizeze: Miriam  (Mimi) Korber 
avea la data deportării – 28 octombrie 1941 (prag de 
iarnă!) – 18 ani. 

Într-un interviu relativ recent
2
,  dl Radu Ioanid ține 

să remarce diversitatea minoritarilor evrei de pe teritoriul 
României interbelice, unde existau cinci comunități 
evreiești distincte: în Moldova și Basarabia, una 
pauperă, vorbitoare de idiș, cu partea basarabeană 
traumatizată de opresiunea țaristă; în Bucovina, una 
„bine integrată, modernă, sofisticată, mai mult clasă 
mijlocie, beneficiară de libertățile acordate de Imperiul 
Habsburgic, vorbitoare de germană‖ (și nu numai, aș 
adăuga); în Maramureș, o comunitate iudaic-ortodoxă, 
rurală, „legată de pământ la fel ca țăranul român‖; în 
Transilvania, una neologă, de limbă și cultură maghiară 
și în fine, în sud, o comunitate de origine sefardă 
vorbitoare de ladino. Cum reiese foarte clar din jurnalul 
tinerei Mimi Korber, dar și din amintirile târzii, care 
completează textul jurnalului propriu-zis, când devenise 
doamna doctor Miriam Bercovici, familia Korber 
aparținea comunității bucovinene și se afla de trei 
generații în Câmpulung Moldovenesc. Familie de 
meseriași onorabili, bunicul fusese tinichigiu, tatăl era 
geamgiu, iar fiica reține, nu fără o undă de mândrie,  că 
el pusese geamurile tuturor bisericilor din oraș și jur, 
indiferent de rit, cum și pe cele ale castelului de 
vânătoare de la Valea Putnei. În casă se vorbea 
româna, germana și idiș, iar Miriam a fost educată în 
perspectiva unei cariere intelectuale, învățând acasă 
pianul, ebraica, franceza și engleza. Avea colegi și 
prieteni din toate neamurile conviețuitoare în bună pace. 
Liceul l-a început la „Carmen Sylva‖, în Botoșani, unde 
trăiau bunicii materni, dar în 1940, odată cu promulgarea 
legilor rasiale, a trebuit să revină acasă. De aici încolo a 
început teroarea. În timpul rebeliunii legionare, familia a 
suportat discriminări, jigniri și percheziții la care au luat 
parte și unii dintre colegii ce-i fuseseră buni prieteni 
până mai deunăzi. E, pentru Mimi, după excluderea din 
liceu,  un al doilea mare motiv de mâhnire și 
perplexitate. În octombrie 1941, adevăratul bun prieten, 
Bondy, îi face cadou de ziua ei unul dintre acele 
frumoase albume în care domnișoarele vremii 
colecționau suveniruri gentile din anturaj. În dedicația pe 
care băiatul i-o așterne pe prima pagină a albumului, 
există această frază: „Cât mă grăbeam ca să pot veni la 
tine, ca să sorb din imensa liniște ce-o simțeam în 
preajma ta!‖ E un prim indiciu asupra caracterului fetei 
de atunci și îl citez aici pentru că, târziu, peste ani, când 
am avut privilegiul s-o cunosc pe doamna doctor Miriam 
Bercovici, ceea ce am remarcat din prima clipă a fost 
„imensa liniște‖ cu efect calmant, pe care o transmitea 
prin simpla prezență asupra celor din jur, aflați în 
suferință. Nimic din ținuta acestei ființe luminoase nu mă 
îndreptățea să bănuiesc crâncena tinerețe din care 
venea

3
. 
La două săptămâni după ce primise acest cadou, 

au început deportările. Nu puteau lua decât strictul 
necesar. Au vândut pe nimic și au dăruit tot ceea ce mai 
multe vieți umplu o casă, ținând totodată piept „corbilor‖ 
amatori de chilipir, nelipsiți în asemenea ocazii. Mimi a 
considerat ca strict necesar pentru ea doar cadoul primit 
de la Bondy, în care urma să-și scrie jurnalul, cum și 
partitura pentru pian cu Balada lui Ciprian Porumbescu. 
Tinerețea ei, chiar și după evenimentele prevestitoare 

                                  EVOCĂRI 
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ale dezastrului, păstra încă o bogată rezervă de iluzii: își 
închipuia că oriunde se va găsi un pian și, în primele 
ceasuri după plecare, avea încă senzația că porniseră 
într-o excursie. Peste puțin timp însă, va nota, edificată 
asupra realității: „Dar nu bănuiam nici pe departe ce ne 
aștepta, căci cine are o imaginație atât de neagră?‖ 
După criterii care ne scapă, o parte dintre deportați erau 
direcționați în lagăre cu regim rapid exterminator, altă 
parte era menită a forma o „colonie evreiască‖, 
eufemism pentru ghetou, unde regimul era ceva mai 
relaxat. Familia Korber a avut „șansa‖ ghetoului de la 
Djurin, populat de evrei localnici și țărani ucraineni. O 
primă escală au făcut-o la Moghilău: „În Moghilău am 
văzut că nu mai suntem în România‖, observă corect 
Mimi. Realitatea era într-adevăr cu totul alta, pentru că 
se aflau de acum în Ucraina dintre Nistru și Bug, care, 
intrată sub administrație românească, se numea oficial 
Transnistria.  Dar noul nume nu putea schimba cu nimic 
sărăcia, înapoierea și mizeria unui ținut care stătuse 
douăzeci de ani sub stăpânire comunistă. „Ucraina – 
scrie Mimi – acest cuvânt are pentru mine un înțeles cu 
totul nou. În el e cuprins frigul, vântul crud, foamea și 
toată murdăria în mijlocul căreia trăim și în care ne 
afundăm.‖ De la localnici află cum „Fiecare funcționar, 
de la mare la mic, nu se sfia să fure statul; banul n-avea 
importanță, dar de furat era ușor căci și cei mari 
închideau un ochi, furau și ei și furau din plin.‖ Nici sub 
administrație românească lucrurile nu se schimbaseră și 
tocmai această coabitare de nimic tulburată dintre 
murdăria fizică și cea morală devine pentru tânăra 
jurnalieră motivul principal al deznădejdii care pune 
treptat stăpânire pe ea. Bunicii, având peste 80 de ani, 
n-au mai putut continua drumul și au rămas într-un azil 
sordid din Moghilău, unde aveau să și sfârșească. O 
parte a familiei, sora tatălui, fiica ei și o nepoțică de doi 
ani au făcut parte dintre cei direcționați spre Bug, unde 
au fost împușcate. Mimi, cu părinții și sora Sisi, au  
rămas la Djurin, găzduiți de colo, colo, de evrei localnici, 
mai prietenoși, cooperanți, sau mai ostili și detestabili, în 
câte o odaie cu ploșnițe imposibil de stârpit și într-o 
neistovită luptă cu cei trei F – foamea, frigul, frica, peste 
care se așternea invincibila murdărie: 

Foamea: „...încercăm să economisim fiecare 
îmbucătură de pâine și fiecare lingură de supă. De-am 
ajunge numai să putem povesti toate acestea cândva 
[...] E așa de greu când îți aduci aminte de vremurile 
când era cald în casă și nu-ți era foame.‖ Nu știu dacă 
Mimi apucase la data aceea să cunoască Odiseea, dar 
e semnificativă intuiția culturală cu care a sesizat 
datumul homeric ca din marile evenimente epice să 
rămână întotdeauna un martor care să poată „povesti 
toate acestea cândva.‖ De altfel, în toate reflecțiile sale 
se poate distinge și o perspectivă, fie ea și timidă, ca o 
zare, asupra viitorului, dar, deseori, și câte o aluzie 
culturală, cum se întâmplă și când încearcă să descrie  

Frigul: „Luni, 26 ianuarie 1942. Ziua de azi întrece 
orice descriere, orice închipuire a minții omenești [...] Nu 
vorbesc de frig, căci de o săptămână e întruna un frig 
între -30° și -35°. Dar azi noapte a început și vântul să 
bată cu o tărie și mai mare […] Vânt și zăpadă, nămeți, 
un viscol care-mi amintește de filmul Uraganul.‖ Ca 

oricărui om cultivat, referințele culturale i se nășteau în 
clipe dificile, spontan, ca un suport  sau refugiu al 
rezervelor de optimism. În alt pasaj, tot referitor la frig, 
își amintește prin contrast de frigul de-a dreptul idilic din 
pastelul Iarna a lui Alecsandri. 

Frica era provocată mai ales de zvonurile care 
circulau: că vor fi din nou dislocați, ba înspre Bug, ba 
într-un lagăr, unde auziseră că ‖Mame și tați [erau] 
omorâți în fața propriilor copii sau invers, copii aruncați 
de vii în gropile unde zac părinții morți, omorâți cu 
bolovani.‖ Înspăimântător nu era atât faptul că zvonurile 
se schimbau „din minut în minut‖, întreținând o perpetuă 
stare de stres în întreaga comunitate, ci amănuntul că 
„Fiecare se simte obligat să adauge o minciună, o 
observație personală.‖ Se crease astfel o greu 
suportabilă tensiune interpersonală, agravată și de 
absența unor răspunderi, altele decât cea a 
supraviețuirii: „Ne mâncăm unii pe alții numai din lipsă 
de ocupație.‖ Se acomodaseră cu situația oricât de 
precară și consemnul era „să nu fie mai rău‖: „Stăm pe 
loc și suntem fericiți că am rămas aici; doar știm că orice 
plecare în necunoscut ne poate aduce moartea.‖ Fiindcă 
„aici‖ existau și mici facilități sau bucurii, bani trimiși de 
comunitatea din București, care soseau din când în 
când, bine dijmuiți pe traseu, chiar prin intermediul 
militarilor români sau nemți, la fel veștile, oricât de rare, 
prin poștă, sărbătorile celebrate cu mijloace improvizate, 
la care, ținând să precizeze că nu e habotnică, Mimi 
mărturisește: „...mă doare numai faptul trist care ne-a 
silit să nu ne ținem obiceiurile și tradițiile neamului. Ce 
frumos era acasă!‖ Dar se bucură când găsește de lucru 
voluntar într-un fost colhoz, pentru trei supe și 800 gr. de 
pâine, din care niciodată n-a primit mai mult de 200: 
„După o zi de muncă, trei zile n-am putut să-mi mișc 
mâinile și picioarele [...] Dar sunt mândră de mine.‖ 

Murdăria: „28 ianuarie 1942. Murdăriile stau 
pretutindeni ascunse sub zăpadă și când se va topi 
toată vom înota în murdărie. Principalul e să ne păstrăm 
curați.‖ Și ceva mai târziu: „18 aprilie 1942. Alaltăieri, 
după șase luni de când am plecat de acasă, am făcut 
prima baie.‖  

Două lucruri însă, ce țin de spiritualitate, de 
realitatea interioară, de intimitatea fiecăruia, le suporta 
totuși cel mai greu: singurătatea și dorul de casă. 
Singurătatea o resimțea în imposibilitatea de 
comunicare și în degradarea valorilor spirituale: „Cel mai 
trist lucru care ni s-a întâmplat era  că pentru noi 
moartea și-a pierdut misterul...‖ Tatăl devenise depresiv, 
Sisi, sora, anemică și vlăguită, prezentă doar fizic,  
mama excedată de noua situație. Tineri de vârsta ei se 
găseau, chiar simpatici, dar cu ei era imposibil să 
stabilească o relație de comunicare inteligentă, din 
cauza discrepanței culturale și educative. Pentru aceștia 
ea, venită din România, era o ființă exotică,  cu care nu 
reușeau să descopere subiecte comune. Numește și 
câțiva congeneri atașanți, dar, în general, o aduc la 
exasperare „Cunoștințele noi, pe care nu le-aș fi făcut în 
alte timpuri niciodată, discuții tâmpite care te fac să uiți 
tot ce ai știut odată, povești uitate și repetate și 
răsrepetate, prostii ajunse azi lucruri posibile într-o 
discuție.‖ Într-un asemenea context, crește și devine 
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copleșitor dorul. Dorul de casă și de patrie sau de ceva 
inefabil care le cuprinde pe amândouă, precum rădăcina 
comună germană Heim și Heimat – casă, cămin și 
patrie. Cuvântul casă cred că revine cel mai des în acest 
jurnal: „Ce înseamnă casă? Înseamnă în primul rând 
liniște. Mi-e așa de dor de liniște și am așa mare de 
nevoie de ea.‖  Dar casă, în sens mai larg, înseamnă și 
acasă, iar acasă înseamnă România. E locul aici să 
remarcăm integrarea tinerei Miriam Korber și 
sentimentul ei de aderență la  cultura românească. 
Fenomenul e absolut firesc și explicat printr-o precizare 
târzie a doamnei dr. Miriam Bercovici, când evocă 
climatul multicultural al Bucovinei natale: „Astfel, aici s-
au întâlnit influențe culturale germane-austriece, 
evreiești, poloneze, ucrainene, pe fondul cultural 
românesc constant” [sbl. RC]. Acest „fond cultural 
românesc constant‖ a fost decisiv în configurarea morală 
și culturală a celei ce avea să devină un eminent medic, 
ceea ce se vede din detalii aparent nesemnificative ale 
însemnărilor ei din „bejenie‖ – cuvânt rar, vechi, folosit 
chiar de ea. Să reținem că, în clipa plecării, pe lângă 
albumul de la Bondy, nu mai ia cu sine decât Balada lui 
Ciprian Porumbescu. Că în toiul celui mai crâncen 
viscol, își amintește de iarna din pastelul lui Alecsandri. 
Cărți primea din când în când, vărzuite, slinoase, dar, 
oricum, cărți pe care le devora – Stefan Zweig, 
Galsworthy, Daphne du Maurier ș.a., dar i se face dor 
de... Ionel Teodoreanu, ar reciti chiar și Golia sau 
Lorelei. Evocă cu nostalgie sărbători și obiceiuri 
românești, celebrate și în familia lor, Crăciunul, 
Mărțișorul, dar și „munții noștri, munții și brazii noștri 
dragi‖ [sbl. RC], în contrast cu monotonia deprimantă a 
stepei ucrainene,  bântuită de viscole sau vipii 
năucitoare. Iar când e să compare țăranul român cu cel 
ucrainean, aderența ei la patria comună e și mai 
elocventă: „Țăranul ucrainean e foarte deosebit de al 
nostru. Nu vorbesc numai de țăranul bucovinean, ci, în 
general, de țăranul român. E adevărat că ucraineanul a 
trecut 23 de ani prin regimul comunist. Țăranul nostru e 
cu totul altfel, mai aproape de noi, de felul nostru de a fi‖ 
[sbl. RC]. Dar cea mai evidentă expresie a apartenenței 
sale la arealul românesc e însuși faptul de a-și fi scris 
jurnalul într-o limbă românească ireproșabilă, cu – vorba 
dlui Eugen Negrici – o remarcabilă expresivitate 
involuntară țâșnită din inerenta implicare afectivă care 
ne situează în postura de cititori necondiționat empatici.  

„Principalul e să ne păstrăm curați‖ scria Mimi în 
ianuarie 1942. Evident, nu se referea numai la curățenia 
fizică, ci, poate în primul rând, la cea morală. Ea formula 
atunci un imperativ existențial pe care și l-a asumat și l-a 
urmat întreaga viață. Se distinge această ținută și în 
Postfața autoarei, scrisă, cred, - în 2017, la 97 de ani, 
unde doamna dr. Miriam Bercovici mărturisește cum, la 
întoarcerea din exil, după două săptămâni de mers pe 
jos, extenuată, desculță, flămândă, murdară și 
zdrențuită, „Am sărutat la propriu pământul românesc de 
pe care am fost alungați.‖ Pentru ca imediat apoi să 
precizeze „Nu e vorba de vreo învinuire a poporului 
român pentru cele întâmplate. Ororile le-au comis cei 
care au guvernat atunci țara.‖ Au rămas însă, intratabile 
sechelele ororilor trăite, amintirile celor dragi care au 

rămas în gropile comune înghițite de stepă, coșmarurile, 
puseurile depresive. Pe care dânsa le duce, dar le 
domină, în timp ce alții au capotat sub povara lor: 
prietenul Bondy, ajuns profesor universitar la Timișoara, 
s-a sinucis în 1970. Este și motivul pentru care, în ultima 
frază a acestei postfețe, autoarea mărturisește: „Și ca 
aceste coșmaruri care-mi tulbură somnul să nu mai 
devină niciodată realități, socot că apariția acestui jurnal 
poate fi un apel la conștiința celor care vor într-adevăr 
binele acestei țări.‖ Și care – îmi îngădui să adaug – 
cunosc importanța imperativului cardinal a te păstra 
curat, chiar și când viața te-ar aduce în cele mai atroce 
împrejurări... 

Originalul acestui tragic jurnal, scris cu creion 
chimic în albumul primit de la Bondy, se află azi în 
Muzeul Holocaustului din Washington. 
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Ioan Radu  

VACARESCU 

 

 

 

 

Tudor ARGHEZI  
 
   
 

Never the autumn...  
(Niciodată toamna...) 
 
 
 
Never the autumn more beautiful has been 

For our soul delighted of death.  

Ashy bedding is the lightish field.  

The trees avail laces for the high-breath.  

 

Serried houses, like jugs  

With thick wine in their depth of loam,  

Sit at the blue shore of lighting river,  

From whose slime I drank golden foam.  

 

Black birds soar in the sunset, 

Like the sear leaf of the drab and rue  

Hornbeam, shaking up  

Its leaves to the sky-blue. 

  

Who wants to weep, who to mourn  

Should bow to the longing from beneath, 

And with eyes on heavenly poplars torch 

The shadow to bury in their shadow, in the heath.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Ion PILLAT  
 
 

The Cranes 
(Cocorii)  
 
On the field on which the evening falls 
Ash are widening, and desolation. 
The white water of greyish autumn  
Is still glowing at the horizon, when, rustling  
From raised wings go down 
The cranes of heaven. The unbroken troop 
It gathers to take his rest for the night 
And, shadows from the past, on the empty field 
Their nostalgic canto stops its race. 
But the old adviser, in one leg 
Is watching, death's sleep not to seize them. 
Heart-breaking to the stars she calls, 
And the flock, scared by the loud scream, 
With long flight rustle is packing off into the mists.  
The silence ascends. It opens in the sky, 
Trembling to the dawn, a whitish water.  
 
 
 

Emil CIORAN 
 
 

I Don't Know 
(Nu ştiu) 
 
 I don't know what is right and what is wrong; 
what is allowed and what is not allowed; I cannot 
condemn and I cannot praise. There is no valid principle 
in this world and no consistent reason. I'm very surprised 
that some people are still  concerned with the theory of 
knowledge. If I were honest I should confess I care less 
about the relativity of knowledge, because this world 
does't deserve to know it. I often have the feeling of a 
complete knowledge, that jade the entire substance of 
the world, and other times I don't understand anything 
about the whirl around me. I feel a bitter taste, a devilish 
and feral sorrow, and the problem of death it seems to 
me vapid.  For the first time I realize how difficult is to 
define this kind of grief. Perhaps because I desire 
theoretical reasons, but it comes from a realm eminently 
pretheoretical.  
 At this point I don't believe anything and I have 
no hope. It seems to me meaningless all expressions 
that give charm and realities to life. I have no sense of 
the past or the future, and the existing time is venom. I 
don't know if I'm desperate, because the gap of any 
hope there may be something else than desperation. I 
couldn't be upset in any way, because I have nothing to 
lose. How I lost everything! Thinking that now the 
flowers are blooming and the birds are singing ! How far 
everything is ! 

                                TRADUCERI 
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Geo BOGZA  
 
 

Mad dogs 
(Câini turbați)  
 
Sadly to kill them, with grief, 
Dig a grave for them,  
And don't throw them out aimlessly, 
They could be your best friends, 
They would have barked happily,  
They would have jumped with paws on your chest 
Upon your returning from the war, from your exile,  
If in the moment they came into the world 
They would not have entered the conjunction with  
So many mischief-maker stars. 
Sadly to kill them, with great mercy, 
And with fear of the yellow star Saturn. 
 
 
 
 
 

Mircea IVĂNESCU 
 
 

Night  
(Noapte) 
 
In some of us, when we turn away  
from the others, there is a terrace  
to the sea – but rarely we go out at night  
to look at the waves advancing on the wood floor 
bringing  
algae – therefore we know we stumble  
of crabs – (some of them could grab by  
your leg – but is a wound inverted  
to other meanings – it neither hurts, nor  
is gently venomous – it is only a grip 
between two soft pair of pincers, like fingers – nothing 
else).  
We kick them back into the water. We linger  
a while on the porch looking the dark sea.  
That when we go out on this stage covered  
with the light of the moon, under the assault of the 
waves.  
Most often, we stay in the room,  
and this is called solitude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mircea IVĂNESCU 
 

The year that fails  
(Anul în scădere) 
 
The autumn, certainly, may be as a colorful picture  
in a glossy magazine – (an advertisement for cigarettes,  
where you would like to go, under huge trees,  
with weird small fireworks flickering overhead, and in the 
grass  
glides, alike a round snake, the cat).  
In autumn it is good to go out until the end of the garden,  
and looking about for the lizards lying on the wall 
parched by the sun,  
and if you lean your head back you feel  
as the year fails to the winter –  
and you get cold. Afterwards, with the cat in your arms,  
you sit at the window looking on how the garden fades –   
 
 
 
 

Valentin RADU 
 
 

The Forbidden Osculation  
(Interzisa oclulație)                                                        

 
Neither can the living escape from life  
Nor can the dead escape from death.  
Two inhibited and excluded worlds  
Whose peripherical rays fugitively touch  
At the worthless turning points  
Silky touch that you could feel: 
Floating in a boat or elevator, suddenly, 
Still you'd be amazed of how little 
That other world is interested  
Oh, dead or living one 
Of you.  
Neither can the living escape from life  
Nor can the dead escape from death. 
 
 
 
 

 
 

 



15 

 

 

 

 

Ioan BARB 

 

Lângă pârâul 

Cherit 
 

Când era secetă și crăpa 

pielea pământului 

băteau clopotele în dungă  

noaptea visam că se deschideau mormintele 

tresăream dar somnul seca precum apa pârâului Cherit 

și nu mai puteam să mă cufund în vis 

uitarea cobora ceața 

în oasele cailor ce loveau insistent ieslea 

alungând teama  

în dezmățul ceasului îl auzeam pe vecinul Ion  

certând umbrele cuibărite lângă gardul grădinii 

stătea îngenunchiat pe frunzele de trifoi păsăresc  

cu ochii ridicați spre cer 

suspinând după roua dimineții 

roua istovirii 

prefigurând lămpașe pe frunze 

izvorând în stropi de sudoare pe fruntea sa 

striga la Dumnezeu implorându-l să răstoarne ciutura 

norilor 

peste pământ 

tata ne făcea semne să ascultăm 

ne răscoleau strigătele lui 

o cântare de plecare la căpătâiul mortului 

știam că în spatele fiecărei case de lut 

Dumnezeu a sădit grădina Ghetsimani  

iar deasupra în vâltoarea norilor  

a coborât umbra Sa să ne păzească 

rugăciunea vecinului Ion cobora 

se muia curgea în pământ 

răcorea rădăcinile ierbii 

mă făcea să înțeleg 

că Tu te întorci cu spatele la pământ 

să nu îți vedem  lacrimile izvorâte din durerea noastră  

când ne aduci și ne iei din lume  

o bocceluță de suspine e singura avere cu care plecăm 

dar Tu ne ștergi amintirile  

ca să vedem doar umbra Ta cum acoperă soarele 

de la asfințit și până la răsărit  

să gustăm amarul tristeții din pricina căruia ai închis 

cerurile 

și îmi alungi gândurile negre lângă pârâul Cherit 

mă bântuie croncănitul corbilor când străbat timpul 

ca pe Ilie flămând așteptând să treacă urgia 

simt cum mi se uscă în trup pășunile 

copacii nădejdii îngălbenesc și cad  

sângele îmi miroase a turbă  

atunci strig  împotriva mea 

izvoarele minții au secat de mult 

mă biciuiesc penele corbilor ce îmi hrănesc disperarea 

și nu mai întrevăd drumul spre Sarepta 

 

 

prin volbura cuvântului  

glasul  din mine îmi poruncește 

să mă opresc să ascult 

cum peste grădina gândului trece umbra Ta 

desface zalele ce încetinesc rotația pământului  

 

dar eu stau nemișcat stau uimit 

copleșit de țărâna crăpată sub coaste 

și nu aud nici sunetul pașilor  

ce se dstramă pe drumul Damascului 

spaima ortacilor mei implorând din nisip 

miroase a turbă a sânge uscat pe lemn 

îmi culeg liniștea  

o floare de câmp din grădin Ta suspinânând 

și îți mulțumesc Doamne că sunt neatins 

 

prin ciobul de geam picură încă viața 

 

 

 

 

                    

 

 

                                       POEME 

                          APARIȚII EDITORIALE 
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Emil Cătălin NEGHINĂ 

tot tot tot  
(fragment dintr-o carte nescrisă vreodată) 

              
ploile 
 
să numească cineva ploile 
nimeni nu are umbră  
pătura destinului  
curge schimbarea  
plânge geometria ochiului 
pe stradă nu mai trec  
cu tălpile cusute  
palmele care aprind  
focul care nu mai arde 
care nu mai cântă 
care nu mai cheamă  
turmele dintre granițe 
ploile nu vin deloc 
nimeni destul de curat  
să le cheme pe nume 
nu e prin preajma asta 
 
cărarea 
 
apa spală tot tot tot 
ce s-a scris pe nisip  
peste noapte aici 
valul cuvântul îl spală 
cuvântul mușcă dur 
setea pământului 
colți veninoși  
idei tari născute 
în labirintul de ceață 
în urmă doar gol 
iz de veghe lină  
la căpătâiul curat 
al celui care a numit  
prima oară cărarea 
 
pe val 
 
zorile mult curg 
mută soarele tot 
usucă priviri 
desprinderea ghearelor 
cușca cu brațe  
legănare de spaimă  
creuzetul amarului 
mângâiere tiptilă 
lebăda ciocănind ușor  
în geamul de apă  
fiara de lapte și ceață 

sub aripa dreaptă 
ocrotind-o tiptil 

 
noapte albă 
 
ca un munte călare 
pe un deal mic 
ca o pajiște călare 
pe un iaz mic 
ca un vânt călare 
pe un soare mic 
ca un gând călare 
pe un suflet mic 
ca un urs călare 
pe un cer mic 
ca un ocean călare 
pe un mușuroi mic 
ca un urlet călare 
pe un amor mic 
se zbate noaptea 
în înveliș 
 
umbră 
 
lumina asta fuge  
cel mai repede 
cântă dansează 
cel mai frumos 
face tot nimicul  
vizibil mai mult 
dansează apăsat 
pe o barcă mică 
un singur luntraș 
un singur bănuț  
nu cere tot sacul 
cărat prin pustia 
frumoasa de tot  
viață tristă 
din care oricum 
iartă-mă Doamne 
nu mai rămâne 
nimica umbră 
când sufletul pașnic  
pleacă de tot 
în treaba lui 
 
readaptare 
 
la capătul lumii  
prețuita întoarcere  
în paradis costă 
săruturi ispite  
măști jene jeg 
sânge donat  
mântuire siluită 
prin concurență 
nimic e-n nimic 
respiră febrilă  
necunoașterea dură  
nu face mai lină 
căderea din tot tot 

                                         POEME 
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doar cel ce respiră 
se poate readapta 
de-adevăratelea  
la paradis 
 
mlaștina 
 
cum cad frumos  
gânduri decisive 
fără supărări mari 
fără intimități cu zâne 
fără lapte și miere 
fără detestări 
fără cuțite de vânătoare 
înghit în sec fiecare zi 
spăl negurile toate 
de noroi alge lipitori 
iau o gură de aer 
m-afund din nou 
în tot ce am  
mă trezesc mereu  
în locul acela 
unde fiecare  
își primește  
la intrare mlaștina 
 
evadare 
 
s-a întâmplat  
mâinile au cules 
roua de pe case 
lumina arcadelor 
capătul bun 
începutul firav 
al unei povești  
cum luminează  
grea adânc ascunsă 
în mintea nedormită 
din trupul de pământ 
pe care încet-încet  
încerc să-l conving  
să dospească 
să fermenteze 
pâine bună să se facă 
de carne și os  
să scape sufletul 
 
pas 
 
pășește pădure  
peste răspunsuri 
urlet delicat  
deschide închiderea 
urcă în furtună  
cu sufletul lac 
sudoare de creieri 
sună pământul  
fin orb așezat 
bătrânețea zace  
în pruncul cel nou  
osândit tot tot tot 

să rabde în pântece 
până dă de ieșire 
îndură-te Doamne 
de dalele pe care pășesc 
fără să calc lumina 
 
 
tot 
 
vânt peste brazi 
stârnește penelul  
pânza icnește 
culori plouă blând 
se plimbă trecerea 
în haine de verde 
prin trecătoare 
vântul plânge  
luptă cu stânca  
rinichii muntelui 
respiră tot tot tot 
ca un ceas prematur 
declarat dereglat 
 
tot așa 
 
lacrima toată 
a curs peste viu 
se scrie pe somn 
cu sângele risipit 
de luntraș 
purtat peste simț 
mâna singură 
însărcinată 
să scrie tot tot tot 
să traducă în litere 
trecerea din adânc 
din uscarea apelor 
de vânt cu sânge 
cu viu cu hrană 
de grâu înălțat 
din sine spre sine 
cu cruce adâncă 
aruncându-se  
din carnea sa 
murind înviind 
și tot așa tot așa 
de mai multe ori 
 
trebuie să cazi 
 
poetul scrie pe nisip 
cu vise ruginite 
visele nu mușcă  
stăpânul tabloului atârnă 
lângă icoana veche 
fecioara zâmbește 
cu pruncul în brațe 
transparentă lumina 
șterselor amintiri 
care vor veni  
deasupra pe 
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Lucian 

MĂNĂILESCU 

 
 

Sentiment 
 

Mi-era dor de inimile voastre 
de duminică, povestind zboruri târzii, 
şi nu v-am putut uita chiar dacă 
am îmbătrânit într-o viaţă străină, 
printre lucruri şi imitaţii ale fericirii... 
 
De aceea, prieteni, m-am întors 
să mor puţin acasă 
şi sunt fericit ca în copilărie 
când mă îngropa zăpada... 
 

 
Vorbe peste gard 
 

O strig peste gard pe vecina în negru, 
care stă pe prispă şi bate coasa: 
- Ce zici , vecină, o să plouă mâine? 
Ea se uită, pe sub broboadă, la cerul 
din ochii mei şi oftează: 
- Da, maică, o să plouă!... 
 
 
 

Paznic de far 
(In memoriam Geo Bogza) 
 
Aseară, printre stâncile orizontului 
a apărut mândra corabie a lui Orion, 
încărcată cu mirodeniile sudului. 
Nici un val nu tulbura liniştea, 
doar undeva, sub promontoriul farului, 
bătrânul paznic îşi scutura pipa, 
lovind-o de lespedea mării 
şi aşteptând să treacă eternitatea. 
 
 

Femeia în negru dă de mâncare la vrăbii 
 

Discuţiile mele cu femeia în negru 
devin tot mai patetice. 
De fapt, ea are grijă de mine, 
ea mă tratează de depresie 
şi îmi pune picăturile amare 
în linguriţa de împărtăşanie 
a fiecărei zile, în timp ce divagăm 
despre eternitatea secundei şi despre 
estetica figurilor de ceară 
din muzeele Madame Tussauds. 
 

Uneori îmi permit chiar să o admonestez, 
cum o admonestam pe mama: 
„Iar mi-ai amestecat sufletul printre lucruri! 
Iar ai uitat să-mi aduci portocale!...‖ 
Şi ea se întristează şi iese în curte 
să dea de mâncare la vrăbii... 
 
 

Vom debarca printre canibali 
 

Viaţa este o maşinărie cu zbaturi, 
care urcă pe Fluviul Negru hăituită 
de umbre şi de strigătele sălbăticiei... 
 
- La noapte, dragul meu Vineri, ochii de lup 
vor aprinde focurile în junglă şi tobele 
vor asurzi dansul printre coline. 
 
La noapte, nepreţuitul meu Vineri, 
vom debarca totuşi pe ţărm, printre canibali, 
bieţi oameni şi ei, clănţănindu-şi 
dinţii de piatră în aşteptarea morţii. 
 
 

La al cincilea semnal 
 

Dimineţa, pe fereastra televizorului, 
lumea se vede din ce în ce mai mică. 
 
Peste drum, în Japonia, un tsunami 
revarsă pe străzile în derivă 
sentimente eroice şi spaime, inexistenţa 
sare gardul în cimitir şi Charles Aznavour 
cântă: „La bohčme, la bohčme...‖, 
universul intră în colaps, un crainic obosit 
anunţă codurile multicolore ale ploii, 
lumea se înghesuie la promoţiile 
de inutilităţi agreabile din supermarket, 
între SUA şi Mexic răsare 
un soare de sârmă ghimpată, la marginea 
cerului se construieşte un Auschwitz 
al câinilor comunitari, tristeţea mea urlă la Lună, 
bunii samariteni ai ONG-urilor canine vorbesc 
despre patrupedele castrate, fericite şi libere. 
 
La al cincilea semnal timpul se opreşte 
între roţile dinţate ale campaniei publicitare 
şi prin nori se aude trecând căruţa hingherilor... 
 
 

Pronia comandă: „Foc! ” 
 

Revoltele poeţilor sunt înecate 
în sânge, în propriul lor sânge... 
 
Ei stau cu armele în cumpănă 
în faţa oglinzilor, întunecaţi şi singuri, 
până când pronia comandă: „Foc!‖ 
şi pieţele şi bulevardele se umplu 
de trupurile lor transfigurate, 
de cuvintele călcate-n picioare 
şi de uruitul de şenile al tristeţii... 
 
Atunci închid ochii şi trag 
fără să se gândească la consecinţe, 
trag foc cu foc, rafală după rafală, 
până când soarele îi nimereşte în tâmplă. 

                                     POEME 
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Andreea  

ZAVICSA 

 

Instrucțiuni privind Cartea neisprăvirii 

Nu mai sta pe gânduri și ia în mână noul volum al lui 
T. O. Bobe. Oprește-te puțin asupra copertei întâi. Observă 
colajul de motive și scene literare; negreșit le vei întâlni și între 
pagini. Acum, întreabă-te: ce poate să însemne titlul? Să fie 
oare Cartea neisprăvirii tocmai ce pretinde prin titlu că este? O 
carte neterminată?, nedesăvârșită?, neisprăvită? Nu trișa! Nu 
te duce la ultima pagină pentru a-ți răspunde la întrebări! ... În 
regulă, ai trișat, dar acum întoarce-te la primul capitol și 
citește, pagină cu pagină. Una, două, cinci, zece, douăzeci și 
cinci... până te apropii din nou (dar, de data aceasta, în mod 
cinstit) de final. Încetinește ritmul, fă pauze mai dese de 
reflecție, mai trage puțin de timp. Nu vrei încă să termini cartea 
neterminată. După ce ai umplut un carnețel cu notițe, întrebări 
și impresii de lectură e timpul să închizi volumul și să te 
gândești: ce a vrut să spună autorul? Dar imediat îți vei da 
seama că nu aceasta este întrebarea potrivită, ci: ce a vrut să 
spună cartea?  

Încă din primele pagini, Cartea neisprăvirii pare o 
bizarerie a banalului. Autorul empiric își alege un personaj-
autor (domnul Teo) care, pe parcursul volumului, încearcă să 
ducă până la capăt măcar una dintre multiplele idei 
„parascovenice‖ de cărți pe care le are în minte: de la un 
Dicționar pe sărite, o încercare a la Mircea Nedelciu de a 
exploata DEX-ul în vederea unor povestiri comico-satirice în 
jurul unui cuvânt ales la întâmplare și până la  Instrucțiuni 
privind plictiseala sau întinsul rufelor, o poveste despre un 
prieten imaginar, Sergiu, ori un rețetar al declarațiilor de iubire, 
T. O. Bobe împărtășește cititorilor, la persoana a III-a, detaliile 
necunoscute din atelierul de lucru al scriitorului T. O. Bobe. Cu 
alte cuvinte, esența cărții este dată de asemănarea, aproape 
până la identificare, dintre personajul-scriitor domnul Teo și T. 
O. Bobe autorul-neisprăvit, după cum declara el însuși într-un 
interviu. Asemănare, dar nu suprapunere, adică un fel de 
autoficțiune. 

Frustrarea principală a personajului, adică miza cărții, 
se naște din neputința de a-și respecta propriile termene-limită, 
drept care, consideră el, nu are nici cum să își creeze o operă. 
Încercarea de a alcătui Dicționarul pe sărite este abandonată 
după numai opt povestiri, în timp ce intenția de a contribui cu o 
bucată de proză despre un prieten imaginar pentru un volum 
colectiv este amânată la nesfârșit, în căutarea formulei 
potrivite. Între schițele lăsate în așteptare apar frânturi din 
banalul cotidian al domnului Teo: sărbătorile, cafelele, țigările 
fumate pe geamul din bucătărie, cerealele cu iaurt, curățenia 
de la final de săptămână împreună cu doamna Vali, întâlnirile 
cu prietenii, invitațiile la clasele de liceu pentru a vorbi despre 

cariera literară, postările pe facebook, dar, mai presus de 
toate, amintirile din prima tinerețe și permanentul deziderat 
artistic de a scrie cărți noi care să pună în valoare idei noi, 
originale, „la care să nu se mai fi gândit nimeni înainte.‖ În 
acest fel, pe măsură ce numărul paginilor prozelor propriu-zise 
stagnează, Cartea neisprăvirii se scrie singură - întocmai ca în 

tabloul lui Escher cu mâna care se desenează pe ea însăși - 
din resturile care dau contur vieții domnului Teo. Astfel că, 
ceea ce îi scapă domnului Teo din vedere este faptul că nici el, 
nici Sergiu Malagamba, alter-ego-ul lui imaginar care se 
încarnează la un moment dat, nici T. O. Bobe însuși nu sunt 
autorii Cărții neisprăvirii, ci Cartea însăși. Din acest punct de 
vedere, problematica naratologică care ar putea fi analizată în 
cheia unei metaficțiuni este suspendată.  

Nucleul volumului îl constituie bucata neîncheiată 
Totul e bine când se termină. Cu bine!,  pe care domnul Teo 
din t0 se hotărăște să o scrie, având ca personaj central un 
prieten imaginar, în cazul de față: Sergiu Malagamba. În 
interiorul povestirii cu pricina apare un al doilea domn Teo, 
domnul Teo din t1, care devine personaj alături de prietenul 
său imaginar. În punctul de maximă tensiune al povestirii, în 
mod flaubertian, domnul Teo și domnul Sergiu au revelația 
identificării unul cu celălalt, astfel încât prietenul imaginar nu 
mai este eteric, se „întrupează‖ și devine substitutul din viața 
de zi cu zi al adevăratului domn Teo, care îi cedează acestuia 
misiunea de a duce la bun sfârșit povestea despre prietenul 
imaginar. În acest punct, domnul Teo din începutul volumului, 
domnul Teo din povestirea Totul e bine când se termină. Cu 
bine!, domnul Sergiu și T. O. Bobe se află pe același plan, 
nimic nu mai este supra sau subdimensionat.  

Reușita volumului de tip „literatură parascovenică‖  nu 
vine însă numai din bifurcarea perspectivei narative, ci și din 
așa-zisele elucubrații cu privire la o plimbare imaginară a lui 
Orhan Pamuk prin centrul Bucureștiului, la greutățile de 
nevăzător întâmpinate de Borges, la epopeea femeii cu 
contorul etc. Mai mult decât să pună pe hârtie, personajul lui T. 
O. Bobe gândește, imaginează, analizează și apoi se 
indispune când nu poate scrie ceea ce și-a propus de fapt. În 
tot acest timp, Cartea neisprăvirii  se alcătuiește singură din 

suma divagațiilor și a pasajelor propriu-zise scrie independent 
de rațiunea volumului de față. Luând în considerare aceste 
aspecte, T. O. Bobe și-a atins scopul în mod, aparent doar, 
neașteptat: a scos pe piață o carte originală, perfect 
„neisprăvită‖, cu iz de Florin scrie un roman, dar exploatând 
regimul narațiunii în ramă până la simetria naratorilor. Și, dacă 
tot și-a propus să alcătuiască un Dicționar pe sărite, închei cu 
o posibilă nouă intrare de dicționar pe care o propune T. O. 
Bobe cuvântului „carte‖: „O carte nu-i altceva decât o înșiruire 
de cuvinte, de paragrafe, de întâmplări din viețile altora, fie ei 
adevărați, în carne și oase, fie închipuiți, iar cuvintele și 
paragrafele și oamenii ăștia sau zebrele sau pinguinii nu fac 
altceva decât să pozeze, să înregistreze ceva ce există deja în 
stimatul cititor și depinde de el dacă e acasă sau nu pentru o 
carte sau alta, depinde de el dacă-i deschide ușa și o lasă să-i 
înregistreze sau nu consumul de energie electrică, depinde de 
el dacă în timp ce citește i se zbârlește părul pe mâini dintr-o 
cauză sau din alta ori dacă își zice ia mai lasă-mă, frate, cu 
prostiile astea ori dacă își aduce aminte de mirosul pielii bunicii 
atunci când se apleca pe deasupra lui să mai îndese bucățica 
de cașcaval în marginea mămăligii ori dacă citind își 
proiectează un viitor fericit cu femeia sau cu bărbatul cu care 
în urmă cu trei zile a împărțit o conservă de ton în ulei și o 
bere.‖ 
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Felix NICOLAU 

 

Dostoievski de la 
Bucale 

 

Să fii romancier la nici 25 de ani pare să nu mai 

constituie un lucru atât de dificil. În ultimii cincisprezece 

ani tinerii au produs romane serioase, scrise în cultul 

fragmentarismului, intelectualizate la modul feroce şi 

violente. Un experimentalism bine venit care, în general, 

făcea inhalaţii din două perioade ale literaturii ruse şi 

americane. Ca să vezi cum se reunesc polii opuşi pe 

teren românesc, acest Nou Ierusalim etc etc. Aşdar, 

inspiraţia a fost stimulată puternic de romanele beatnice 

americane şi de noua proză rusească, cea de după 

semi-dezmembrarea Imperiului Sovietic. Bineînţeles, 

intelectualul român fiind alăptat de la complexul culturii 

mici, nu s-a mulţumit cu pastişe sau adaptări, ci a 

asezonat totul cu o puzderie de referinţe culturale. Să nu 

mai zică nimeni că trăim într-un fund de lume, de parcă 

nu exact culturalismul ăsta forţat, à outrance, ar fi marca 

înregistrată a Europei de Est. 

 

Ca să fiu sincer, am luat cu scepticism în mâini 

romanul Soni (Tritonic), mai ales că adună 250 de 

pagini. Andrei Ruse e un tânăr model 1985, extrem de 

activ în lumea literară internautică. La un moment dat a 

construit un site literar, Rocultura, care a ajuns să fie 

mai accesat decât părintele său, Hyperliteratura lui 

Marius Ianuş. Soni e o carte cu copertǎ neagrǎ pe care 

apare o junǎ cu braţele desfǎcute în chip de aripi şi 

privind cu un zâmbet oarecum zen în sus. Chiar dacǎ 

mottoul este luat din Jack Kerouac, Andrei Ruse a 

fabricat o carte diferitǎ de ceea ce fǎcuserǎ pânǎ atunci 

tinerii romancieri români. Romanul lui are poveste, e 

scris rapid şi pigmentat cu situaţii şi replici 

spectaculoase, inteligente. Dupǎ treizeci de pagini, 

scepticismul s-a dizolvat. Mai ales cǎ, deşi eroina 

principalǎ suferǎ ba de SIDA, ba de cancer, expresia nu 

devine niciodatǎ pateticǎ. Asta m-a surprins, pentru cǎ-l 

ştiam pe autor din volumul de poezii blackjob, apǎrut la 

Vinea în 2007. Acolo era un poet printre altele şi al 

Bucureştiului, frustrat de urâţenia unui oraş pe care 

totuşi îl iubeşte şi refugiat într-o dispoziţie chill-out. 

Acum, însǎ, el suferǎ o metanoia auctorialǎ. Romanul lui 

este fluent, viu şi inteligent. 

 

În primul rând este încurajatoare tonalitatea 

minimalistǎ. Adresarea este fireascǎ şi are aerul unui 

jurnal de blog. Conteazǎ foarte mult ca mesajul sǎ 

ajungǎ la cititor rapid şi nedenaturat de învolburǎri 

descriptiviste sau filosofarde, care sǎ demonstreze 

„mǎiestria‖ scriitoriceascǎ. 

 

Tânǎra Soni îşi conştientizeazǎ boala ca pe un 

vierme ce o bântuie de la nord la sud. E o persoanǎ 

normalǎ, cu gusturi cam prea elevate pentru un 

funcţionar, şi cu o capacitate de autoanalizǎ 

neverosimilǎ. Meditând asupra bolii, reacţia ei este una 

retoricǎ: „astea nu-s preocupǎri pentru o puştoaicǎ de 

26 de ani‖. Deci totul îi pare „un coşmar de cǎcat‖. 

Acestea sunt clişeele de început, care mi-au accentuat 

disperarea de cititor profesionist. Am mai descoperit 

apoi cǎ bolnava absolvise Filosofia şi cǎ fusese adepta 

drogurilor şi a experienţelor sexuale bi. Dupǎ şocul 

provocat de diagnosticarea bolii, Soni îşi revine şi se 

pune pe treabǎ. Nu zic cǎ Andre Ruse nu ar cunoaşte 

sufletul feminin, dar multe comportamente ale eroinei 

sunt creaţii ale fanteziei masculine. Aşa sunt fazele cu 

capul ras al tinerei. Odatǎ îi cere unei amice s-o lingǎ pe 

ţeastǎ, ceea ce îi declanşeazǎ un orgasm apoplectic. 

Altǎ datǎ îi dǎ voie unui vânzǎtor de la sex-shop sǎ-i 

ejaculeze pe craniu. Însumarea aventurilor ar pǎrea un 

teribilism multiplicat dacǎ printre ele nu ar fi inserate 

parabole care schimbǎ perspectiva. Soni îşi cautǎ 

Constantinopolul propriu, precum solii trimişi de bizantini 

asediaţi de turci sǎ cearǎ ajutor papei şi care, aflând cǎ 

n-o sǎ capete nimic, se întorc sǎ moarǎ împreunǎ cu 

concetǎţenii lor. 

 

Existǎ un filon dostoievskian, de dezbatere şi 

revoltǎ metafizicǎ, şi altul cinic pânǎ la bufonerie, ca la, 

sǎ zicem de dragul comparaţiei, John Kennedy Toole. 

Soni practicǎ terapia organizǎrii premature a morţii, ceea 

ce o exaspereazǎ pe amica ei: „nu ştiu cum oamenii ca 

tine se pot îmbolnǎvi de ceva. Credeam cǎ şi bolile au 

demnitatea lor‖. Când patetismul dǎ târcoale, este 

alungat cu o fandare iscusitǎ. Cele douǎ prietene se 

îmbrǎţişeazǎ disperate: „dacǎ am fi fost într-un film, 

probabil pe fundal ar fi început o melodie ca lumea‖.  

 

Înaintând pe teritoriul minimalismului, Soni 

începe sǎ ţinǎ un jurnal de blog. Romanul devine o 

împletire de ficţiune cu autoficţiune. „oamenii trǎiesc 

pentru lucruri simple‖. Este prima notaţie a blogului. 

Trecuţi prin sita privirii unui canceros, oamenii provoacǎ 

lehamite. La fel şi şeful suprem: „dumnezeu? dumnezeu 
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ne urǎşte pe toţi‖. Faptul cǎ fiecare frazǎ începe cu literǎ 

micǎ diminueazǎ zvâcnetul teribilist al afirmaţiilor. Dar, 

cum am spus, frumuseţea romanului se gǎseşte în umor 

şi în ideile originale. Scǎzând zilele primei copilǎrii, zilele 

de muncǎ şi orele de somn, Soni ajunge la concluzia cǎ 

a trǎit efectiv 7 luni. Scena vizitǎrii unui magazin de 

pompe funebre e demenţialǎ. Mai întâi şoferul de taxi 

care e de pǎrere cǎ boala i se trage tinerei „de la prostia 

aia de otv‖. Apoi patroana de sicrie cǎreia i se solicitǎ un 

coşciug în dungi, verde şi alb, şocatǎ şi de solicitare, dar 

şi de dorinţa viitoarei posesoare de a proba produsul în 

magazin. O bunǎ vânǎ de regizor, aş zice. 

 

Anarhismul lui Chuck Palahniuk pândeşte la 

orice colţ, mǎcar ca ipotezǎ de lucru. Boala devine un 

accelerator de viaţǎ, aşa cum era greierele lui Ion 

Bǎieşu alergând pe discul de pick-up. Soni ajunge sǎ 

trǎiascǎ pǎtimaş: sex, droguri, shopping şi, bineînţeles, 

completarea blogului personal cu panseuri bǎtǎioase.  

 

Ştiu cǎ imediat dupǎ publicare, cineva, într-o 

recenzie, a funţionat ca un fel de spoiler şi a dezvǎluit 

finalul. Asta l-a supǎrat cumplit pe junele autor, întrucât 

ar fi afectat vânzarea cǎrţii. Mie îmi plac spoilerii şi, în 

plus, nici nu cred cǎ Soni îşi trage farmecul din surpriza 

de la final. Surprizǎ care nici nu este atǎt de mare. Un 

doctor îi inoculase eroinei un cancer fictiv şi aceasta, din 

dorinţa de a trǎi intens ultimele luni, îşi face rost de un 

HIV. Final ratat, senzaţionalist în opinia unora, parodic în 

viziunea autorului. Orişicât, numai romanele poliţiste îşi 

au centrul de greutate plasat la sfârşit. Şi încǎ doar cele 

proaste se bazeazǎ pe o asemenea strategie. 

Surprinzǎtor pentru mine a fost cǎ, deşi de o bunǎ 

bucatǎ de vreme întregisem şi eu corul celor care îşi 

doreau un roman cu story puternic, fǎrǎ îmbârligǎturi, 

dupǎ lecturǎ mi-am cam schimbat pǎrerea. Asta nu 

înseamnǎ cǎ mi-aş dori întoarcerea la dantelǎriile 

stilistice şi metafizice ale romanelor şaptezeci şi 

optzeciste. În niciun caz! Dar nici reţetarul şcolilor de 

creative-writing americane, rǎsfrânt şi asupra Europei, 

nu are niciun chichirez. Pentru cǎ, în cele din urmǎ, 

conteazǎ mult mai mult inovaţia narativǎ şi stilisticǎ, 

decât povestea în sine. Poveşti avem toţi, însǎ nu 

suntem capabili sǎ le spunem altfel. Doar din story nu 

iese un roman. 

 

Soni şi autorul sǎu sunt însǎ mai renumiţi 

pentru altceva. Încǎ înainte de lansarea volumului, 

scriitorul şi-a fǎcut reclamǎ furibundǎ. Metoda principalǎ 

a fost lansarea de mass-uri. Cum deschideau 

computerul cei din lista de messenger a lui Andrei Ruse, 

cum mai primeau, cu scuzele de rigoare, ştiri despre 

viitorul roman. Dupǎ care a urmat crearea blogului Soni, 

unde era notatǎ orice micǎ observaţie privitoare la 

roman. Pe mulţi dintre cei implicaţi în viaţǎ literarǎ 

chestia asta i-a enervat şi sâcâit. Romancierul, cunoscut 

fiind ca om pǎtimaş, şi-a motivat marketingul agresiv 

prin lipsa de promovare din partea editurii, de care s-a şi 

dezis public ulterior. Elegantǎ sau nu, metoda a dat 

roade. Prima ediţie s-a epuizat destul de repede. 

Cumpǎrǎtorii, pare-se, au fost mai cu seamǎ tinerii, ca 

sǎ nu spun tinerele. Dupǎ mine, deşi nu mi-a cerut 

nimeni pǎrerea, autopromovarea agresivǎ este un bluff. 

Una este sǎ participi ca autor la lansǎri şi lecturi publice, 

alta este sǎ te propui tu ca talent, dacǎ nu ca geniu. Una 

este sǎ dai cartea ta cuiva, alta este sǎ vorbeşti cu 

insistenţǎ şi încântare despre ea. E mai rǎu decât dacǎ 

o mamǎ ar ieşi în staţia de autobuz şi ar începe nitam-

nisam sǎ-şi laude copilul, cǎ ce frumos şi nemaipomenit 

este el. Dar ǎsta e blestemul autorului român. Într-o 

literaturǎ lipsitǎ de mecanisme de promovare, de agenţi 

literari şi de o bunǎ conexiune cu publicul, se ajunge la 

situaţia ciudatǎ ca volume sofisticate sǎ devinǎ best-

seller-uri peste noapte, iar cǎrţi dinamice şi vii sǎ zacǎ 

prǎfuite. Întrebarea persistǎ: cum e mai bine? Sǎ 

epuizezi tirajul sau sǎ încerci sǎ rǎmâi elegant pe cât 

posibil? Din dilema asta nu se iese: ori devii autor vestit 

şi vândut, ori rǎmâi un aristocrat anonim. 
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Daniel MARIȘ 

Focul din cuvinte 

 

            Despre Vasile Dan şi 
poezia sa au fost emise judecăţi de 
valoare aparţinând unor critici 
literari de renume, una dintre acestea, aparţinând lui 
Alexandru Cistelecan, făcând „carieră‖ prin portretizarea 
sa drept un „iremediabil fericit, dar cu nostalgia 
suferinţei‖. Pentru cei care nu au parcurs niciun grupaj 
de versuri ale poetului, impactul cu poezia sa, cel puţin 
cu cea din cel mai recent volum apărut, „focul rece şi 
alte poesii” (Editura Cartea Românească, 2018), nu 
poate fi decât unul al întrebărilor, al determinărilor 
exterioare, pe diferite curbe temporale, în care ’recuzita’ 
existenţială este creeată cu un excelent simţ poetic.  
            Vasile Dan scrie o poezie spectaculară şi 
tensionată, ce elimină ingerinţa oricărui scop, în afara 
frumuseţii ce se descompune şi recompune, 
concomitent parcă, prin alternarea planurilor şi trăirilor, 
cu o uimire subtilă şi rafinată: „cenuşă, ardere de tot./ 
sânge. Fier roşu ce curge/ în jgheab/ în trup./ doar acidul 
dimineţii/ spală rugina noaptea/ de pe inelarul/ celui 
singur.// dormi? Dar/ totul, totul în jurul tău e treaz./ stă 
la pândă./ dormi?/ spinul în inimă/ înfipt, înfipt./ ca un 
sărut/ cristic.‖ (focul rece).  
           Un simţ al vagului, al imaginaţiei din care se 
hrăneşte „acea limbă/ în care se crapă de ziuă‖ îşi află 
valoarea sa de schimb, se converteşte într-o trambulină 
spre obsesii şi dileme: „implozia sângelui în trup precum/ 
într-o deltă ascunsă.// sângele meu este o vietate roşie/ 
într-un tufiş des/ în emisfera cealaltă veşnic/ 
necunoscută/ precum faţa nevăzută a lunii/ fiecăruia 
dintre noi.‖ (sângele meu e o vietate roşie). Am putea 
remarca aici şi faza incipientă a unui studiu al memoriei, 
al subterfugiilor lăuntrice şi apartenenţei evolutive la 
schimbările aproape imperceptibile ce au loc, de multe 
ori sub semnul absurdului, la nivelul eruptivului întors în 
sine pentru o redefinire a lumii şi a însingurării 
existenţiale: „la capătul drumului era pământ alb/ de 
parcă îmbătrânise brusc/ totul deodată/ ca în prima 
dimineaţă de iarnă.// mâna ţi-era ruptă într-un/ vers alb 
iar// uite la capătul drumului nu era/ pământ/ deloc doar/ 
apă în cer şi/ pe pământ/ albastră aşa o beau îngerii/ un 
abur/ din pumni.‖ (la capătul drumului).   
            O candoare matură forţează timpul şi îl 
explorează ca pe un tărâm necunoscut. „Unghia înfiptă 
în carne‖ provoacă exodul amintirilor şi al trăirilor încă 
neîntâmplate. Suferinţa umană revelatoare se învăluie 
cu „un tatuaj liric al neantului‖. În această ciudată 
fluiditate, poetul nu lasă nimic neexploatat, nici măcar 

vulnerabilitatea, slăbiciunea şi neputinţa: „la 69 de ani nu 
m-am sinucis aşa cum mi-am promis./ dimpotrivă mi s-a 
părut un an veşnic./ am tras de el cât am putut/ ca de un 
elastic. într-o seară târziu –/ ah acele seri fără pic de 
întuneric/ în care toate se văd în clarobscur ca în 
rembrandt/ în lecţia de anatomie –/ m-am declarat eu 
singur dispărut definitiv/ la 112/ unei domnişoare cu 
vocea atât de cunoscută/ reală încât eu însumi 
devenisem fără să se ştie/ doar o hologramă.‖ (la 69 de 
ani).  
            Incursiunea spiritului prin crăpăturile lumii îi 
conferă o constanţă vizionară a spulberării, o vitalitate a 
efemerului, am putea spune, comunicând nuanţe ale 
aceleiaşi stări, în coliziune morală cu realul, cu ideea de 
identitate şi ale constrângerilor fracţiunilor de timp: „acel 
bătrân era mult mai tânăr/ decât tine./ iar tu eşti un copil 
în stare de levitaţie sari/ peste orice groapă nou săpată 
zi de zi./ muşti din pîine iar pîinea creşte singură la loc/ 
în timp ce o mesteci./ ăsta e un fel de a trăi bine de pe o 
zi pe alta./ bei cu sete apa de dimineaţă/ după ce s-a 
ridicat întunericul/ din camera plină cu cărţi încă 
nescrise./ deschizi ochii şi ce vezi te orbeşte şi mai tare./ 
limba în care strigi e mută şi degetele roşii gata/ pentru 
amprenta pe pînza de apă.‖ (pînza de apă).  
            De altfel, aceste poeme induc ideea unui timp al 
mărturisirilor, al descătuşărilor totale în ape limpezi sau 
mai tulburi, de profunzime, a cunoaşterii şi smulgerii din 
derizoriul cotidian. 
            Obstinata cântare a memoriei, a formelor, 
culorilor şi tremurului clipei, fără nicio rezervă a 
comunicării, prin frăgezimea nostalgiei, pare a constitui 
substanţa „focului rece‖, combustibilul ce arde mocnit 
trecutul invadat de prezent. Confesiunea devine aici un 
mod de eliberare. Vasile Dan vede lumea în esenţa ei şi 
astfel descoperă adevărul. Proiecţia empiriei nu 
provoacă apologia retragerii în sine. Dimpotrivă. 
„Fericirea în fond durează/ cât o lumină de fulger/ 
dinspre apus/ sau dinspre răsărit/ nici nu contează‖. 
Cred că această carte este o meditaţie asupra 
perisabilului şi succesiunii deşertăciunilor sale. Dar 
poezia este oare o certitudine că nu totul se raportează 
la amăgiri? 
 

                    

 

                           CRONICĂ LITERARĂ 



23 

 

 

 

 
 

 
Viorel CHIRILĂ 
 
TRASEE ȘI  EXPERIENȚE 
ESENȚIALE ÎN LIRICA LUI  ION 
BARBU 
 

a)Erosul reverberat vizionar 
                                                                                                                  

Ce traseu urmează cutare element ce animă scena 

într-un poem modernist ? E unul ascendent – indicând înaltul 

cu arhetipuri platonice, e unul descendent – țintind dezmățul 

infernal al copiilor terestre, mizează pe orizontalitate – 

însumând formele și bucuriile unei ființări/geografii 

semnificative ? E necesar a se remarca sensul traseului urmat 

de formele imaginarului modernist, pentru a face din el o 

pârghie în descifrarea codificării generale și a codului specific 

fiecărui text. Pentru lector, traiectoriile și experiențele prin care 

trece subiectul sau obiectul poetic nu pot fi un accident al 

inspirației. Ele sunt un mijloc de sugerare a unei ideații și a 

unei viziuni. Din ele inducem împlinirea sau ratarea destinului, 

apoteoza sau tragismul său. La capetele verbului dinamizator 

stau două realități, două repere, două calități, de intensități 

diferite. Deplasarea, ieșirea, sosirea, saltul, trebuința – ca 

dinamism aspirațional – vor lăsa în spate ceva și proiectează 

în față altceva. Trecerea de la o stare la alta devine în genere 

evoluție de la o calitate la alta. Traseul ca figură structurantă a 

imaginarului poate include eșantioane brilante ale devenirii, 

dar și toată mizeria ei. La Blaga, de exemplu, traseul parcurs 

de eu, înveșmântat în toate trăirile și reflecțiile suscitate de o 

geografie semnificativă, întâi deschide realul spre dimensiunea 

misterioasă a fenomenelor, spre taina ca transcendență 

interioară universală. Traseul înscrie fenomenele în arhitectura 

misterului universal. În faza a doua a creației, traseul eului va 

revela cu spaimă absența misterelor, retragerea din lume a 

acestei transcendențe.   

La Ion Barbu traseul duce aproape obligatoriu de la 

realul stagnant spre o expresie decisă, în primele poeme, sau 

spre o figurare fulgurantă a transcendenței, în ciclul ermetic. 

Acesta e parcurs, întâi, de ființări variate, fenomene ale naturii 

substituind metonimic ființa în devenire. Copacul, lava, 

muntele, banchiza, râul, umbra, norii-fulgi, răsăritul, cățelușa 

Miss etc. sunt primele substitute metonimice ale energiei 

umane în întregire, în curs de cristalizare. Apoi traseul e 

parcurs direct de eul ce se aruncă năvalnic în miezul 

experiențelor: Driada, Panteism, Umanizare, Înfrângere, Gest, 

Cucerire, Ți-am împletit, Când va veni declinul, Ritmuri pentru 

nunțile necesare, Selim, Oul dogmatic etc.  Vor urma 

„personajele‖, ca măști ale eului, cu rezonanță mitică sau nu: 

ultimul centaur, Ixion, hierofantul, cavalerul Lohengrin, 

Nietzsche, Pitagora, răsturnica, novicele de la Eleusis, 

personajul etheroman, Enigel, Crypto, Hus, pezevenghea, 

gasteropodele, Nastratin etc. În schimb, în lirica numită elitist 

„a modului interior‖, nu subiectul parcurge traseul, ci percepția 

sa. Percepția lumii, lentila, ochiul, trăiesc saltul, metamorfoza, 

deschiderea interioară, dinspre contingent spre esențe. 

Traseul devine strict interior, se trece de la achizițiile ochiului 

comun spre cele ale ochiului vizionar. Cel mai adesea 

acuitatea perceptivă substituie contingentul eterogen cu o 

esență, un principiu, o idee, un arhetip, o universalie. Saltul e 

de la „cimpoiul veșted luncii‖ și „fluierul în drum‖ la necesitatea 

(„ar trebui‖) idealității („cântec încăpător‖). La Ion Barbu, 

traseele ascendente rămân, experiențele se schimbă, 

alternează și se ierarhizează.  

Ele se conturează mai ales prin semnificative spațio-

temporalități. Sunt aduse ca decor, cadru, situație, particular 

menit să înveșmânteze abstracțiunile puse în jocul devenirii 

sinelui. Acestea vor fi: cadru obstaculant sau stimulativ al 

erosului; ariditățile cogniției raționale; geografie semnificativă 

(cum Isarlâk și altele); peisajul vâscos al materiei din 

beatitudinea dionisiacă; oniricul experienței etherice; celesticul 

din fulgurațiile extazei spirituale. Spațialitățile semnificante vor 

fi impuse de experiențe, ele vor da actelor consistență, 

autenticitate, le vor scoate în prim plan. Și  totuși, în cadrul 

discursului evocator, descriptivul, formele lumii vor avea un rol 

secund în comparație cu mutațiile din propria interioritate. 

Experiențele esențiale ale speciei umane în emancipare, în 

primul rând, devin prioritare, vin în centul atenției artistice, 

acestea sunt parcurse și proiectate în propria conștiință, spre 

împlinirea de sine a spiritului. Devenirea lumii e ignorată în 

favoarea devenirii proprii. Mizele mărturisirilor sunt 

ascensiunea sinelui, desăvârșirea interioară și experiențele cu 

această funcție.. Discursul liric se retrage din arbitrarul lumii și 

istoriei în lăuntricul devenirii sinelui profund. Ele vor deveni 

„cercuri‖, „orbite‖, „roate interioare‖, etape ale maturizării 

spiritului cognitiv și artistic, dintr-un program de construcție 

interioară. 

La temelia procesului e așezată experiența erotică, 

evocată întâi în poemele „marelui Sărut”, proiectat ca 

transcendență. Feminitatea e adorată, sacralizată, oarecum 

ca-n romantism, în Ți-am împletit (1919). Eul se imaginează 

jos, la picioarele divinei, de unde îi ajustează imaginea. Erosul 

și discursul îndrăgostit întregește, mitizează, augmentează 

frumusețea relativă, proiectează în absolut, printr-o jerbă de 

superlative, dovedind devotament delicatețe și rafinament: „Ți-

am împletit suprema cunună de tristețe,/ Să te înalți mai gravă 

în cadrul tău de-azur/ Iar seara să-ți umbrească înalta 

frumusețe/ Și astfel întregită să-atingi Acordul-Pur‖. Femeia 

devine la finalul „înălțării‖ simbolice, adică a transfigurării ca 

transsubstanțiere, expresia unui absolut cromatico-sonor, un 

imponderabil, o fulgurație imaterială. Sublimul feminin 

imaterial, înghețat în acest ademenitor, posibil, „Acord-Pur‖, nu 

se va mai confirma în alte poeme. Modalitatea adorației ce 

proiectează feminitatea pe ecran sideral va fi abandonată. În 

continuare, aici, femeia e chemată la dragoste, e invitată să-și 

frângă șovăirea și să „zorească‖ eminescian spre locul de 

întâlnire. Idilicul e promisiune de miraculoasă contopire în vraja 

și infinitul naturii și al somnului. Traseul de evaluări 

magnificante duce spre miracolul îmbrățișării-sărut, 

semnificativă reducție a eului masculin,  ce deschide orizontul 

terestru, devine fascinantă dezmărginire, revelație a infinitului: 

                                    ESEU 
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„Spre malurile unde de-mult îmbrățișarea/ Așteaptă să te-

adoarmă așa cum tu dezmierzi,/ Așteaptă infinită și limpede ca 

marea/ Să te cununi cu somnul și-n unde să te pierzi‖. În 

ceață… (1920) aduce un cadru ostil, viscolit de forțe toxice, cu 

grave ecouri interioare: „Un nor se prăvălise pe streșini – iar pe 

cuget/ O bură de-nnoptate tristeți cădea mereu.// Se-

amestecase ceața din noi cu cea din slavă‖. Deruta, criza 

existențială, alterează dialogul din cuplu, valențele cuvântului, 

amenințând visul de împlinire și abstragere din profan: 

„Intrasem în penumbra stăpânitoarei unde/ Strivite-n vrăjmășia 

puterilor din jur,/ Nici sufletele noastre nu-și mai puteau 

răspunde,/ Iar vorbele șoptite loveau greoi și dur‖. Erosul e 

figurat îndrăzneț, prin „stăpânitoarea undă‖, ce deocamdată e 

„strivită‖ de real. Discursul îndrăgostit surprinde apoi, cu 

expresivitate macedonskiană, adâncirea crizei, prin năvalnic 

torent de puteri demonice: „Hordii întregi de duhuri, lungi 

stoluri de destine/ Își împleteau în preajmă înfricoșatul rit: / 

Căci blestemul căzuse… în gândul meu și-n Tine./ Biruitor 

pustiul scurma… Și ne-am oprit‖. Urmează un moment de 

interiorizare și esențializare, de transcendere a individualului în 

universalitate: „Ne prăbușeam … Când iată că, înclinând 

privirea/ Acolo, jos, pe crusta de caldarâm și lut,/ Zărirăm două 

umbre unite: contopirea/ Sălbatică, informă, a marelui Sărut‖. 

E primul exercițiu de reducere a erosului la o figură 

emblematică, la figura pură a sărutului, râvnită de sculptorii 

constructiviști, iubitori de esențializări semnificative. Erosul are 

forța vizionară de a desluși în ternul caldarâm, universalitatea 

experienței: atracția mistuitoare și contopirea sălbatică – doi 

vectori eterni. Lupta erosului cu realul duce la acest desen 

esențializat, concept și idealitate întrupată vizionar. Cum am 

văzut, figura pură ce esențializează tribulațiile erotice, în 

poemele de mai sus, e „marele Sărut‖. E transcendența 

râvnită, idealitatea și achiziția supremă a experimentatorului. 

Desenul din caldarâm opune, aproape demonstrativ, cuplului 

real, bântuit de îndoieli, relația-model, nealterată de 

contingent. E un tipar constructiv de sintactică poetică ce va 

traversa toată lirica ionbarbiană. În revelație, tărâmul idealității 

platonice se dezvăluie plenar, actanții simbolici sunt liberi de 

orice bariere interioare și exterioare: „Păreau a nu cunoaște 

nici piedici nici osândă./ Zăgazuri pământene n-aveau…Alt 

Demiurg/ Le stăpânea, desigur, c-o pravilă mai blândă/ 

Făptura lor ciudată și vecinicul amurg‖. Invitabilă este invitația 

eului adresată iubitei de a urma forma pură închipuită de 

umbrele contopite. Realul aspiră explicit la marele arhetip: „O, 

simplă înfrățire, pătrunderea lor oarbă !... / – Când, când, 

interioarele mări vor izbuti/ Ca ele să se-mbine, ca ele să se 

soarbă? / Când învelită-n caldul sărut, te vei topi ?‖   

Tiparul apare și în tripticul din Peisaj retrospectiv 

(1920), dar e împins mai departe, aici sunt experimentate 

diferite transcenderi din real. În secvența întâi, operează 

dinamica descendentă a lumii din jur, un peisaj autumnal 

pustiit. Dar declinul naturii nu îngenunchează elanul interior al 

eului îndrăgostit, cinismul mediului nu induce blazare, aici 

spiritul contrazice estetica simbolistă a dezabuzării: „Un cinic 

puf au nins scaieții…/ Și totuși, iată-mă venit/ În fața toamnei 

și-a tristeții/ Cu gândul iarăși ispitit,// De-avântul surd care 

destinde/ Tot mai departe largu-i zbor/ Deasupra zărilor 

murinde,/ A sumbrei văi, a tuturor‖. Contextul ostil e învins, 

traseul duce de la constrângerile „sumbrei văi‖ la eliberare  

prin evoluția „deasupra zărilor‖, a „tuturor‖ formelor terestre. 

Iubirea conduce la visul unui zbor salvator, al abstragerii din 

toate formele accidentale ale contingentului. E altă direcție 

miraculoasă pe care îl facilitează erosul iluminat, deschizător 

de bariere. În secvența a doua, o incertitudine înfiorează 

relația, dubii grele cad în legătură cu răspunsul feminității la 

chemarea sa. Delicatețea formulării acestor îndoieli apropie 

textul de timbrul-model al romanței eminesciene, dar readuce 

sărutul ca transcendență: „Din golul toamnei vei renaște/ Iubirii 

mele, vis fugar,/ Și însetatul va cunoaște/ Beția vinului tău rar 

?‖ Tensiunea lirică se naște din incertitudinea împlinirii, din 

distanța apărută între aspirația mistuitoare și absența ființei 

dorite. Chiar dacă acum clipa e aspirație spre un absolut 

incert, feminitatea părând doar „un vis fugar‖, iar vindecarea, 

beția sărutului – nesigure,  totuși erosul hrănește speranțe, 

poate proiecta extaze, trimite spre repere ideale: „beția vinului 

tău rar‖. Femeia e învestită cu funcție taumaturgică, ea poate fi 

„Izbăvitoarea‖, cu majusculă, menită să-i ofere „floarea/ 

Neprihănitului sărut‖. Dar „sărutul‖ și „beția vinului tău rar‖ nu 

rămân singurele, masculine finalități ale experienței, miza e 

urcată mai sus, alt țel înalt al erosului este declanșarea harului 

creator, accesul la Logos. Traseul erotic duce aici la necesara 

transfigurare prin cuvânt: „Și-n pacea-ntinderii, cuvântul/ Pe-

atâtea buze bănuit,/ Dar iar intrat în noapte, sfântul/ Cuvânt, va 

fi, va fi rostit ?‖ Treapta rostirii poetice e certă chiar dacă e 

formulată ca pură și nobilă aspirație, e doar potențialitate. 

Jocul cu incertitudini e convertit, în secvența a treia, în 

certitudine boltită peste întreaga existență a cuplului, 

prelungind reveria în victorie asupra timpului: „Și-n ciuda 

umbrei ce se-ntinde/ Ne vom iubi, ne vom iubi,// Până când 

anii vor așterne,/ În colb mărunt, argintul lor‖.  

Două poeme privesc eșecul erotic cu gravitate și un 

oarecare dramatism: Luntrea (1920) și Ixion (1921). În primul 

poem actant liric este gândul întrupat al misticului cavaler, 

Löhengrin, trădat de iubită, decorul este tot un burg („burgul 

târziei noastre nunți‖). Vocea evocatoare folosește persoana a 

doua, făcând din cavaler un interlocutor, ceea ce sugerează 

faptul că ne vorbește sinele, conștiința profundă a acestuia. 

Textul surprinde deruta cavalerului dezamăgit de 

superficialitatea și nestatornicia feminină și, generalizând, a 

omului comun. O promițătoare nuntire avusese în față, dar a 

fost trădat, iar acum luntrea mitică, trasă de lebădă, așteaptă 

să îl poarte înapoi în tărâmul sfânt al Galaadului. Gândul înalt, 

sinele, îi trasează prin imperative calea de urmat, cum se 

întâmpla și în textele anterioare. Va trebui să-și reîmbrace 

armura, să redevină un exponent orgolios al purității ascetice: 

„Zorește, iar pe faldul ușor de hiacint/ Îmbracă-ntâi armura, și 

vechea ta mândrie/ Se-nalță-ntâi spre uitatul regat, ce te 

îmbie,/ Statura ta turnată în luminos argint‖. E sfătuit apoi să 

se elibereze de resentimente și să se concentreze pe  bucuriile 

creației, pe jocul formelor pure, reflectate de lumea reală în 

oglinda armurii sale sacre: „Zori neasemuite, apusuri de 

castele/ Aprinse, sub metalul curat s-or oglindi/ Iar străvezia 

noapte va crește și rodi/ Prin apele armurii răsade-ntregi de 

stele‖. E prima experimentare a oglindirii, a nașterii „jocului 

secund, mai pur‖ prin „înecarea‖ realului în oglinda spiritului. În 

oglinda armurii  de argint șlefuit se reflectă tărâmul Brabantului 

terestru, dar aceasta reține, și oferă contemplației doar forme 

și lumini ce aparțin sideralului: „zori neasemuite‖, „apusuri‖ ca 



25 

 

 

niște „castele aprinse‖ și „răsade de stele‖.  Vindecatul de 

iubire devine astfel un vizionar al tărâmului sacru. Arta, 

frumosul pur vin aici ca o compensare a iubirii ratate. Aici 

eșecul erotic e depășit printr-o experiență percepută de spirit 

ca superioară.  

În al doilea poem, eșecul e modelat în tipar mitic, 

aparținând sudului antic grec. Îndrăgostitul ce se confesează 

direct iubitei e miticul Ixion, regele lapiților; el fusese adus în 

Olimp de Zeus spre a-l purifica de crimă. În loc de 

recunoștință, acesta nutrește „poftă vinovată pentru Junon‖ 

(Hera), cum precizează moto-ul orientativ, care, preventiv, își 

ascundea în nori sublima frumusețe de admiratorul insolent. În 

mijlocul ospețelor zeiești cu ambrozie, ochiul masculin, împins 

de „nelegiuire‖, „tot căuta făgaș/ Și-n preajma formei tale cerca 

să întârzie‖. E reactualizată căutarea formele pure, care însă e 

pusă sub impuls vinovat. O iubire pătimașă și vinovată mișcă 

elanul îndrăgostitului spre o transcendență ce nu e de rangul 

său, situație ce va fi reluată în destinul lui Crypto. Deși e 

conștient de interdicție, acesta nu poate rezista ispitei: „O! 

Hiperboreenii râdeau, râdeau mereu…/ Iar ochiul meu mai tare 

se ascuțea să vadă/ Și sfredelea mai aprig în surul minereu/ 

De nouri ce-ți ascunde filonul de zăpadă‖. Situația descrisă are 

valoare emblematică, pretutindeni ochiul poetic barbian caută 

să frângă aparențele contingentului spre a accede la tipare, 

arhetipuri. Miza e străpungerea vălurilor obnubilatoare pentru a 

contempla: „Regească și senină și amplă armonie‖, ce 

amintește de „Acordul-pur‖, din Ți-am împletit. Urmează 

trădarea, gestul insolent pentru zei, când Ixion, cu brațele 

întinse, vrea să atingă arghezian miracolul feminin interzis, dar 

nu va cuprinde decât volutele norilor. Femeia la care râvnise 

rămâne pentru el o nălucire. Experiența eșuată aduce suferință 

și deznădejde, asumate profund, ca orice erou tragic, și pentru 

totdeauna:  „De-atunci, țeasta prinsă în chiciură și zguri/ Pe 

trepte de vertebre pătrunde-o noapte groasă./ Tipsia 

luminoasă a gândului de guri/ Și dalte scrâșnitoare în zimți 

mărunți e roasă‖. De remarcat această materializare vădită a 

suferinței interioare: amintirea arhetipului rămâne să lumineze 

lăuntrul ca o „tipsie luminoasă‖, iar aceasta e  devorată „în 

zimți mărunți‖ de deznădejde prin „guri și dalte scrâșnitoare‖. 

Aportul cognitiv al experiențelor este mereu subliniat prin 

formulări exprese, e pus în balanță, scos în față pentru a i se 

vedea greutatea, semnificația formativă: „Iar harurile Cele 

Râvnite-mi iată-le…/ Un vânt le răzlețește în zdrențe lungi de 

ceață‖. E semnificativă această pulverizare a imaginii 

arhetipului, din certă formă pură, ochiul se alege doar cu 

„zdrențe de ceață‖, adesea eul va aduna din traseele 

experiențelor sale doar infime fulgurații ale esențelor. Pe de 

altă parte, aici eul învață să distingă între certitudine și iluzoriu, 

între aspirația fără limite și un proiect ponderat ce poate aduce 

mântuirea, adică întregirea de sine. Îndrăgostitul descoperă 

riscurile hybrisului, necesitatea cumpănirii în parcurgerea 

experiențelor.  

Eros reverberat vizionar este și cel din riturile 

orgiastice, inspirate de lecturile din Nietzsche. În Dionisiacă 

(1919), eul se transpune în antichitatea greacă a Marilor 

dionisii, vestește coborârea zeului ce aprinde fluxul vitalității în 

elementele naturii și pledează pentru necesara înscriere în 

ritmul său vital, pentru participarea la orgia sacră. Feminitatea 

e întrupată descriptiv, la persoana a treia, în colectivitatea 

furioasă, debordantă, de bacante și menade –  nimfe ce l-au 

crescut pe Dionysos și-l însoțesc în ritual, toate posedate de o 

furie mistică. Mânate de ardoare erotică, sosirea lor stârnește 

un tumult devastator: „Și iat-o, înspumată, sălbatică 

splendoare,/ O ! nesfârșită hoardă și hohotul sonor!/ Un viu 

puhoi coboară colinele Heladei,/ Un clocot peste care strident, 

străbătător, / Vibrează-nfricoșata chemare a Menadei‖. 

Întâlnirea cu ele promite  un eros sacral, o beatitudine cu sens 

inițiatic. Vinul, beția sacră, erosul aduc reveria dezmărginirii, a 

eliberării sinelui din temnița de lut a trupului, într-o detaliere 

mai pregnantă: „Zdrobiți centura ființei, topiți-vă cu glia; / Iar 

peste lutul umed și trupul vostru frânt; / Enorm și furtunatec să 

freamete Orgia !‖ Această destrămare în orgia simțurilor e 

conotată ca extaz iluminator, experiență întregitoare 

excepțională. Pentru Marile Eleusinii (1919) reia cu alte 

detalii experiența inițiatică, finalizată în eros sacral. Vocea 

aparține vestalei de la Eleusis, preoteasa zeiței Demetra, ea 

cheamă la inițiere neofitul, conturează traseul ispititor ce 

urmează a fi parcurs. Traseul e numit „Drumul sacru‖, prin el 

tânărul va trebui să descopere întâi misterul înălțimilor astrale 

și să-l interiorizeze: „Nocturne bolți vor ninge, din slăvi, misterul 

lor. / Ți s-o răsfrânge-n suflet tăria-ngândurată/ Iar sfânta ta 

durere va curge legănată/ În ritmuri largi și grave, de corul 

sferelor‖. Secvența aceasta a comunicării cu cerul și 

arhetipurile, cu „corul sferelor‖ va rămâne o constantă a ființei-

în-întregire din poemele barbiene. Vocea feminității sacre îl 

imaginează apoi sosind la templul de pe Calichor, unde ea îl 

așteaptă mistuită de dor: „Acolo te așteaptă, cucernic, dorul 

meu; / Acolo vei ajunge în Marea Noapte, greu/ De gânduri, de 

neliniști, de-adâncă-nduioșare‖. Feminitatea conduce, inițiază, 

spune povestea zeiței și ține locul acesteia în unirea simbolică, 

ce urmează coborârii în subterană: „Mă vei urma…Cuvântul va 

depăna domol/ Povestea fără nume a Nunții Subterane; 

/…//Iar când, topit în apa adâncilor mistere/ Zeiței chtoniene 

întreg te vei fi dat, / Cu mâini îngemănate și gând cutremurat/ 

Îți voi aduce iarba culeasă în tăcere…‖ Erosul sacru de aici 

este extaz și cunoaștere, neofitul învață să descifreze sensul 

adânc al vieții și morții, concentrat, după unele mărturii istorice, 

într-un simbolic spic de grâu, arătat la final, aici – în 

misterioasa „iarbă culeasă în tăcere‖. De remarcat în acest 

final, cum crește distanța dintre semnificat: achiziții cognitive 

fundamentale, și semnificant: „iarba culeasă în tăcere‖. Încă o 

dată vocea evocativă dă traseului și erosului reverberații 

sublime, prin masca sufletului antic elin. 

Vraja promisiunii erotice subzistă și în Panteism 

(1919), dar vine din alte surse, direct din beția simțurilor 

surescitate. Feminitatea începe să fie privită cu mai multă 

degajare, nu mai e o „donna angelicata‖, ci nimfă din 

panteonul homeric, dedată la formele erosului elementar. A 

dispărut delicatețea, magnificarea și vraja elevată. Adorația 

subțire face loc posesiei nestăvilite. Erosul își relevă acum 

dimensiunea de pulsiune vitală, de legitate a viului, energie 

acumulată ce se descarcă brutal: „Vom coborî spre calda, 

impudica Cybelă,/ Pe care flori de fildeși ori umed putregai/ Își 

înfrățesc de-a valma teluricul lor trai,/ Și-i vom cuprinde coapsa 

fecundă de femelă‖.  În ciuda declasării femininului, căci alături 

de aspecte seductive („flori de fildeș‖) stă sordidul („umed 

putregai‖), acesta mai are forța să suscite reveria, visul 

descătușării dionisiace: „Smulgându-ne din cercul puterilor 
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latente,/ Vieții universale, adânci, ne vom reda;/ Iar nervii, hidră 

cu mii de guri, vor bea/ Interioara-i mare de flăcări violente‖. 

Erosul configurat ca proiecție dionisiacă e mai puțin atent la 

estetică, la angelismul femeii, pulsiunea nu mai alege femeia 

unică. Deschide încă porțile visării, facilitează emoții 

excepționale cum e acea beție dizolvantă în fluxul „vieții 

universale‖ pentru a-i gusta „marea de flăcări violente‖. Ființa 

se lasă în vâltoarea principiilor vitale, simbolizați prin „nervii‖ ce 

iau cârma în momentele de descătușare, anihilând cenzura 

intelectului.  

Erosul va începe să-și piardă din aură în Convertire 

(1924). Spațiul erotic se mută într-un „Nord‖, majuscult, unde 

idila dobândește conture ușor îngroșate de ludic și ironie. Nu 

mai pare experiență revelatorie, ci o joacă. Asistăm la 

desolemnizarea cadrului și a gesturilor. Reapare traseul 

(„căruța‖ „vizitiul‖) ce duce spre cunoașterea senzorială din 

alcov. Cuplul e surprins într-o trăsură condusă de un vizitiu 

diform: „C-un sac de somn pe capră; ghebosul vizitiu‖. Eul e 

implicat într-o erotică aflată la polul opus sacrului, de ocazie. 

Fascinația e mimată printr-un limbaj excesiv de familiar și 

discret-ironic: „În limba țării tale mă necăjeam a spune, / Că 

ești supremul bine, înaltul meu regat,/ Că nu cuprinde altă 

dulceață și minune/ Orașul-zmeu, orașul țestos și ferecat‖. 

Tușa ironică se abate asupra iubitei prin evaluări clișeizate: 

„supremul bine‖, „înalt regat‖, „dulceață și minune‖ și asupra 

orașului proiectat în terifiant („zmeu‖) și grotescul unui 

raționalism încremenit („țestos și ferecat‖). Miza mărturisirii 

este atitudinea nouă, teribilistă și insolentă față de eros, căruia 

îi făcuse până acum reverențe. Se distinge privirea de sus a 

feminității, care e prinsă cu garda jos, în vraja dorințelor 

impure. Demitizarea nu e încă totală, cochetăria seductivă 

operează încă printr-o privire galeșă, de Cybelă aflată la 

început de drum: „Cu ochi pe jumătate, ce vor să spună: hai ! / 

Priveai la omul oacheș venit din Valahai; / Cu ochi pe 

jumătate, căci nu țineai să-l măsuri,/ Întâia mea cucoană de 

voaluri și mătăsuri!‖ Trimiterea spre alcovul de „voaluri și 

mătăsuri‖ anticipează natura senzorială a escapadei.  Se 

remarcă directețea formulării, reducerea erosului la 

dimensiunea sa terestră, voința dezvrăjirii: „Mai rară ca 

răcoarea în luna lui Cuptor,/ Mi-ai lunecat în brațe, ai desfăcut 

fuior/ Tot părul ca un galben, întins eter de miere…// Și m-ai 

făcut c-un lucru de preț mai știutor:/ Că două sunt, nu una, 

femeie și muiere‖. Pornirea impură ce stăpânește feminitatea 

reduce taina și incertitudinile de altădată. E primul „cântec de 

rușine‖, impudic, despre iubire. Evocarea indecentă sfidează 

barierele morale, dar și vechiul cod mitizant al temei. Poanta 

din final dezvrăjește și ea statutul femeii, feminitatea devine 

„muiere‖. Cunoașterea se adâncește cu un adevăr nou, dar 

evoluția este de la principiu („femeie‖) la particular („muiere‖), 

de la concept la substanță. Prin eros se pătrunde în esența 

materialității. Din mirajul galben-feminin se condensează 

freudian pulsiunea vulgară, întrupată în „muiere‖. Poanta finală 

poate fi citită și urmuzian: în „Pelicanul sau babița‖ opțiunea e 

absurdă, alternativele sunt false pentru că trimit la același 

referent. Și aici există posibilitatea omologării ironice a 

termenilor din actul cognitiv. O falsă și ludică decelare. Cum 

mărturisirea e un joc cu lucruri indecente, poanta de ce nu s-ar 

înscrie în aceeași neseriozitate și n-ar fi decât o subminare a 

rostirii grav sentențioase ?  

Paralel romantic abordează tema cu aceeași 

degajare, „unduirea‖ e luată din nou peste picior. Parodicul se 

remarcă în alăturarea cadrului citadin auster, strident, tot 

nordic, cu nevoia de liberă vagabondare a cuplului, dar și a 

unui spațiu ocrotitor pentru „nunta ‖ lor. Cadrul e „un burg‖ din 

„țara șvabă‖, cu un râu lenevos, arhitectură rigid geometrizată, 

dar și cu o mitologie terifiantă, imortalizată în piatră. Între acest 

cadru derutant și nevoia de vaganță și împlinire a cuplului se 

naște o tensiune semnificativă. Burgul devine expresia 

contingentului toxic: „Scări, unghiuri, porți! În prag de ușe,/ O 

troli domoli, o troli cu gușe,/ La ce vărsări ca de venin,/ Vis 

crud striviți și gând cretin !‖ Strofa ne spune că geometria 

seacă și fabulosul trolilor sculptați, din mitologia nordică, 

„strivesc‖ cu veninul lor, visarea îndrăgostită și zborul gândului 

nonșalant, pentru ceilalți – „cretin‖. Și totuși cuplul învinge, prin 

rătăcire hoinară, geometria de forme dușmănoase, aceasta 

nu-i poate închide, mortifica, în perimetrele ei. Rătăcirea pe 

sub ganguri aduce sentimentul eliberării din terestru. În final, 

cuplul vagabond va ajunge la beatitudine dionisiacă: „Stângi 

cuburi șubrede, intrate,/ De case roșii, zaharate,/ Verzi investii, 

prin câte-un gang,/ Sub ceasuri largi – balang, balang !‖ Întâi 

„cuburile‖ devin „șubrede‖, „intratele de case‖ – născocire 

ludică din participiu impusă de rimă, pentru ganguri – devin 

mai primitoare, mai prielnice iubirii, se umanizează. „Roșii, 

zaharate‖ sunt epitete indubitabil conotând bucurie erotică, 

cum și „fragii, „mierea‖, „dulceața‖ etc. în alte texte. Sunt 

posibile idilele, numite în glumă „verzi investiri, prin câte-un 

gang‖. E vorba de ganguri mai singuratice, camuflate de 

verdele vegetației, ce ocrotesc dionisiacul. Punctul maxim al 

reveriei e acea dilatare miraculoasă a orelor, situarea cuplului 

„sub ceasuri largi‖.  La aceasta se adaugă sugestia 

metamorfozării cuplului în sunete de clopot, două interjecții 

sugerând eliberarea. Ei sunt „suprema unduire‖, două unde 

sonore plutind peste lumea rece a pietrei. Dar repetiția 

interjecțională poate sugera la fel de bine, ca în gluma lirică 

anterioară, mecanica erosului dezlănțuit. Un final ce ancorează 

aluziv  încă o dată în vecinătatea „cântecului de rușine‖. 

Vizionarul supraviețuiește dincolo de concentratele accente 

ironice, montate în final, ca poante demitizante. Cu sau fără 

corespondent în exterior, traseul erotic semnificativ e cel 

interior. Reveria erotică urmează însă un proces descendent, 

își pierde lent forța de fascinare, încât poetul a putut părea 

unor critici refractar acestui topos liric: „Este caracteristică 

absența unei poezii erotice directe; confesia nu intră în 

materialul poeziei barbiene‖ (Pompiliu Constantinescu) .   
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Liliana POPA 

sigiliul nemărturisit  

în fiecare zi vreau să te scot din inima mea 
dar regăsesc mereu sigiliul nemărturisit 
abesențe, reveniri cu 
sclipiri flămînde de lup 
fereastra se deschide singură dimineața 
atunci Mediterana are ochii tăi 
iar eu nu mai știu ce culoare 
au ochii mei 

28 iulie 2019 

moartea lebedei nu a existat 
moartea lebedei nu a existat 
a existat doar un compozitor și cintecul lui 
un violoncel și un arcuș 
dar mai ales un artist  
care tot umblă prin lume 
noaptea se oprește pe o stăncă 
în calea celor șapte vinturi 
 
cîntecul lui se aude peste pămînt și ape 
iar dimineața 
Cînd Dumnezeu se trezește din somn 
Îl ascultă 
 
eu il sărut 
și mai plutesc o vreme 
 
18 iunie Malta 
 

secol de singurătate 

mantia fumegîndă a vîntului 
aripă prinsă pe umărul serii 
adună frunzele ce albesc 
cu timpul, 
cu secolul de singurătate, 
cu moartea, 
cu viața. 
peregrinul anonim 
are mereu rezervat ultimul vals 
și umbra străvezie a ceții. 
trei frunze mi s-au prins în păr 
două mi s-au așezat în palme 
și sub petecul meu de cer 
vom depăna fiecare poveste 
pe care o voi scrie cu degetul 

pe geamul ferestrei, 
pentru alt veac.   

ceasul aruncat pe fereastră 

am dat timpul mai departe 
cu o oră 
să nu știu că știi 
ce știai că știu, 
basmul imoral 
fuga de iad 
ușa de cristal 
neterminatul bal. 
ceasul aruncat pe fereastră 
îmi mai ticăie în piept 
chiriaș pentru un timp 

Şeherezada 

în fiecare seară ţi-am spus câte o poveste 
Shahryar 
stelele aveau voaluri și șalvari de mătase 
și tremurau la fiecare șoaptă 

te-am purtat spre nemărginirle lumii 
și suflet tău a prins culoarea cerului. 

am alunecat pe flăcări 
în cioburi de nopţi ascuţite de lună. 

ți-am adus în palme vinul 
strugurilor nestorşi 

între două nopți 
stelele s-au sinucis 

Shahryar 
îţi rătăceşte umbra mai jos de cer 
printre pietre de râu.... 

răscrucea de gânduri 

la fiecare răscruce 
o tăcere cît o mirare 
mă înstrăinează  
cum freamătă pădurea.... 
și degetele viorii 
prea multe întrebări 
uitate pe frunzele rourate 

și pentru că azi mi-am vopsit 
părul şi ochii 
cu verdele frunzelor 
voi plăti altă vamă 
aici  
în pădurea cu năprasnic şi fragi 

la răscruce de gânduri 
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Carmen Tania 

GRIGORE 

 

 

 

 taina în care locuiesc 

 
poemul de la miezul nopții 
o singură dată  
te va chema înapoi; 
dacă vei înțelege 
cât de necesară este atingerea 
ochii tăi vor afla 
taina în care locuiesc 
fără teama de insomnie; 
amintirile adaugă tăcerii 
culori senzuale 
apoi desenează un zbor 
care traversează dorul 
în toate direcțiile; 
somnul își face loc într-un gând 
dar nu înainte de miezul nopții, 
când poemul care te-a chemat înapoi 
se retrage blând 
într-un te iubesc neclintit 
     
 
 

 septembrie tandru 
 
septembrie a scos la plimbare 
cameleonul notoriu 
se bucură totul în jur 
cum numai toamna știe 
să ne încânte cu magia ei 
vegetală 
 
din ce în ce mai multe frunze 
sporesc stratificarea cromatică 
a gândurilor 
despădurind emoții 
până la uitarea de sine; 
 
septembrie mă atrage  
cu oferte incitante 
sunt atât de aproape 

de un sărut iminent 
încât mă rog clipei 
să mă îngăduie 
cât se poate de tandru 
 
 
 

 pentru cândva sau nu 
 
 
aș putea să te alint 
cu adieri din exil 
dar atâtea amintiri 
mă privesc în ochi 
încât nu-mi va fi de ajuns 
această depărtare atemporală; 
atingerea mea 
rămâne făgăduită 
zilei în care 
îți voi descoperi clavicula 
și tu, ca un cireș 
luat prin surprindere, 
te vei scutura de mirare 
și-mi vei dărui 
rodul așteptării, 
cerul gurii traversat 
de dorințe 
 
 
 

 
 îndemn autumnal 
 
învelește-mă în frunze 
ca pe un simulacru de abandon 
pe care nu oricine 
și-l poate permite; 
deasupra noastră se clatină soarele 
din ce în ce mai lent 
mai apatic 
mai uituc, 
nici nu știi când frigul 
asmute întunericul 
asupra buzelor 
și ele nu vor mai găsi 
starea de vrajă 
prin care am putea întineri 
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Angela Nache MAMIER 
 
În intimitatea unui imaginar febril restituit 
 
Laura Cătălina Dragomir -Caracterul triumfal al 
înmormântărilor cântate 
 
        Laura Cătălina Dragomir ,o româncă ,tânără poetă 

rebelă,iberică (...)și poezia ei e gata să se arunce în gol de pe 

o aripă a morii lui Don Quijote ,pentru cauza poeziei. Se vrea 

într-un modus revoluţionar, permanent și general, la fel cum 

telefonul ei portabil, îi este indispensabil (sic)... "Rebelita " sa, 

e contagioasă, este o calitate, o ambiţie de a-și cultiva 

diferenţa, asumând o rebeliune personalizată. Ne aflăm în fața 

unei personalități artistice afirmate, cu o fizionomie bine 

definită, ceea ce presupune unele riscuri asumate curajos. Un 

aer de familie cu onirismul, ușor baroc, pe fond anxios, secret. 

Ecouri dadaiste ori suprarealiste traversează cartea unei 

autoare în căutarea ferventă de noi resurse ale poeticului. O 

contestație permanentă, un război intergenraţional, o atitudine 

antitectică față de generația interioară, o încercare onestă de 

redescoperire rituală a poeziei, un mini război simpatic cu 

tradiția, lăsând un loc provocator noutății, eliberării sexuale, 

feministă. Intr-o societate mai puțin dispusă la poezie, poetul 

este conștient de anonimatul său, de statutul de victimă. 

Intuiția unor anomalii sociale, drama condiției 

feminine,anxietatea drapată în tragic, un entuziasm voalat, 

poezia sa este tentată de necunoscut-formă de aventură 

ispititoare (poeme titrate cu cifre)  ‖ 11 /între îndoială şi tăcere 

ştiu despre mine./ cel mai aproape a stat să îmi spună mâna 

stângă/ aia dezbrăcată de trup în sens contradictoriu lumii/ cea 

care nu duce partea aia/ pe care mi-o privea învăţătorul / ca pe 

o bolnavă / a scrisului / am înțeles că moartea mea se ştia că 

ora invitatului îs / Inger/ se spusese de multe ori cu numele 

meu ajuns.doar eu crezusem că sărutul te scapă / ţinându-l In 

mine/  se minunaseră înăuntrurile/  fără să îl atingă,/ doar din 

existenţa suficientă. /suportat timpul, / toata iubirea cu mâna 

dreaptă/ (am făcut ca toţi văzând drumul)/ din pământul meu 

scoasă. ‖ Suntem într-o busculare a inerției, de sfidare a unui 

echilibru fals.  Poezia îi oferă un sentiment compensator prin 

incomodarea unei societăți egoistă, ipocrită meschină, este un 

adevărat manifest de a contesta prezentul. Impetuoazitatea 

interioară este prezentă dar cu reținere. Poezia preferă un ton 

laconic, imaginile vin din supranaturalul oniric, din subconştient 

: ― 16/ erau şi destui care veneau cu puterea antiseptică a 

leprei ştiută / grâul la cinci pâini si, mai îndărăt,/ datul în mână / 

al peştilor îi prinsese răsfiraţi/ cu Dumnezeul care abia se 

mutase, rotind./ acum se vorbea de înnoitul ploilor încă o dată/ 

o binecuvântare repede, demografică, cu apa/  deasupra/ şi 

cei ştiutori ca şi neînţărcaţii repetau orb pe sânge/ desfăcutul 

cărnii din/  iubirea ei./― ce obicei să nu scoţi cuţitul la omul 

mort‖, gândi./ de spate întors Noe aștepta să-l iubească./ Arca 

era iar linie şi început . ‖ 

  Textele murmură fiind adesea înconjurate de largi rezerve de 

liniște. Acest gen de suflet robust și sănătos este mai tare ca 

rănile unei vieţi umane din cele mai comune, învăluind într-o 

nuanță mistică fericirea ori tragedia : ‖ 10/În ura drumului vina 

ca un șarpe/ se însoțește cu oamenii/ plaga limpede de umbră 

a apei/ în afara pământului de vânătoare/culcându-și norocul/ 

unul după altul vasalii desculți mâncând carne/ ca regii la 

ultima gură de vin otrava/ putere fără fii porunca/ sătui vor fi, 

cu frică vor fi/ bunătatea ca o femeie de care nu ești sigur/ intr-

un sat cu bărbați care mor/ lumina pentru noi înșine ascultând/ 

cum trec stăpân‖ O senzualitate fluorescentă decurge din 

versuri care sunt simbolul unei căutări febrile, a forței de a 

arăta profunzimea secretului iubirii. Ca mulți poeți de azi, 

autoarea este în "misiune" poetică, poezia îi permite să atingă 

un fel de salt -ieșire din timp ca femeile "împietrite" ale lui 

Garcia Lorca, învăluite în așteptări şi dorinţe ce-şi 

interoghează spaimele. Din prefață citez judicioasa afirmație a 

autorului Liv Cernauti : ‖Corpul rămâne drept ultima stație în 

căutarea unui sens. Cuvântul devine corp, urmează 

metamorfozele lui și completează Geneza. Dragostea, ca axă 

a acestei geneze este în centrul textului, a unui text unic, 

pentru că toate poemele dau impresia ca țes un singur text 

continuu ‖. Scrisul este o terapie eliberatoare, o rugă, o 

respirație tragică, un exil generând un sentiment apăsător și 

reacții fugitive ale sensibilității sale, adesea apăsător de 

ermetice : ‖ 14/ mă uitam la Dumnezeu ca la soare./ înainte de 

el o avusesem numai pe mama/ şi aveam poftă să fim mulţi la 

bătrâneţe/ să ne ferim de statul înăuntrul pământului / şi de 

viermii la inimă/ cu femei după dragoste./ el era ceva mai în 

vârstă ca mine/ şi când vorbea rar/ mă ceream singur om la 

oase./ trânteam pe deasupra raiurile/ să aibă popii unde ne 

număra junghiurile/ şi noi de ce râdem. ‖  Pare asculta de 

maxima "rien n'est beau que le vrai" ... deși poeta îl expune 

adesea pe un ton brutal, sarcastic, insolent … Poeta percepe 

imensa singurătate fundamentală a umanului și imposibilitatea 

de a comunica ,poezia fiind soluția tămăduitoare. La întâlnirea 

cu imposibilul, la frontiera dintre straniu și real, totul este o 

crispare, un strigăt, aproape o scenă din tabloul lui Munch.  

Poezia decodează invizibilul,  complexitatea umanului și al 

profunzimilor interioare. Harul poeziei pentru Laura are o 

funcție divină, cu Muzele şi Sacrul, un Spleen rafinat, cu 

deschideri spre ceruri necunoscute. Moartea și poezia sunt 

faţetele aceluiaşi mister al craeţiei; o întoarcere la origini, cu 

accente mişcătoare. Rezultatul căutărilor duce la o lume de 

senzații rare, la impresii necunoscute și variate, purtate într-o 

transă de dicteu al gândurilor, în absența oricărui control al 

rațiunii. O reușită, acest amestec de real cu magia, poeta pare 

sedusă non stop de a privi prin ochiul unei ferestre deschisă 

spre cosmos. Tempoul poeziei sale duce la straniu, la o 

atmosferă cataclismică, poeta combinând în straturi succesive 

o serie de influențe combinate între ele cu subtilitate . Volum 

tradus în spaniolă de către poeta și traducătoarea madrilenă 

Elisabeta Boțan, cât și de autoarea care trăiește în Spania, în 

prezent. Multe suspensuri, între temele mari ale dragostei, ale 

spleenului, ale insomniilor etc..un EGO-show original până și 

în poezia pentru mai tinerii săi lectori. Suntem în lumea 

irealului, visului, al dragostei și al revoluţiilor intime. Oglinda 

lumii exterioare și intime este în mâini bune, o sinteză 

lumească a farmecului revelațiilor interioar 
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Ovidiu BĂJAN 

 

sunt hotărât să te iubesc şi dacă 
pentr-un alt mire vei purta ninsoarea 
ce poate suferința să-i mai facă 
celui ce suflet are disperarea? 

te-am cunoscut şi te voi pierde-adio 
nu-ntoarce capul...gândul înainte 
şi dacă Moartea-n mine voi primi-o 
mai am o existență...de cuvinte 

se va căzni s-acopere Uitarea 
iubirea mea sub veacuri fără număr 
dar celui care-şi cântă disperarea 
vecia-i bate roşie sub umăr 

e cum îți spun te voi iubi chiar dacă 
voi fi de fum iar tu vei fi doar ceață 
destinele de azi nu se împacă 

te-aştept deja în următoarea viață!  

                  ***  

 

şi dacă noi nu ne putem iubi 
în acest trist şi disperant acum 
trecutul locul tainic ne va fi 
o umbră eu tu vesperal parfum 

de puțin timp de fapt ne-am cunoscut 
- Adam şi Eva noi am fost în rai - 
iubirea noastră va-nflori-ntrecut 
în versuri pune-ți inima şi hai 

sunt sigur nu există viitor 
şi-atât de mult făptura ți-o doresc... 
cei din trecut o ştii şi tu nu mor 

de la-nceputul lumii te iubesc!  

           *** 

 

        

tu ai în ochi scânteile-nflorite 
din pietrele izbite de potcoave 
în tine cântă zările rănite 
de țipătul ghitărilor. spun ave 

în tine versul libertatea gustă 
ți-e sufletul de pulberi şi de raze 
cu visele înaintez prin pustă 
ai carnea încărcată de extaze 

iar inima un foc nebun de şatră 
metaforele-au început să doară 
de când te ştiu am sângele de piatra 

un fluture ce-n flăcări vrea să moară!  

12.03.2017 

               *** 

inima mea nu sânge ci versuri pulsează 
oricare dintre file-i trupul meu 
eu nu exist doar viața mă visează 
am consistența unui curcubeu 

sunt numai un joc creat de cuvinte 
eu pe mine nu pot să mă văd 
un gând revolut dintr-o minte 
în care iubirea-i mereu un prăpăd 

nu cânt fiindcă vreau e destin 
viața mea dacă-ar fi ar fi tristă 
sunt numai al stelei suspin 

câtă vreme voi scrie dumnezeul există! 

11.03.2017  
Nice 

                 *** 

ceasul din turn silabiseşte ploaia 
şi uită prins de amintiri să bată 
tristețea lui îmi vede albă foaia  
şi -ncearcă în cuvinte să-mi străbată 

ceru-i golit de zboruri şi lumină 
de -azi-dimineață-i prăbuşit în mare 
vor tot mai multe valuri să revină 
ca să-mi mai pună câte o-ntrebare 

despre iubire țeluri suferință 
e ploaia între noi conexiunea 
ce face dialogul cu putință 

acest poem i-e ploii misiunea ! 

                                       POEME 



31 

 

 

 

   
 

 Mihai MERTICARU 
 

 
Sonetul unei triade 
 
Pe lumea asta, toate-s trecătoare, 
Intră-n ale morţii pepiniere, 
Acceptă pietrificarea-n tăcere, 
Din întâmplare, dar și din eroare. 
 
Tristețe, bucurie şi avere 
Se trec ușor ca o plăcută boare, 
Ca mâine-i cenuşă slăvitul soare, 
Dar prima-i frumuseţea care piere. 
 
Tot ce există-i lege să dispară! 
Furia și lăcomia barbară, 
Invidia, puterea, măreţia, 
 
Vor trece toate prin foc şi prin pară. 
Doar o triadă gustă veşnicia: 
Cuvântul, Dumnezeu şi poezia. 
 
 

Sonetul contiguităţii  
 

Din ceruri vin misterioase şoapte, 
Îndemnuri vagi pătrunse de nepătruns, 
În argintii vălătuci de nori ascuns, 
Precum în faldurile cifrei şapte. 
Cristal de gând sfințit,acuma, ajuns 

La urechile mele tot mai apte 

Să distingă ce-i luminos în noapte 

Şi să se închege în umil răspuns. 
 

Mă bucur mult, Doamne, că Te înţeleg, 
C-am reuşit să-mi însuşesc cutuma, 

Că m-ai ispitit cu taine întruna 
 

Și chiar mi–ai dat libertatea să aleg. 
Aflu că—n-am ştiut-o-ntotdeauna–  

Cu-ntregul ș-infinitul, Tu eşti una. 

 

 

Sonetul unei viziuni 
 

Rătăcind prin labirintul unui gând 

Şi tot visând o geană de lumină, 

Mă pomenii cu-o cupă arhiplină 

Cu-ambrozie, Dumnezeu alături stând, 

 

Păream un boţ palid făcut din tină, 

Cu sufletul eteric străluminând, 

Îngheţatele-mi șoapte susurau blând, 

Revărsându-se din gură străină. 

 

Domnul a-nţeles perfect ce l-am rugat, 

Un semn discret a binecuvântare, 

Spre noapte s-a întors şi s-a luminat, 

 

Ca-n prima zi, cu toată bolta-n soare. 

De-atunci am rămas cu lumea împăcat 

Și-o pot privi prin lupă măritoare.  

 

Sonetul descătuşării  
 

Te aşteptam cu ochii lipiţi de geam 

Când Te-am zărit cum păşeşti pe alee, 

Umbra-Ţi strălucea pe Calea Lactee 

Şi-n toată măreţia văzutu-Te-am, 

 

Din ochiul Tău drept sări o scânteie, 

Era soarele spre care slobozeam 

Efluvii de uimiri şi în schimb primeam 

Câte-o lună, o stea, o orhidee. 

 

Erai ocean infinit de lumină, 

De luceferi, străjuit, şi-aurore, 

Mult nimbat cu raze multicolore. 

 

Ţi-am cerut binecuvântarea divină 

Şi, în acorduri de orgă sonore, 

M-ai miluit cu-o privire calină, 

 

 

Sonet  paranomal 
 

L-am zărit spălându-Şi faţa cu rouă, 

A intrat pios într-o catedrală, 

Avea o figură destul de pală, 

Când să-L prind, a și început să plouă 

 

Şi-a dispărut pe poarta triumfală. 

M-am închinat cu mâinile-amândouă, 

Sperând să vă aduc o veste nouă 

Cu o întâmplare paranormală. 

 

De ce-ai fugit, Doamne, iar de mine 

Când eu Te-aşteapt, Te caut din pruncie, 

Vrând să merg, prin lume, la braţ cu Tine, 

 

Să-Ți admir infinita-mpărăție ? 

Nu-Ţi mai cer să-mi vii cu braţele pline,  

Fă, dinspre rai, o briză să adie ! 
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Luminița 

ZAHARIA 
 

citeşte-te pe tine însuţi   
 

citeşte-te pe tine însuţi 

în Braille, în palmă, în oglinzi 

citeşte-te de la epilog înapoi 

din scoarţă în scoarţă şi din doi în doi 

citeşte-te drept sau cu susul în jos 

curajos mofturos curios 

pînă te prinzi 

cărui curent îi aparţii 

 

citeşte-te în cartea ta cu poezii 

în cartea cu invenţii sau copilării 

în orice carte din orice parte 

a eului tău 

 

cînd ai obosit 

pune un semn (cum altfel?! de carte) 

şi treci mai departe 

la trăit şi necitiri-panaceu 

 

cînd dulcea pauză se termină 

dă drumul iarăşi la angrenaje şi roţi 

hai, reciteşte-te pe tine însuţi 

nu-i aşa că nu poţi? 

 

 

 

cu sînge rece   
(pentru că m-am născut în aceeași zi cu Truman Capote 

) 

 

cu sînge rece, de reptilă 

obţii în Dorobanţi o vilă 

nu te vor prinde nici măcar 

cu microfilme în molar 

 

cu sînge rece, de vampir 

chiar viaţa e un chilipir 

cînd fără scrupule te bagi 

la moş Norocu în nădragi 

 

cu sînge rece, de paiaţă 

oferte măsluieşti pe piaţă 

îţi ungi cu miere periuţa 

şi nu te prinde nici Codruţa 

 

cu sînge rece, de călău 

în areal faci tămbălău 

că distrăgînd atenţia 

ascunzi sub preş abjecţia 

.......................................... 

cu sînge rece, de Capote 

eu fac numai pe don Quijote 

îngheţ ca proasta-n şemineu 

c-am focuri doar în capul meu 

 

ştiţi focul rece, la chimie? 

acum îi zice poezie! 

 

 

 

gadgetul de condensat poezia   
 

cînd mă tai în foile de hîrtie 

din lipsă de atenție (nimeni nu mă iubește!) 

sîngele curge peste poezii 

se combină cu cerneala albastră 

rezultînd flacăra violet 

 

sunt acoperite cuvinte disparate, fără sens 

sau chiar versuri întregi, după bunul său plac 

citesc uimită rezultatul final 

toți cred că mi-am cumpărat 

un gadget de condensat poezia 

vorbă lungă cum mă știau cîndva 

 

acum scriu: iubirea este 

și toți aplaudacii cad în delir 

sau: strugurii sunt acri dar există și smochine pe lume 

și mă trezesc cu nuș’ce premiu literar! 

 

arta cere sacrificii! scîncește complice Brutus 

și se întoarce la tors 

în timp ce eu îmi bandajez încă un deget 

și scriu mai departe 
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Ovidiu MOCEANU 
 
 
 
 
 
       Nu te vei teme de demonul amiezii 
 
       A doua zi, după ce a rămas singur acasă,  a 
hotărât să plece la mănăstire, fără să spună cuiva 
care îi sunt gândurile. A luat ceva de mâncare, a 
așteptat autobuzul și a ajuns în jurul prânzului la 
Mănăstirea Brădet, într-un adânc de pădure, unde 
a mai fost cândva în copilărie. Din șosea, urcai mai 
bine de o oră și se deschidea o priveliște de basm, 
coborâtă parcă din altă lume. Contemplarea ei îți 
crea sentimentul   unei detașări de cele ale lumii 
acesteia, cu zgomotele și imaginile ei amestecate. 
Când se opri, avu convingerea că acolo va găsi 
răspunsuri  la întrebările sale, pe care, de altfel, nici 
nu știa cum să le formuleze. În fapt, căuta un alt 
înțelept care să-l ajute, într-adevăr, nu să 
filozofeze. Era în mănăstire un preot bătrân, 
duhovnic renumit, la care căutau sfat mulți tineri. 
Abia aștepta să-l vadă. Auzise că avea un tic, nu 
prea duhovnicesc, să spună, și când trebuia, și 
când nu trebuia, „măi neicuță‖, fie că era un tânăr 
sau o tânără, un bătrân sau o bătrână.  Se așeza 
pe un scaun, undeva în grădină, în apropierea 
chiliei sale, și de acolo zicea, ridicând vocea: „Voi 
veniți la mine, un păcătos fără pereche, să găsiți 
ce? Frunză bătută de vânt, adâncitură de iad în 
suflet, voi, suflete curate, care nu știți să vă trăiți 
tinerețea…‖ Se lansa des în astfel de cuvântări, 
care aveau efect asupra   oamenilor, dar dojana 
era mascată de aducerea-aminte a propriilor 
păcate. 
      Se apropia de mănăstire cu teamă. De multe 
ori, reacțiile părintelui erau imprevizibile. Ajunse 
repede în fața porții și intră în curtea pustie. Nici 
țipenie de om. Doar în grădină văzu la un moment 
dat doi călugări care, printre straturi, culegeau 
roșiile coapte. Intră în biserică, se închină și, când 
se întoarse, îl întâmpină un călugăr tânăr, zâmbitor, 

care îl întrebă dacă vrea să întâlnească pe cineva 
anume. 
      - Aș vrea să vorbesc cu părintele Serafim… 
     -  Este în mănăstire, dar nu știu unde anume… 
O să mă interesez și îl trimit la dumneavoastră. 
Așteptați-l în fața chiliei. Cum ieșiți din biserică, o 
luați la stânga și veți vedea, la un moment dat, 
chilia. Sunt în față niște meri și băncuțe. Așteptați 
acolo…  
      Făcu întocmai și alese o băncuță din fața 
chiliei. O liniște fără margini îl cuprindea, ca și cum 
în suflet se revărsau rugăciunile din atâtea slujbe 
săvârșite în fiecare zi. Locul pulsa de o așteptare 
fericită și îi părea un pridvor de rai, uimit că nu a 
venit mai des aici să își încarce sufletul de har. 
Poate nu ar mai fi fost atâtea întrebări și ar fi avut 
puterea de alunga orice întrebare fără rost. Nu a 
venit pentru că nu a știut, nu a venit pentru că în 
credință era, ca și mulți consăteni, un amorțit, 
limitându-se la bucuriile de sărbători și obiceiurile 
care, din fericire, se mai păstrau. Ce bucurie să 
alcătuiască cetele de colindat, să meargă la slujba 
din noaptea Învierii, să danseze în lunca mare a 
satului de Rusalii!…  
     Părintele Serafim se lăsa așteptat. Când își 
ridică privirea din pământ, încremenise. Tocmai 
atunci Leta apăru în curtea mănăstirii și se îndrepta 
spre el. Nu era posibil! El n-a pus nimănui că 
pleacă, s-a furișat spre autobuz… Incredibil… 
Vecina lui, de aceeași vârstă, care, în ultimul timp a 
devenit o prezență obsedantă, agasantă, ca un duh 
rău de car nu știi cum să scapi.  
     - Stop! îi spuse când ajunse în apropiere… Ce 
cauți aici? 
     - Caut și eu, ca vecinul meu, bucurie… Și iubire. 
Te superi?  
     - Nu mă supăr, cu o condiție: Să stai mai 
departe, că nu vreau să știi ce discut cu părintele 
Serafim… 
     - Da?! Nu cred că e posibil. O să vezi tu de ce… 
      Părintele Serafim se ivi de după o tufă de 
iasomie și, de îndată ce fu în apropiere, întrebă:  
      - Sunteți împreună? 
      - Nu, zise Victoraș. 
       - Da, zise Leta. 
       - Măi neicuță, voi v-ați certat? 
       - Nu, zise Victoraș. 
       - Nu, zise Leta. 
       - Atunci?... De unde sunteți? 
       - Din Valea Mare, zise repede Leta. 
       - Așa căpoși sunt pe la voi?… 
       - Da, părinte… și mai ales dumnealui… 
       - Părinte, vreau să vă explic, dar nu o lăsați să 
se apropie… 
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       Părintele îi făcu semn Letei să aibă răbdare și 
să rămână mai departe. 
       - Poate băiatul vrea să se spovedească și 
atunci nu e voie să audă altcineva mărturisirea… 
       - Spune-mi, măi neicuță, care e problema… 
       - Nu e niciuna, părinte Serafim… cu fata 
aceasta.  
       - De ce mă cauți? 
       - Am eu o altă problemă și caut un răspuns… 
O anumită întâmplare a declanșat în mine o stare 
de nedumerire, ca să zic așa… Am observat că în 
viața mea de până acum au fost situații în care 
parcă o forță malefică mi-a furat bucuria. Mi-a furat 
bucuria primirii unui premiu I chiar în prima clasă la 
sfârșitul anului școlar, când coronița pe care am 
pregătit-o cu tatăl meu a fost pusă pe capul altui 
coleg, din cauză că nu i-a plăcut învățătoarei. Nu i-
a plăcut, dar a pus-o pe capul altuia. Într-o 
întrecere sportivă, un coleg mi-a pus piedică tocmai 
când urma să trec linia de sosire. La sfârșitul anului 
școlar de acum, nu am fost chemat la festivitatea 
de premiere… Au mai fost și altele, mai mărunte… 
       - Și care e problema? 
       - Nu știu cum să interpretez aceste 
întâmplări… 
       - Dragul meu, nu știu dacă trebuie să râd sau 
nu… Oricum, mi-ai luat o piatră de pe inimă… 
Acestea sunt psihisme pe care nu știi deocamdată 
să le stăpânești… Nu-i mare filozofie. Trebuie să te 
fortifici, să-ți creezi repere puternice de evaluare a 
lucrurilor. E uneori câte un moment de 
vulnerabilitate în viața noastră, nu trebuie să ne 
lăsăm copleșiți… E o lucrare demonică, a așa-
numitului demon de amiază, care tulbură starea 
sufletească și poate duce foarte departe, chiar la 
sinucidere. El creează o presiune insuportabilă în 
suflet și, la un moment dat, omul se lasă manevrat 
de el. Într-un psalm al lui (Psalmul 90, 5-6), David 
zice: „Nu te vei teme de frica de noapte, de 
săgeata ce zboară ziua,/ De lucrul ce umblă în 
întuneric, de molima ce bântuie întru amiază‖. 
Starea aceasta e akedia, care înseamnă 
plictiseală, angoasă. Îl atinge uneori și pe călugăr, 
când nu-și mai găsește locul, nu se mai recunoaște 
pe sine. „Molima ce bântuie întru amiază‖ te-a atins 
și pe tine reflectând asupra acelor întâmplări 
minore, care, din suspiciune, ți s-a părut că au 
legătură, că ar exprima un fel de fatalitate. Nu, nu 
și încă o dată nu! Stai, zise ca fulgerat de un gând: 
Nu cumva ai niște păcate nemărturisite, care ți-au 
slăbit puterile sufletești? 
      - Te masturbezi? 
      - Nu. 
      - Ai curvit? 
      - Nu. 

      - Bei, fumezi? 
      - Nu. 
      - Ai furat? 
     - Nu. 
     - Ai mințit? 
     - Nu. Doar așa, copilării… 
     - Ai înșelat? 
     - Nu. 
     - Înjuri. 
     - Nu. 
     - Te spovedești, te împărtășești cu regularitate? 
      - Nu. 
      - Ei, vezi, aici cred că e problema… Te lași în 
voia vântului, dar firea ta nu e încă atât de 
puternică încât să învingă ispitele… Prin 
spovedanie și împărtășanie, te vei reintegra în 
comunitate, fiindcă gândurile tale negre te-au 
izolat. Adaugă și rânduiala de rugăciune.  
      - Ce trebuie să fac?  
      - Primul pas e spovedania și împărtășania. Te 
duci la preotul din sat sau vii la mine, cum vrei… Și 
mai e ceva: Să lucrezi cât mai mult, să nu dormi 
până la amiază. Poate la prășit, poate la strâns fân, 
orice, numai să nu lâncezești în casă… Cândva, că 
nu scapi ușor, nu te vei teme de demonul amiezii…  
       Au mai stat de vorbă o vreme și, când au vrut 
să o cheme pe Leta, au rămas uimiți: fata 
dispăruse. Părintele îi făcu semn să meargă după 
ea. Nu o mai găsi. 
       Își luă la revedere de la părintele Serafim și se 
grăbi spre autobuz, gândindu-se că o va ajunge din 
urmă ca să călătorească împreună.  Dar nu s-a 
întâmplat așa. Ajuns acasă, o găsi înaintea porții, 
ca și cum l-ar fi așteptat.  
       - De ce ai plecat? De ce nu m-ai așteptat? 
       - De unde să plec? Unde să plec? 
       - De la mănăstire… 
       - Dar eu nu am fost la mănăstire… Dacă vrei, o 
chem pe mama să confirme. Nu am plecat de 
acasă. 
       - Minți. 
       - Nu mint. 
       S-a întors să treacă drumul și să intre în curte, 
când auzi din urmă: 
       - Victoraș, zise Leta, de mine nu scapi nici în 
mormânt… 
       Chiar atunci începu să bată toaca. A doua zi 
era sărbătoare. 
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Nina CERANU   
 

 

Portret în cărbune*) 
 
 

Casa lui Nikos, cea mai veche din sat, înaltă, 
cu cer-dac larg, îmbrăcată în viţă de vie, avea pe 
prispă sacsii cu muşcate înflorite în toate culorile. 
Răsări ca o ciupercă cu pălărie roşie din covorul de 
iarbă. 

Pe poarta larg deschisă, ieşi o femeie în 
vârstă cu găleata cu apă. 

— Bună ziua! Nu ştiţi, domnul Nikos e acasă? 
— Pă un’ să se ducă, că-i bolnav?!  
— Şi dumneavoastră aveţi grijă de el? 
— Nu, domnule! Eu veni dupe o cantă de 

apă, că a lui e bună; spală şi fierbe şi făsuiu. A avut 
grije Dumnezeu de spurcatu’ ăsta! îi spuse femeia, 
în loc de bună ziua. 

— Bună, dar otrăvită. Am auzit şi că şi-ar fi 
aruncat acolo… spurcăciunile, spuse Emil 
Grecescu ca să se amuze şi s-o pedepsească 
auzind-o ce răutăţi scoate din gură.  

— Nu cred! El, de fel, e credincios… adăugă 
femeia cu îndoială în suflet. E păcat de Dumnezeu, 
că unul e, pentru toţi oamenii… şi-i pedepseşte mai 
rău. Şi apa e tot în puterea Duhul Sfânt, chiar dacă 
izvorul e în curtea grecului. Să ştii dumneata, au 
săpat mulţi fântâni în bătăturile lor… dar numai la 
închinatu’ ăsta a ieşit apă. Eu cred că-i o minune… 
De atunci îl tot încearcă, cum crede şi părintele la 
biserică cu felurite… 

— Mai zice lumea… că-ar fi pus şi venin de 
albine… continuă Emil jocul periculos. Bătrâna îl 
privi, cu îndoială, dar speriată, aruncă apa din 
găleată şi-o luă repede la picior, pe drum. 

Emil urcă treptele tindei, cu reţinere. Nu 
obişnuia să facă vizite neaşteptate şi nici nu-i era la 
îndemână să se întâlnească cu Nikos, după atâta 
amar de ani şi, mai ales, într-un moment ca acela. 

O pustietate monahală domnea 
pretutindenea. Casa părea o biserică de sat 
îmbătrânit, unde rar mai vine cineva şi aprinde o 
luminiţă pentru morţii săi. 

Încremenirea din împrejurimi, aici se simţea 
mai puţin pregnant; curţile fără stăpâni erau 
asediate de cucuvele, dar Nikos avusese grijă ca 

ele că nu clocească în acareturile lui; periodic le 
dărâma cuiburile. 

În tinda cocoţată ca pe catalige, ca a unei 
case lacustre, podelele scârţâiră obosite. De acolo, 
unde stătu numai o clipă, aşezarea se vedea în 
toată mărimea ei, înghesuită între pomi, sufocată 
de căldura unui septembrie capricios, o localitate 
încropită, unde nici o casă nu semăna cu alta, cum 
nu semănau nici oamenii. 

Intră cu fereală, ca un hoţ, într-un coridor 
mare şi întunecos. Îl lovi duhoarea stătută, ca de 
hoit. 

Pe peretele drept, rafturile, aduse aici din 
fosta prăvălie, la care bătrânul nu se îndurase să 
renunţe; erau temeinice, din scândură groasă, fără 
moarte, se ridicau până-n tavan. Acum foloseau 
pentru depozitarea feluritelor lucruri, multe din ele 
de aruncat, de la borcanele nespălate, gheme de 
lână colorată, viguri de pânză, ciocane, cleşti, cutii 
de cuie, cărţi cu copertele rulate, vase emailate cu 
rămăşiţe de untură râncedă, chiar şi-un picior de 
porc de pe care tăiaseră carnea, cine ştie în care 
an, un borcan plin cu faguri, rame pentru stupi, 
ceară de albine în cutii transparente de plastic, 
până la sticla cu agheasmă, cu busuioc în ea şi cu 
o crenguţă de susai, pentru stropit stupii primăvara 
când se scoteau de la iernat, şi-o piele de oaie 
mâncată de molii. 

Pe partea stângă se afla o uşă pe clanţa 
căreia apăsă. Era încuiată. Înaintă mai afund şi 
văzu o altă uşă, cu două canaturi, întredeschisă. O 
împinse numai puţin, doar cât să zărească un colţ 
din încăperea largă. Parcă auzi şi un oftat slab, ca 
al unui om bolnav. 

— E cineva acasă? întrebă mai mult să-şi 
facă curaj. 

Nu primi nici un răspuns. 
Preşuri îmbâcsite de praf, un pat neaşternut, 

unde se odihnea un bătrânel cu părul alb-colilie, 
atârnându-i în bucle bogate, netunse, lucru  rar 
întâlnit la etatea asta, şi-n-tr-un sat, c-o faţă palidă 
ca de ceară, ce se termina c-o barbă ca de 
patriarh. În prima clipă nu-l recunoscu. Nici nu mai 
aducea nici un pic cu bărbatul vajnic cu care se 
ciocnise ultima dată la autogară şi atunci abia de-l 
recunoscuse.  

— Bună ziua! Iertaţi-mă că dădui buzna 
aşa… Îl caut pe domnul Nikos. Văzui că nu-i nimeni 
în curte şi… 

— Cine să fie în afara mea? răspunse omul 
fără să se clintească de pe pat, ca să-i vină în 
întâmpinare oaspetelui nepoftit. Se pare că tot 
avusese parte de astfel de vizitatori încât nu mai 
reacţiona în nici un fel.  

                                      PROZĂ 
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— Iar mă luaţi? Luaţi-mă, v-am rugat, să-mi 
scoateţi spurcăiunea din trup… Auziţi, dom’le … da 
să nu afle copiii, şi albinele să nu ştie. De ele mi-e 
mai ruşine. În lumea lor nu s-a pomenit aşa ceva. 
Ele contează pe mine, n-o să primească pe 
altcineva în locul meu. O să vedeţi! Faceţi voi, 
deştepţilor, experienţa asta, şi-o să vă convingeţi! 
Să le-aduceţi pe la mine, de mă luaţi! Ademeniţi-le 
cumva. Că dacă aţi făcut arme să distrugeţi 
omenirea, nu se poate să nu ştiţi cum să prindeţi 
un roi de albine. 

— Cu ce le ademeniţi primăvara şi le trimiteţi 
la furat de miere din alţi stupi?! Cu pielea aia pe 
care o văzui în raft?! 

— Cu pielea, cu nepielea… Da, le-am 
transformat în ostaşii mei. Da’ ştiu să le descânt. 
Începu să murmure câteva versuri cu o incantaţie 
aparte, ca o vrajă: 

Cum sfârteca lupul oile 
Aşa să cătaţi şi voi 
Să sfârtecaţi 
Pe toate  
Celelalte 
Albine 
Strine. 
— O să vă aducem şi albinele, domnule 

Nikos, spuse musafirul nepoftit, ca să-i facă pe 
plac. 

— De-or vrea să vină, că sunt fiinţele 
Domnului cele mai deştepte. Temătoare şi destul 
de bănuitoare. În oraş e cătran, mai ales după 
ploaie. Şi lor nu le place murdăria. Nu vin ele acolo 
unde o să mă-nchideţi, chiar dacă mă iubesc peste 
fire. Ele cunosc rosturile de când umbla Dumnezeu 
pe pământ şi-l avea ostaş pe Sf. Petru, însă, 
încoace, Domnul a uitat că roţile pământului se ung 
de la sine şi că voi, ai de-acu, nu ştiţi să le 
descântaţi. 

„Doamne, ăsta-i dus rău cu sorcova!‖ îşi zise 
Emil Grecescu, căutând cu privirea un scaun unde 
să se aşeze, Toate erau pline cu haine murdare, 
purtate de moş în ultimul timp. Aruncă cât colo 
ţoalele de pe unul din ele, cel mai depărtat de pat, 
şi dintr-un buzunar căzu o fiolă de ser. Moşul auzi 
zgomotul. 

— Iar îmi faceţi injecţie? Vreţi să mă omorâţi! 
I-am spus eu şefului de poliţie să mă ia, dar să nu 
mă ducă în beci  ca  data trecută, că  e  întuneric  
şi sunt şobolani. Ei mi-au mâncat măruntaiele. 

— Fiţi cuminte! Cine v-a închis, domnule 
Nikos? Şi pentru ce? 

— Politic, domnule. Zice că eu am pornit 
revoluţia. Eu cu albinele mele. Da’ nu mă cred că 
eu n-am ştiut când s-a preluat puterea. Şi de către 
cine. Eu n-am televizor, ca să pot privi şi să-mi intre 

omenirea-n casă… Eram plecat să pun zahăr 
lucrătoarelor mele, că-n calcule se anunţa iarnă 
lungă. Ăia, revoluţionarii, sau cum îşi spun, au 
păcătuit. De asta naţia noastră, însemnată de 
Dumnezeu, n-o să iese curând din blestem. Şi-a tot 
omorât conducătorii. Una e să-i laşi să moară de 
moarte bună şi alta… 

— Politic, sau pentru c-ai vrut să-mi otrăveşti 
nevasta?! 

— Ei, cum s-o omor, păcatele mele? Poate 
un părinte să-şi omoare copilul? trecu el într-o fază 
de mare luciditate, care-l făcu atent pe Emil. 

— Hai, nu mai faceţi pe…! Vreţi să spuneţi că 
nu ştiţi despre cine vorbesc? Mi s-a povestit totul. 
Şi Fana nu este copilul dumneavoastră! 

Abia acum moşul îl privi de-a binelea, cu o 
curiozitate nedisimulată. Ca şi cum atunci l-ar fi 
descoperit cu adevărat, se ridică anevoie şi, 
speriat, se grăbi spre uşă, gata să fugă, arătându-l 
cu degetul: 

— Aha, dumneata eşti Judecătorul! Te ştiu. 
Te-am văzut şi la căpătâiul lui Traian Grecescu. Te 
prefăceai că-i eşti nepot. Şi fetei mele te prefaci că-
i eşti soţ. 

Emil îi tăie calea. 
— Staţi aşa! Unde plecaţi? Explicaţi-mi ce 

şcoală aţi făcut care vă dă dreptul să vindecaţi 
oamenii? 

— N-am învăţat niciunde, dar fata mea mi s-a 
arătat în vis; îmi cerea ajutor. Cere şi ea cui poate 
să i-l dea. Eu am crescut-o, domnule. Fugea de-
acasă şi venea la noi. Şi dormea la noi, şi jelea la 
noi. Mi se plângea-n visul de care-ţi spusei şi de 
dumneata… că n-o iubeşti. 

— Minţi, moşule! strigă Emil, uitând şi de 
minimum de politeţe. Minţi cu neruşinare! Se 
îndreptă spre el, cum stătea în mijlocul camerei, cu 
intenţia vădită de a-l opri cu orice chip, chiar şi 
lovindu-l, dar, urmă ceva care-l derută de-a 
binelea: bătrânul se lăsă-n genunchi şi întinse spre 
el mâinile neputincioase. Emil îi înţelese greşit 
dorinţa şi se retrase cu bruscheţe în faţa acelui 
gest de implorare, cu un fel de scârbă, parcă 
îngheţoşat de bătrâneţea mutilată şi umilită. De sub 
cămaşa lungă a lui Nikos căzuse un fel de 
pansament de-o culoare precară. 

— Scap-o! continuă moşul fără să ţină cont 
de situaţia jenantă în care se afla. Roagă-te 
Domnului să nu mi-o ia! Ce, nu eşti dumneata 
Îngerul? Ori Domnul Dumnezeu?! schimbă din nou 
tactica şi registrul de abordare, trecând pe fantezia 
de la început. Că n-ai mai venit de mult pe pământ, 
adăugă el. Am vrut să-ţi semăn, Doamne al meu! 
Ţie, Mântuitorule, am vrut să-ţi jertfesc viaţa mea! 
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— Hai, domnule, ridică-te, ce dracu?! Nu sunt 
îngerul pe care-l aştepţi. Lasă teatrul ăsta de prost 
gust… Se opri brusc pentru că mâinile moşului îl 
atinseră şi corpul îi fu străbătut de-o nelinişte 
stranie. 

Peste Nikos parcă se lăsase o rază de lumină 
care-i aureolă pletele buclate şi unsuroase. Faţa i 
se însufleţi şi se coloră violent ca şi când sângele, 
alertat, da buzna să iasă la suprafaţa 
pergamentului şifonat. „Cât sânge o mai avea, 
bietul de el, că a cam pierdut?…‖ se întrebă Emil, 
străbătut de-o undă de milă.  

Văzând că Nikos continuă să rămână în 
poziţia aceea umilitoare, îl prinse de umeri şi-l 
ridică cu forţa. Pansamentul murdar rămase acolo 
pe podea. 

— Ridică-te, domnule! Stai liniştit, că nu 
vreau să-ţi fac rău… dar să-mi promiţi că o să te ţii 
departe de nevasta mea, cu pretenţiile dumitale de 
vraci! Şi să nu te mai aud că spui gogomănii ca 
alea, cum că… ţi-ar fi fiică! 

Nikos îl privi nedumerit. Nu i se mai vorbise 
aşa, de către nimeni, nu din respect, ci pentru că 
oamenii îl ignorau. Trecea printre săteni, dând doar 
din cap, în semn de bună ziua. Cam asta era 
relaţia lui cu ei. Din vina lui, a lor?! Nu mai 
strânsese demult mâna unui bărbat ca să se 
revigoreze, preluând din fermitatea aceluia. 

Emil era însă curios să vadă până unde 
poate merge Nikos cu fantezia. Îl întrebă, după ce-l 
văzu reîntors şi aşezat pe pat: 

— Domnule Nikos, unde  ţi-e nevasta, tanti 
Elenka? C-o ştiu de când eram copil… Venea la 
bunicul meu la prăvălie… 

— Ce ai dumneata cu putoarea de Elenka? 
Te-ai fi ţinut cu ea… Ei află, spuse el după un pic 
de gândire, că Elenka a murit. Pentru mine e 
moartă demult, se lumină el la faţă. 

— Mă duci şi pe la mormântul ei? Mă 
interesează… 

— N-am îngropat-o în cimitir! E afară, în 
grădină, sub… Nimeni nu ştie unde. Asta pentru că 
am ţinut la ea şi n-am  vrut  să  zacă cu neisprăviţii 
la un loc. Dar, e drept, m-am purtat şi urât cu ea. 
Am obligat-o să lepede doi copii. Nu erau ai mei, 
vezi bine. Şi-am aflat. Care altul, în afară de prostul 
de socru-tu, ar fi ţinut-o în bătătura lui, cum a făcut 
el cu soacră-ta? Asta a mea, îi făcuse cu unu, când 
era aici un şantier de funciare. „Da, într-un fel a 
omorât-o… Afectiv, pentru el ea e ca şi moartă.‖ îi 
spusese doctoriţa lui Emil.  

— Nu i-am pus cruce, ca să nu afle miliţia, îşi 
continuase Nikos fantezia. 

— Câţi copii ai, domnule Nikos? 
— 25. 

— Cu tot atâtea femei? 
— Numai cu una. Că alte cincisprezece au 

fost sterpe. Nu  m-am  supărat pe ele. În vremurile 
astea… cu puielniţa-n curte… O mai aveam şi pe 
nevasta dumitale… cu Ioana lu’ Bălaşa. Nu mă 
crezi, dar tot satul ştia. Până la urmă a aflat şi 
încornoratul ăla. El era pe front… Eu scutit… şi 
tinăr, nu cum sunt acum… 

— Domnule Nikos, de care dintre copii ţi-e 
mai drag? 

— Ei, domnule! Ştiu şi eu… E o necăjită. S-a 
măritat şi-o duce cam rău. Nu m-a întrebat. Eu m-
aş fi sfătuit cu albinele. Ce zic ele e literă de lege. 
N-o iubeşte, şi ea plânge. 

— Câţi ani are fiica asta a dumitale? 
— Parcă n-ai şti?! Hai, lasă-mă-n pace! Du-

te-n treaba dumitale, ca-i mai avea şi altceva de 
făcut. Am şi aşa destule pe cap, nu-mi mai arde de 
năcaz, spuse. Apoi, supărat, se trânti pe pat şi se 
culcă pe-o parte cu faţa la el. Ca un plumb, 
aproape dispăru în mormanul de haine murdare şi 
mototolite. 

Respiraţia i se auzi precipitată. Globurile 
ochilor i se mişcau necontenit, urmărind vedeniile 
pe care mintea lui, încă drogată de medicamente şi 
chinuită de fantezii, căuta să le localizeze. 
Imaginea era copleşitoare şi pe Emil îl înfricoşă.  

Nu putu rezista mai mult în odaia aceea 
ticsită de mobile vechi, aşternuturi murdare, obiecte 
nefolositoare pe care mai toţi bătrânii nu se-ndură 
să le arunce. Ieşi afară pe coridor, cu gândul să 
plece. Dar, după un timp, pentru că nu mai auzi nici 
un sunet, se întoarse. Camera căpătase altă 
dimensiune: era  mai înaltă, mai încăpătoare, 
străbătută de-un curent  magnetic  ce  purta 
mirosurile contopite într-unul înecăcios. Se apropie 
de fereastra largă, cu perdea din cânepă croşetată 
cu igliţa, de-o frumuseţe gosolană, cum nu mai 
văzuse până atunci, şi privi afară, aşteptând ceva 
sau pe cineva. Lentoarea din jur păstra totul intact 
şi nu era semn că va interveni curând nici cea mai 
mică schimbare.  

Dar… îi percepu lui Nikos răsuflarea egală, 
semn că adormise.  

Mai rămase o vreme pe prispă cu un 
sentiment nedesluşit, de parcă ar fi trăit în altă 
lume. Cerul se înnorase. Satul, din mohorât cum 
fusese la venire, acum, răcorit de înserare. se 
animase de-a binelea. Era spre ora nouă. 

„O fi adevărat ce spune nebunul ăsta? Pe 
cine să-ntreb, şi să nu râdă de mine? Şi de aici să 
vină suferinţa Fanei? Să-l fi moştenit?‖ 
*) fragment       
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Literatura română sub cod roșu 

 
Dorin Tudoran și revista Agora (SUA) 

în rezistența anticomunistă 

românească din exil 

 
 

Poet, eseist, publicist și disident politic, Dorin 

Tudoran reprezintă, fără echivoc, una dintre cele mai 

înverșunate voci ale exilului românesc împotriva 

abuzurilor regimului totalitar de stângă. Este absolvent al 

Liceului „Mihai Viteazul‖ din București (1963) și licențiat 

al Facultății de Limba și Literatura Româna a 

Universității București (1968). A lucrat ca redactor la 

Flacăra (1973-1974) și Luceafărul (1974-1980), de unde 

a fost concediat. În perioada 1979-1981 a devenit 

bursier în Franța și R.F.G. În 1977 a fost ales în 

Consiliul Uniunii Scriitorilor din RSR, de unde a 

demisionat la 8 iulie 1981 după ce a demascat un 

plagiat. „(...) El a intrat în conflict cu autoritățile 

comunisto-culturale din București în 1980 când a 

demascat plagiatul poetului Ion Gheorghe după 

gânditorul chinez Lao Tse. D. Tudoran nu mai este 

publicat în țară de 2 ani și în semn de protest si-a depus 

carnetul de partid.‖
1
 O altă publicație din exil, Lupta, 

arată că acesta era „prețuit de colegii de breaslă pentru 

atitudinea sa manifestă de apărare a libertății de 

creație‖.
2
 Prin demisia din Uniunea Scriitorilor, Dorin 

Tudoran protesta față de autoritățile care „violând 

statutul Uniunii, înlocuiesc președintele și biroul ales de 

scriitori cu unul format din activiști de partid și scriitori 

obedienți.‖
3
   

În urma unor manifeste expediate presei din exil 

și ca urmare a unor scrisori destinate lui Nicolae 

Ceaușescu, personalitatea sa începuse treptat să 

producă îngrijorări în rândul cadrelor fostei securități. 

                                                           
1
 Scriitorul Dorin Tudoran a fost amenințat cu moartea (f.a.), 

în B.I.R.E. (Buletin de informație pentru români în exil), anul 

37, nr. 805, 25 decembrie 1984, p. 10.  
2
 Condiția intelectualului (f.a.), în Lupta, nr. 23, 22 septembrie 

1984, p. 1.  
3
 Ibidem.  

Într-o astfel de scrisoare (reprodusă și de ziarul 

B.I.R.E.), pe care consider important să o redau integral, 

reproșează tranșant autorităților de la noi din țară refuzul 

de a-i elibera actele necesare emigrării sale, împreuna 

cu familia, în SUA: „Din păcate, scrisoarea ce v-am 

adresat la 1 august a.c., prin Registratura C.C. al P.C.R. 

cu numărul 54572, n-a avut darul să determine 

eliberarea pașapoartelor așteptate. Eu însă Excelența,... 

refuz să tac. Și voi denunța, cu toată puterea, practica 

teroristă a deținerii de ostateci. Căci nu altceva decât un 

ostatec este cel căruia i se suprimă un drept 

fundamental de felul celui reclamat de mine. Ba consider 

infinit mai grav terorismul ce practică deținerea 

ostatecilor de conștiință cum este și cazul meu, decât 

cel care, prin pistolul pus la tâmpla pilotului, deturnează 

un avion și ia, pentru o vreme, ostateci. Între deturnarea 

temporară a cursului unei călătorii și deturnarea cursului 

unei vieți există o imensă diferență, ce califică terorismul 

căruia eu și alți mulți români îi suntem victime drept o 

practică abominabilă, demnă doar de... cel mai profund 

dispreț al celor ce respectă încă ideea de om, cu tot 

ceea ce a făcut din această valoare fundamentală a 

lumii. Terorismul politic intern, -căruia îi aparține și 

practica deținerii de ostateci- nu poate servi, în niciun 

chip, intereselor țării.‖
4
 La scurt timp a urmat să fie 

arestat la domiciliu.  

Din primăvara anului 1985, patru dintre 

principalele publicații franceze: Le Monde, Le Figaro, 

Libération, Le Quotidien de Paris, încep să cerceteze și 

să publice pe seama cazului său, atrăgând în felul 

acesta și mai mult atenția organelor represive. Dacă în 

decembrie 1984, „după nenumărate amenințări cu 

moartea, scrise și telefonice (anonime bineînțeles), 

Dorin Tudoran a fost atacat pe stradă și lovit fără milă‖
5
, 

în aprilie 1985 „poetul urmează greva foamei și 

sănătatea i s-a alterat. Securitatea pare a fi abandonat 

ideea de a-1 convinge să oprească acțiunea începută, 

dar a întărit garda în jurul lui, așa încât nimeni nu-l poate 

contacta‖.
6
 Pe data de 6 iunie 1985 încetează greva 

foamei, iar o lună mai târziu, pe 24 iulie 1985, a reușit în 

cele din urmă să emigreze din România în Statele Unite 

ale Americii, de unde a continuat să lupte împotriva 

politicii de extrema stângă din România prin intermediul 

ziarelor și Radio Europa Liberă.  

                                                           
4
 Scrisoarea lui D. Tudoran trimisă lui N. Ceaușescu, în 

B.I.R.E. (Buletin de informație pentru români în exil), anul 38, 

nr. 807, 1 februarie 1985, p. 6.  
5
 Scriitorul Dorin Tudoran a fost bătut pe stradă (f.a.), în 

B.I.R.E. (Buletin de informație pentru români în exil), anul 38, 

nr. 807, 1 februarie 1985, p. 6.  
6
 Scriitorul Dorin Tudoran sechestrat la domiciliu, în B.I.R.E. 

(Buletin de informație pentru români în exil), anul 38, nr. 814, 

16 mai 1985, p. 5.  

                                      EVOCĂRI 
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Spre sfârșitul regimului comunist, în 1987, după 

unele note ale Securității în luna ianuarie a anului 1988, 

a fondat, sub egida centrului de politologie Foreign 

Policy Research Institute din Philadelphia, revista Agora, 

publicație finanțată de organizația americana cu scopul 

declarat de a promova democrația în lume The National 

Endowment for Democracy (NED). Agora a reușit în 

scurt timp să alerteze mai multe Inspectorate Județene 

de Securitate care au primit dispoziții să treacă de 

îndată la măsuri care au avut scopul prevenirii şi 

contracarării preocupărilor ostile ale conducerii revistei. 

În acest sens, Constantin Măceșanu, șef al Securității 

Sibiu în perioada 1985-1989, a trasat câteva măsuri 

precise căpitanului de Securitate Mircea Șchiopoaie, 

născut pe 24.09.1949 în orașul Hârlău, județul Iași, fiul 

lui Dumitru și Georgeta, între anii 1973-1977 încadrat cu 

gradul de locotenent în Inspectoratul Județean 

Hunedoara, Securitatea Municipiului Hunedoara, 

transferat mai apoi la Inspectoratul Județean Sibiu, 

Serviciul 1/ B, unde a deținut gradul de locotenent-major 

(1980-1984), din 1985 avansat la gradul de căpitan. O 

primă măsură a privit „instruirea potențialului informativ 

din problema «artă-cultură» pentru depistarea 

elementelor cu preocupări scriitoricești, nemulțumite de 

realizările personale, de modul cum sunt apreciate, cu 

vădite pretenții în acest domeniu. Depistarea celor cu 

intenții de a trimite în exterior materiale, lucrări ce nu au 

fost tipărite în țară datorită conținutului, cunoscuți cu 

legături suspecte în exterior. În acest sens vor fi dirijate 

sursele «Filip», «Anamaria», «Gabriela» și «Valeriu»‖.
7
 

S-a cerut de asemenea o „atenție deosebită‖ 

cenaclurilor literare din municipiul și județul Sibiu, în 

„scopul depistării elementelor pretabile a trimite în 

exterior materiale cu conținut necorespunzător, a celor 

care au preocupări de a redacta astfel de materiale.‖
8
 

Pentru a preveni cu orice scop expedierea și publicarea 

în Agora a unor creații literare, articole cenzurate sau 

refuzate spre publicare de redacțiile publicațiilor de la 

noi din țară, și așa aflate sub supraveghere, s-a avut în 

vedere o mai bună colaborare cu redactorii, redactorii 

șefi. Securitatea Sibiu a dispus că „vor fi întreprinse 

măsuri de îmbunătățire a cooperării și conlucrării cu 

factorii de conducere din cadrul redacției revistei 

«Transilvania», în scopul semnalării la timp de către 

aceștia a elementelor ce s-au adresat cu lucrări redacției 

pentru publicare și au fost respinse din diferite motive.‖
9
  

                                                           
7
 Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor 

Securității, în continuare ACNSAS, fond Documentar, dosar 

nr. 8690, vol. 1, f. 301. 
8
 Ibidem, ff. 301, 302.  

9
 Ibidem, f. 302.  

Revistă cu tradiție și prestigiu, fondată în anul 

1868, Transilvania a fost, cu doar câteva luni înainte ca 

Securitatea Sibiu să dispună această măsură, luată în 

vizor pentru „preocupările recente‖ ale lui Constantin 

Noica, privind intenția înființării unei edituri pe lângă 

publicația sibiană
10

, un an mai târziu Securitatea Sibiu 

raporta Direcției I din Ministerul de Interne cu privire la 

publicarea în Transilvania a unei poezii semnată de 

Gabriel Chifu, interpretată ca fiind „în dezacord cu 

cerințele oficiale‖
11

 Revenind la măsurile stabilite în 

cazul Agora, Securitatea Sibiu a hotărât că „persoanele 

din sistemul de cultură, în special cei cunoscuți cu 

preocupări literare ce se vor deplasa în străinătate, vor fi 

prelucrați contrainformativ, iar la întoarcere contactați 

pentru exploatarea lor informativă. Aceștia vor fi verificați 

atât la plecare, dar mai ales la întoarcere pentru a 

cunoaște dacă au introdus materiale și literatură cu 

conținut ostil.‖
12

  

Din notele de măsuri și din cele informative este 

ușor să ne dăm seama că Agora a reușit să producă 

îngrijorări serioase în Ministerul de Interne, devenind un 

simbol al rezistenței anticomuniste, alături de B.I.R.E, 

Lupta, Vatra, Dialog și celelalte publicații tipărite în exil 

care s-au manifestat necontenit pentru respectarea 

drepturile omului şi a libertăților fundamentale în 

România. Colectivul de redacție a fost format de Dorin 

Tudoran (redactor șef), Mihai Botez (redactor-șef 

adjunct), Paul Goma, Michael Radu și Vladimir 

Tismăneanu (redactori). Din colegiul de redacție au mai 

făcut parte Eugene Ionesco, Matei Călinescu, Ioan Petre 

Culianu, Milovan Djilas, François Fejtö, Victor Frunză, 

Virgil Ierunca, Virgil Nemoianu, Alain Besançon, André 

Glucksmann, Jean-François Revel. 

Cu privire la apariția primului număr din Agora, 

șeful Direcției I, colonelul Gheorghe Rațiu, comunica 

Securității Alba să aibă o vigilență sporită prin care să fie 

împiedicată orice formă de colaborare cu scriitorii din 

România. La primul număr al revistei au contribuit cu 

materiale Ștefan Baciu, Andrei Brezeanu, Dan Cristea, 

Dan Deșliu, Paul Emanuel, Vintilă Horia, Gelu Ionescu, 

Monica Lovinescu, Alexandru Lungu, Călin Andrei 

Mihăilescu, Bujor Nedelcovici, Marcel Cornis-Pope, 

Petru Popescu, George Tomaziu, de asemenea, 

numărul „conține și un articol semnat Grigorie Negrescu, 

în legătură cu care Dorin Tudoran a afirmat că ar 

aparține unui intelectual din țară.‖
13

  

Prin acțiunea informativă deschisă la Direcția I 

s-a întocmit un plan de măsuri care au vizat în mod 

                                                           
10

 ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8677, vol. 4, f. 195. 
11

 ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8690, vol. 1, f. 273. 
12

 Ibidem, f. 302. 
13

 ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 533, f. 2. 
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expres două sarcini principale: „Identificarea lui 

«Grigorie Negrescu», stabilirea persoanelor din țară 

cărora redacția preconizează să le solicite materiale 

spre publicare sau care, din proprie inițiativă, încercă să 

trimită asemenea lucrări și prevenirea scoaterii lor 

clandestine; prevenirea introducerii publicației în țară și 

a accesului la revistă al creatorilor de literatură și artă 

din R.S. România.‖
14

  Față de aceste sarcini s-a mai 

solicitat să se dispună întocmirea unei note de măsuri 

pe linia problemei „artă-cultură‖ în care să fie prevăzute 

măsuri concrete, în cooperare cu celelalte servicii și 

compartimente („T‖ și „S‖), „pentru prevenirea și 

contracararea preocupărilor ostile ale conducerii revistei 

«Agora», care vizează zona oamenilor de cultură și artă 

de pe raza dumneavoastră de competență, și să ni se 

raporteze periodic, la indicativul 151/D.I., datele și 

informațiile obținute și stadiul realizărilor propuse.‖ 
15

  

Ca și în cazul Direcției Județene de Securitate 

Sibiu, și Direcției Județene Alba i s-a cerut să aibă în 

vedere o rigoarea severă și metodică, prin care să fie 

întărit potențialul informativ în edituri și reviste, aceeași 

atenție s-a cerut și oamenilor de litere semnalați că ar 

avea lucrări «de sertar», toate cu „scopul identificării 

persoanelor care au lucrări respinse de la publicare 

datorită conținutului lor necorespunzător, în vederea 

prevenirii scoaterii acestora din țară.‖ 
16

  

Referitor la Grigore Negrescu, după anul 1990 

Monica Lovinescu avea să dezvăluie cine se ascunde 

sub acest pseudonim, istoricul literar și critic Mircea 

Iorgulescu. Printre cei curioși să-i afle identitatea s-a 

aflat inclusiv Vlad Georgescu, între 1983-1988 directorul 

secției române a postului de radio Europa Liberă din 

München. „Vlad, zilele acestea la telefon: voia să ştie 

cine se ascunde sub pseudonimul de Grigore Negrescu. 

Am trimis spre difuzare un text astfel semnat, lucid, bine 

scris, împotriva resemnării şi lașității. Supărător doar 

faptul că dă lecții de curaj sub pseudonim. îi replic 

evident lui Vlad că nu pot să-i dau numele, am promis 

secretul.‖
17

 Octavian Paler, Alexandru (Alecu) Paleologu 

și alții au crezut că textul difuzat sub pseudonimul 

Grigore Negrescu a fost scris de Bujor Nedelcovici şi 

„erau furioși pe el că le-a luat ideile discutate şi pe care 

Paler urma să le dezvolte la următorul Consiliu obținând 

aprobarea lor.‖
18

 Materialul trimis spre difuzare de 

Monica Lovinescu, publicat în B.I.R.E. și în  Agora, a 

fost intitulat „Resemnarea. Formă de sinucidere‖.  

                                                           
14

 Ibidem, f. 3.  
15

 Ibidem. 
16

 Ibidem. 
17

 Monica Lovinescu, Jurnal, vol. II, Editura Humanitas, 

2003, p. 201. 
18

 Ibidem, p. 208.  

Lucid și bine scris, cum remarcă și Monica 

Lovinescu, articolul aduce în atenție problemele 

principale de ordin social, economic, politic sau cultural 

care au înrobit societatea românească într-o perioadă 

dificilă pentru cei mai mulți dintre români și în care s-a 

pus prea puțin preț pe drepturile și libertățile 

fundamentale ale omului. În continuare redau doar un 

mic fragment din articolul în cauză, din care putem cu 

ușurință înțelege de ce au fost alertate Inspectoratele 

Județene de Securitate „(...) îi putem noi oare culpabiliza 

pe cei care construiesc azi ruina României? Putem să le 

spunem «sunteți vinovați», câtă vreme NOI, noi toți și 

individual, nu am spus niciodată NU SE POATE? 

Resemnarea noastră, prin care contribuim în fapt la tot 

ce se întâmplă, acoperă și propria vinovăție. Și, dacă ne 

gândim bine, dacă avem îndrăzneala de a privi în noi și 

a vedea cum suntem cu adevărat, nu găsim atâtea 

motive să ne fie rușine de noi înșine? Cei care avem 

rude și cunoștințe printre «oamenii puterii», fie ei 

activiști, fie securiști și milițieni, am schițat vreodată un 

gest prin care să le arătăm că, departe de a ne bucura 

de «reușita» lor, ne dezgustă? Câte mame și câți tați - 

muncitori, țărani, intelectuali și-au repudiat copiii pentru 

că s-au făcut milițieni, și securiști, și activiști? Nu cumva 

s-au mândrit cu ei? Câți dintre noi întoarcem spatele 

acelor vecini de scară sau de etaj, sau a colegi pe care-i 

știm în slujba puterii? Nu cumva, dimpotrivă, încercăm 

să le câștigăm prin umilință și servilism bunăvoința 

eventuală? Nu cumva, în loc sa-i arătăm cu degetul, ca 

pe niște complici la distrugerea tării, îi lingușim? 

Resemnarea aduce și oarecare profit, nu-i așa? Câți 

dintre noi, sub o formă sau alta, nu sunt «plătiți» pentru 

a fi «resemnați» pentru a fi tăcuți, pentru a accepta? 

(...)‖
19

 

Articole similare au fost publicate și în alte 

numere din Agora. Nicolae Manolescu semnala în 

prefața volumului Kakistocrația, publicat de Dorin 

Tudoran în 1998 la Editura ARC din Chișinău faptul că 

Agora „a publicat articole dintre cele mai usturătoare 

despre situația din România (...).‖ Cu certitudine are 

perfectă dreptate. Doar raportându-ne la rigurozitatea 

fostei securități în a împiedica sub orice formă 

distribuirea publicației pe teritoriul țării noastre și apariția 

în paginile ei a unor materiale cenzurate sau refuzate de 

redacțiile revistelor interne, putem înțelege importanța 

pe care a deținut-o Agora în istoria presei românești din 

exil. 

 

 

                                                           
19

 Grigore Negrescu, Resemnarea. Formă de sinucidere, în 

B.I.R.E. (Buletin de informație pentru români în exil)., anul 

40, nr. 853, 1 mai 1987, p. 9. 
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Anca SÎRGHIE 

 

O rodnică vizită a scriitoarei Alina 
DIACONU în România 

 

    Preconizată de cel puțin trei ani, de când 

încercările noastre și ale Ambasadei României la 

Buenos Aires nu au încetat, vizita scriitoarei Alina 

Diaconu, susținută financiar în bună parte de I.C.R. 

București și desfășurată între 3 și 13 mai 2019, 

pornind  din București, continuând la Sibiu, Mediaș, 

Biertan,  Sighișoara și Lancrăm, Alba Iulia și 

Rășinari, Făgăraș, apoi  Brașov, a coincis cu 

împlinirea a 60 de ani de la autoexilarea familiei 

criticului de artă Vladimir Diaconu în Argentina. Cu 

atât mai uimitoare a fost pentru noi buna păstrare a 

limbii române la o vorbitoare aruncată în baia limbii 

spaniole de la vârsta de 14 ani, iar șansa de a vorbi 

românește s-a diminuat acum două decenii, când  

a murit și mama  scriitoarei, cu care obișnuia să 

comunice în limba de obârșie. Faptul că originea ei 

românească este menționată chiar și cu ocazia 

decernării unor distincții –deloc  puține ori lipsite de 

importanță!- venind din partea forurilor culturale 

argentiniene și internaționale, ca și  traducerea  

recentă  a  celei de a patra cărți în limba română,  

atestă adevărul că  legătura scriitoarei cu țara nu s-

a întrerupt deloc. Primirea Alinei Diaconu acum un 

an în Uniunea Scriitorilor din România, la filiala 

Sibiu, a fost semnul de prețuire pe care am înțeles 

să-l dăm scriitoarei noastre cu cel mai strălucit 

palmares literar de pe Continentul Sud-American.  

Este timpul să realizăm că asemenea personalități 

prestigioase ale diasporei române, viețuind pe 

diferite meridiane ale Terrei, aparțin și culturii 

noastre naționale. 

    Întâmpinată  chiar de la sosire cu viu interes de 

către reprezentanții Ambasadei Argentinei la 

București, Alina Diaconu și-a lansat în 6 mai a.c. la 

Muzeul Național al Literaturii Române din București 

noua ei carte Dragă Cioran (Cronica unei prietenii), 

tradusă de hispanista Gabriela Banu din spaniolă, 

în care ea redactase originalul, în limba română. 

Prezentarea cărții a fost făcută de acad. Eugen 

Simion, care și-a amintit de dialogul purtat la Paris 

cu Emil Cioran, promițând scriitoarei că o va 

include în Dicționarul general al literaturii române, 

în care își vor găsi locul meritat și reprezentanții 

diasporei. Criticul literar Anca Sîrghie a punctat 

palmaresul literar remarcabil al autoarei și a 

subliniat prioritatea românească a lansării noii cărți, 

pentru prima dată una  de substanță memorialistică 

în creația prozatoarei, apariție ce precede 

surclasând editarea originalului în limba spaniolă. 

Iată o performanță cu totul semnificativă pentru 

dialogul tot mai consistent al scriitoarei cu țara ei 

de origine. Din sală au fost ascultate opiniile 

criticilor literari  Aurel Goci și Ștefan Dumitrescu.  

Actrița Genoveva Preda  a citit câteva pagini ale 

cărții, impresionând publicul pentru care sala 

Perpessicius a Muzeului s-a dovedit 

neîncăpătoare.  

   A luat cuvântul domnul Victor Alexeev, secretar 

de stat la Ministerul Românilor de Pretutindeni, 

care i-a înmânat o distincție, felicitări primind de la 

delegații Ministerului Afacerilor Externe și ai 

Ministerului Culturii din România. Ambasadorul 

Argentinei la București, domnul Felipe Alvarez de 

Toledo, și consilierii Domniei Sale au participat cu 

încântare la întregul eveniment. Sosit de la New 

York, S.U.A., fotograful Alex Marmara a filmat 

lansarea și ne-a oferit apoi fotografii de înaltă 

rezoluție. Între ziariștii prezenți la acest eveniment 

livresc, organizat și moderat de Anca Sîrghie, 

jurnalista Mihaela Helmis  a luat scriitoarei un 

interviu  pentru Radio România Actualități. Dacă 

avem în vedere  faptul că recenzii despre romanele 

traduse în limba română, respectiv Ochi albaștri, 

Penultima călătorie și Noapte bună, domnule 

profesor!, apărute  în mai multe reviste literare 

prestigioase din țară ca și în presa din străinătate, 

iar ―România literară‖ a publicat atât eseul Ancăi 

Sîrghie despre corespondența ei cu Emil Cioran 

(nr. 49, din 17 noiembrie 2017, p. 18-19. ) cât și 

interviul recent apărut despre Argentina scriitorilor 

și a tradițiilor, așa cum a fost cunoscută de același 

gânditor român de la Paris (nr. 20, din 10 mai 2019, 

                                        ESEU 
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p. 12-13) avem imaginea unei primiri pregătite pe 

îndelete și în mod sistematic.  

  Condusă pentru prima dată prin Transilvania, 

Alina Diaconu a dat un interviu în tandem cu Anca 

Sîrghie la Televiziunea orașului Mediaș și a fost 

invitată la ceremonia din 9 mai de la Centrul 

cultural Lancrăm, unde Ana Blandiana a  fost 

distinsă cu Premiul ―Lucian Blaga‖ pentru Opera 

Omnia.  

     Ca oaspete de onoare al Colocviului 

Internațional  ―Emil Cioran‖, ajuns la jubileul celei 

de-a XXV-a ediții, desfășurate în zilele de 10-12 

mai 2019 la Primăria comunei Rășinari, instituție 

care a avut coorganizatori Uniunea Scriitorilor din 

România și Liga culturală, ambele din Sibiu, Alina 

Diaconu a ținut conferința Emil Cioran și Argentina, 

rostită într-o limbă românească impecabilă. 

Conferința a emoționat asistența, neașteptat de 

numeroasă comparativ cu edițiile imediat 

precedente, datorită amintirilor inedite despre 

ilustrul fiu al comunei Rășinari, astăzi celebru în 

lumea întreagă. În prelungirea discursului Alinei 

Diaconu s-a situat prezentarea cărții Dragă Cioran ( 

Cronica unei prietenii),  susținută de criticii literari 

Anca Sîrghie și Aurel Goci.  

   O reușită a evenimentului a constituit-o valoarea 

temelor tratate de participanți. La această ediție, 

moderată de universitarii Anca Sîrghie și Ion Dur, 

având 17 comunicări științifice ale unor cercetători 

sosiți din întreaga țară, (București, Craiova, Rm. 

Vâlcea, Cluj-Napoca și  Sibiu), dar și două  

tulburătoare emoțional recitaluri și un spectacol de 

teatru profesionist foarte inspirat, închinat 

protagonistului, președintele  U.S.R. la filiala Sibiu 

Ioan Radu Văcărescu a înmânat  scriitoarei Alina 

Diaconu o diplomă de excelență. De la celălalt 

capăt al lumii, a sosit în România, tocmai de la 

Sydney, Australia, poetul Daniel Ioniță, 

președintele Academiei Australiano-Române, a 

cărui comunicare științifică a fost citită și chiar 

lăsată celor doritori să o cerceteze mai aprofundat. 

Conform tradiției, textele comunicărilor prezentate 

în sesiune vor fi cuprinse în viitorul Caiet Cioran, 

care va fi lansat la ediția a XXVI-a a Colocviilor 

Emil Cioran din primăvara anului 2020. 

   În programul  evenimentului jubiliar a figurat și un 

pelerinaj la Sibiu, cu un popas la Casa protopopului 

Emilian Cioran de pe str. Tribunei, unde Alina 

Diaconu a sesizat greșeala încrustată în marmură 

privind data stingerii lui Emil Cioran (Oare cine și 

când va lua inițiativa corectării ei ?), la Muzeul 

etnografic din comuna Rășinari și la Cabana unde 

a locuit în Păltiniș ultimii ani bunul prieten 

Constantin Noica, ca la mormântul filosofului de la 

Schit să se depună coroane de flori și să se 

oficieze o slujbă de pomenire.  

   Palmaresul creațiilor publicate în limbile spaniolă, 

română, franceză și italiană o recomandă pe Alina 

Diaconu ca prozatoare, poetă, eseistă și autoare 

de aforisme, drept un reper în geografia universală 

a valorilor beletristicii contemporane. Nu ne îndoim 

că în viitorul apropiat numărul celor patru volume 

traduse până în prezent în limba română va fi 

sporit, întrucât scriitoarea înțelege după recenta 

vizită făcută în țară, mai bine ca oricând, că are și 

în România un public-țintă tot mai numeros și chiar 

noi prieteni, care o prețuiesc. Apreciem că este 

timpul să semnalăm importanța pentru literatura 

română contemporană a unor scriitori cu totul 

reprezentativi din diaspora noastră, așa cum este 

Alina Diaconu de la Buenos Aires.                                    

 

 

.Alina Diaconu, Anca Sîrghie și Eugen Simion 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

Daniel MARIȘ 

 

             Între două lumi 

 

              Împărţit în două secţiuni, Copilul de apă şi 

Stingher în mijlocul lumii, cel mai recent volum de poezie 

al lui Menuţ Maximinian, „Crucea nopţii” (Ed. Şcoala 

Ardeleană, Cluj Napoca, 2018), ne readuce în atenţie un 

poet al cărui discurs existenţial cu nuanţe aforistice, aşa 

cum remarcă şi criticul Constantin Cubleşan, se 

consumă într-un sens tonic şi nostalgic, dezvăluind 

traseul unor rememorări afective în forme riguros 

constrânse. Poetul nu caută să înţeleagă nici să explice 

aceste stări în care timpul pare oprit, dovedind o 

aptitudine deosebită pentru îngheţarea realului, a 

succesiunilor sale cronologice: „Am ţinut/ Inima în 

palmă/ I-am ascultat bătăile/ Cuvintele pălesc‖ (Inima) 

ori „La margine de sat/ Drumul urcă/ Spre cer‖ (Peisaj). 

Asemenea poeme dau senzaţia trecerii printr-un fel de 

reflux al memoriei, ale cărui filtre succesive extrag, şi nu 

oricum, secvenţe pentru un atent monolog jucat. Spaţiul 

mitic al poetului îşi consumă metamorfozele combustiei 

printre reminescenţele eului, „sufletul pasăre‖ ce 

planează nostalgic în demult, cu un răsfăţ în care „nu e 

nevoie de cuvinte/ închidem ochii să mergem mai 

departe/ până se face primăvară‖. Acest univers poetic 

construit prin puterea imaginaţei este animat de o 

anumită candoare sufletească prin gratiile căreia se 

întrevăd sentimentele prăbuşirii unei lumi: „Mâinile mele/ 

Acum şi ale tale/ Trupul se zbate/ Precum o mănuşă 

bolnavă/ Cu degetele/ Franjuri de zăpadă/ Palmele 

mele/ Au săpat o groapă/ De taină.../ Rotirea sângelui‖ 

(Mâinile). Încadrarea meditaţiei în poem nu sfârşeşte în 

discursivitate, nici în joc, dimpotrivă are un ton grav, 

intens, ca o instanţă definitivă a viziunii, răsfrântă asupra 

percepţiei lumii. De aici rezultă tablouri incitante, de o 

relativitate fulgurantă, scufundate parcă sub un clopot al 

cărui ecou continuă să se propage peste timp: „Păsări 

călătoare/ Împart aerul adus/ Copacii îşi adună crengile/ 

Mâini de rugăciune/ Ar fi fost loc/ Şi pentru mine‖ 

(Fereastră).  

              „Ecou/ Apa vie era leac‖. Care era această apă 

vie? Capacitatea de a plăsmui o altă lume, poezia? Să 

fie cuvântul produsul unei alchemii paroxistice, 

regeneratoare, raţiunea şi condiţia de a exista?    

              Cert îmi pare un lucru. Prins într-un vârtej al 

meditaţiei despre sine, şi fabulosului său areal, Menuţ 

Maximinian ajunge la o limpezire a esenţelor, a unor 

orizonturi de timpuri nu numai imaginate, unde poezia 

adevărată este aceea care se transmite cu puţine 

cuvinte.  

              Temerile sale aşadar nu par a fi justificate: „Mi-

am pierdut timpul/ Între două vămi/ My clock my clock 

am strigat/ Oh my God, o să rămân fără ore/ Între două 

lumi‖ (My clock).  
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Ion NEGRILĂ 
 
SPECTATOR 
 
 
Andrei „fără inimă” 
 

„Frumusețea strălucitoare a icoanelor lui 
Rublev 
 este un calvar făcut în bucuria Paștilor‖ 
 
 

Timp de șase luni întregi, filmul mare, de trei ore 
al lui Andrei Tarkovski, „Andrei Rublev‖ , care a fost 
interzis în Rusia sovietică, nu a părăsit ecranele de la 
Paris. 

Al doilea lung metraj de Andrei Tarkovski. Este 
o autobiografie a celebrului pictor de icoane Andrei 
Rublev, autor al celebrei „Treimi‖ și a multor alte lucrări. 
Din păcate, se știe foarte puțin despre această persoană 
istorică, așa că ideea de a face un film despre viața și 
opera sa pare foarte controversată, dar în același timp 
interesantă.  

Andrei Tarkovski, într-un interviu publicat cu 
traducerea scenariului în franceză, a aplicat următoarea 
zicală a lui Engels în filmul său: cu cât planul artistului 
este ascuns, cu atât este mai bine pentru o operă de 
artă. Dacă ideea filmului este ascunsă profund, atunci 
este complet evident că nu se află în narațiunea în sine, 
în imagine, ci undeva adânc în spatele narațiunii și 
imaginii. Acestea din urmă sunt doar simboluri. Cu alte 
cuvinte, filmul nu este despre Rublev ca pictor. Filmul nu 
este deloc un mural istoric, așa cum cred mulți oameni. 
Imaginea lui Rublev, istoric plauzibilă, dar în niciun caz 
reprodusă cu exactitate, este doar materialul folosit de 
autorii filmului pentru a-și exprima gândurile și ideile. Nu 
vom păcătui împotriva adevărului dacă spunem că filmul 
„Andrei Rublev‖ se referă în primul rând la soarta Rusiei, 
nu este doar o poveste despre trecutul său, ci o reflecție 
asupra ierii și azi, și deci asupra esenței sale. 

După cum se știe, există două versiuni ale 
celebrului film al lui Andrei Tarkovsky „Andrei Rublev‖ și, 
din moment ce îl recunosc ca maestru și artist, este 
destul de evident că am fost interesat să mă uit specific 
la versiunea originală regizorală, „Pasiunea pentru 
Andrei‖. Comparațiile nu sunt ideea aici, nici măcar nu 
știu care sunt diferențele lor, dar respectul și interesul 
față de autor îl obligă să-și accepte ideea și nu o opțiune 
ajustată, acceptabilă pentru cei aflați la putere.  

În orice caz, filmul rămâne în exterior mohorât și 
pesimist. Tarkovsky este acuzat de „mesianism‖, că a 

fost complet deconectat de realitate, ciudățenie și 
indigestibilitate.  

Filmul este plin cu scene de cruzime și violență 
pe toată durata sa de trei ore. Chiril, mergând la Teofan, 
trece pe lângă omul torturat, iar discipolii lui Teofan au 
fugit să privească pe cineva să fie executat; Theofhan 
însuși își condamnă propriul câine la moarte; fratele mai 
mic însuși, punându-i pe mongoli și trădând patria; 
scene de crimă, violență în timpul asediului lui Vladimir; 
tortura personajului actor Nikulin, care l-a inspirat clar pe 
Mel Gibson să creeze „Patimile lui Hristos‖. Aceste 
scene, cu adevărat frecvente și înfricoșătoare -  
arestarea unui bufon, tortura, raidul tătarilor, ruina 
Catedralei, orbirea artiștilor - este una dintre cheile 
înțelegerii corecte a filmului în lumina de astăzi. Desigur, 
istoria rusă, ca oricare alta, este plină de sânge. Dar 
dacă ar fi doar în trecut! La urma urmei, probabil ultimii o 
sută de ani sunt probabil cei mai răi, mai sângeroși din 
toate perioadele din istoria Rusiei. Gândiți-vă doar: 
masacrul din 1914, războiul civil, foametea, devastările, 
colectivizarea cu nenumăratele sale victime, din nou 
foamete, teroare fără precedent în lume, din nou război 
brutal, teroare din nou, foamete din nou și așa, din 
păcate, până în zilele noastre ... 

Filmul este împărțit în capitole și ne introduce în 
abisul vesel din viața țăranilor cu melodiile, dansurile și 
umorul lor. Desigur, imaginea poporului rus în anii vieții 
lui Andrei Rublev ar fi incompletă în absența scenelor cu 
tătarii și raidurile lor, care asupreșc și strică Rusia, 
arătând adevărata tragedie și personalitatea epocii. 

 Într-unul dintre cele mai importante capitole, 
intitulat „Patimile pentru Andrei‖, este dezvăluită esența 
protagonistului, sufletul său îndurerat, gânditor și grăbit, 
incapabil să se regăsească și să nu înțeleagă adevăratul 
său talent și darul lui Dumnezeu. 

Reflecțiile eterne asupra binelui și răului, păcatul 
și Dumnezeu, oamenii în general și toate părerile despre 
acest subiect nu sunt în favoarea lor. Sunt dezvăluite 
calitățile lor dezgustătoare, cum ar fi cruzimea, prostia 
etc. De multe ori, nu ne vor veni în minte argumente 
foarte reconfortante despre umanitate dar, în ciuda 
acestui lucru, în Rublev există o dragoste pentru 
persoană și poporul care va îndura totul. 

Într-adevăr, fără dragoste, nu suntem nimeni și 
nimic - aceasta este cheia unei existențe umane de 
succes. 

Paradisul este iadul, două planuri opuse care se 
află în mod constant în mintea oamenilor, dar, din 
păcate, pentru multe iluzii care se risipesc, paradisul nu 
este deloc locul imaginat, cu toate acestea, credința în 
ceva ideal este falsă. Privind în urmă concluziile 
dezamăgitoare, merită să remarcăm faptul că imaginea 
nu este anti-religioasă, ci chiar invers, nu atrage atenția, 
ceea ce o distinge de spiritul similar și se concentrează 
pe cel mai important lucru. 

Scena cu invazia Tătarilor este apogeul 
manifestării cruzimii, și a multor vicii umane care nu 
corespund viziunii despre lume a unei persoane ruse, de 
unde apare întrebarea despre ce se întâmplă, există 
mântuire, când se va sfârși și cum să trăiești când există 
lăcomie, trădare, crimă, agresiune în jurul și absența a 
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ceva sfânt care omoară în general credința în om și 
dreptate? 

O semnificație simbolică importantă este și 
clopotul turnat. Clopotul nu este doar o parte a 
Templului - este finalizarea lui, este Capul său care are 
sens. Clopotul este cel mai polifonic instrument muzical 
care îmbină sunetele reflectate și fără a le amesteca, dă 
naștere unor sentimente armonioase. Clopotul- vindecă. 
Clopotul este singurul instrument muzical din lume care 
are o asemănare unică cu omul - un cap și o limbă vie 
și, cel mai important, orice mărime. Clopotul nu cântă. 
Sună. Nu te poți juca cu el. Clopotul nu poate fi 
subordonat, o persoană nu poate controla clopotul de 
liberal său arbitru. O persoană nu poate decât să 
exercite mișcarea limbii - clopotul va spune totul pentru 
sine și pentru toată lumea. Clopotul este imposibil să 
exprime sentimente individuale, intime, el vorbește 
tuturor în același timp. 

Turnarea unui clopot, simbol al libertății, creativ, 
în același timp personal și conciliar, victorie asupra 
răului și inertității. Adolescentul Boriska a fost lăsat în 
viață din familia turnătoriei, dispărută în perioada ciumei. 
Tatăl nu a transmis secretul turnării. Băiatul, în efortul de 
a supraviețui, într-un impuls disperat al tinereții preia 
problema. Nu are continuitate doar perseverența și 
credința, credința în Dumnezeu - Boriska șoptește o 
rugăciune scurtă, „Doamne, ajută-mă‖, credința în sine îl 
inspiră în puterea sa. El caută dureros material adecvat. 
Ucenicii încercați îi oferă diferite tipuri de lut, îi respinge 
pe toți: „nu așa‖ și cu încăpățânare nebunească caută și, 
în sfârșit, în fundul râpei găsește acea argilă, adică acel 
fundament autentic, nu un fals pe care să se 
construiască, căutări extrem de interesante, lucrări de 
sculptură și turnare. Munca grea își aduce în sfârșit 
roadele. Bucuria la auzul sunetului printre oameni 
simbolizează în cele din urmă, cel puțin deocamdată, 
dar, încă prezența lui Dumnezeu. Căutarea oamenilor s-
a încheiat și ea, această imensă clădire este măreția și 
unitatea omului cu Dumnezeu. Oricât de greu ar fi, 
indiferent de așteptarea unei persoane pe calea vieții 
sale, credința și Dumnezeu ar trebui să fie întotdeauna, 
unitatea lor este sensul vieții.  

Partea dramatică a filmului este că relevarea 
faptului că Băiatul nu este un maestru al sunetului 
clopotului, ci este un simplu producător de instrumente. 
Dar acest instrument este conceput astfel încât să sune 
indiferent de voința maestrului. Pentru un astfel de 
clopot, este nevoie doar de PUTERE. Fizică. Și clopotul 
își va spune Cuvântul însuși. La început era Cuvântul. 
Măreția artei Simbolului este de a crea Imaginea ca un 
instrument care se va vindeca independent și va 
guverna lumea prin însăși forma de generalizare. 

În Biblie, în complotul cu Sarah și Avraam, care 
a devenit o ocazie formală pentru icoană, nu există nici 
o Treime cu ipostaze egale. Există un Dumnezeu din 
Vechiul Testament și doi îngeri, fără nicio perspectivă de 
egalizare a ipostazelor. Semnul cheie al acestei egalizări 
este un pas radical - plasarea în centrul unuia și nu a 
trei. 

A intra în Dogma Trinitară, neînțeleasă de 
milioane de oameni, este sinucidere. Dar Radonezh s-a 

odihnit. Rublev s-a odihnit. Băiatul s-a odihnit. S-au 
odihnit și au început să construiască Catedrala. În 
noroiul insuportabil, în ploaie, în noroaie, cei flămânzi, 
săracii - în loc să construiască un drum și să-și cumpere 
pâine pentru ei înșiși - construiesc un Templu. 

Filmul este alb-negru, dar ultima parte, în care 
sunt afișate picturile lui Rublev, este colorată. Și în fața 
spectatorului uimit, apare un miracol - „rangul festiv‖ de 
la Catedrala Bunei Vestiri din Kremlin, „Procesiunea 
paradisului drept‖ din Catedrala Adormirii Maicii 
Domnului din Vladimir, „Trinitatea‖ nemuritoare și, în 
sfârșit, imaginea Mântuitorului. Un sunet coral inspirat, 
imn pentru slava lui Dumnezeu, pentru gloria Creatorului 
Atotputernicului. Imaginea Mântuitorului apare pe ecran. 
Muzica divină este întreruptă de o furtună. Fulgerul 
luminează chipul lui Hristos. Ca după răstignire și 
moarte la Calvar, după cum spune Evanghelia, tunetul 
clocotește și vălul este sfâșiat . Dar în film, nu plouă 
dezlănțuit, ci liniștit. Picaturile fac un zgomot moale, curg 
pe frunzele copacilor lângă un râu. Aici caii pasc pașnic, 
din când în când picurând picături de ploaie de la sine. 
Iată, frumusețea. 

Andrei Rublev și-a luat crucea naratorului 
Rusiei, cel original, care ajunge treptat la principiile 
fundamentale creștine, dar nu a trecut încă peste 
credințele păgâne originale, Rusia este blestemată, 
chinuită de atacurile invadatorilor străini și sfâșiată din 
interior de lupta fratricidă și viața lui Andrei sfântul, 
Andrei păcătosul din tabloul său, compozițional sub 
forma a opt pasaje narative, unite prin personalitatea 
marelui pictor de icoane, a preferat să privească complet 
ultima zonă de sfințenie, introducându-l pe Rublev ca 
persoană obișnuită, după voința istoriei înșurubate în 
vârtej și în vârtejuri sângeroase, predispuse la îndoieli și 
căutări. Nu întotdeauna ortodox, uneori metafizic și 
mistic, dar aproape întotdeauna universal. 

Rublev este un contemporan. El apare ca atare 
în imagine, care este fundamentală pentru întregul 
schelet filosofic al imaginii, în care Rublev apare ca un 
umanist, care crede în mântuirea sufletelor și în omul 
care rămâne într-o națiune întunecată, trăind nu încă 
peste tot prin credință, ci peste tot aproape la putere. 
Dar umanismul său se va confrunta cu încercări dificile. 
Și îl trăiește împreună cu întregul stat, toți cei 23 de ani 
care îl schimbă atât extern cât și intern, ducându-l la 
Dumnezeu. Finalul filmului este deja povestea 
Creatorului, a demiurgului și a purtătorului adevărului 
într-o lume care a supraviețuit falsității, durerii și 
suferinței, unind o națiune disparată într-un întreg 
indisolubil. 

Litiul clopotului și clopotul în sine, ca unul dintre 
principalele postulate metaforice ale imaginii din spațiul 
distrus, este chemat să-și expulze toată diavolimea din 
țară care chinuia Rusia din interior și din afară cu 
sunetul sau sacru . 

Filmul arată mântuirea Rusiei, mântuirea artei, 
mântuirea personalității, dar nu se arată, dacă mântuirea 
limbii este realizată. Un astfel de limbaj pur, plin de 
putere, atemporal și, în același timp, simplu nu a mai 
fost auzit de multă vreme. 
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         Primenire 

  
       Ludovica nu este doar un copil cu amintirile 

despre cer și pământ strânse în urzeala sufletului; 
nu este doar o adolescentă privindu-și pe furiș 
bunica vorbind ‖despre onoare și reguli stricte‖, nu 
este doar „fata de la țară‖ citindu-l în franceză pe 
Apollinaire, Ludovica este părticica vie, ‖prelevarea‖ 
utilă pentru punerea sub lupa candorii a Satului 
Ardelenesc din anii de sfârșit ai primei jumătăți al 
secolului XX. Și da, sub ‖lentila‖ măritoare a unui 
strop de rouă atârnând de firul ierbii, sau sub boaba 
lacrimii izvorâte din rugăciunile mamei, Ludovica 
lasă acum drum liber șuvoiului de gânduri ținute în 
frâu vreme de douăzeci de ani. Îndemnul abia șoptit 
al mamei devine hotărâre, cuprinzând inima 
Ludovicăi care începe să robotească printre amintiri. 
Pune în bună orânduială ce era de orânduit, așează 
în bună stare straiele cerului, ale pădurii și 
dealurilor, pregătește de sărbătoare satul cu oamenii 
lui sau însoțește la munca anotimpurilor gospodarii 
îngeri deopotrivă cu cei încă viețuind, cei ce mână 
caii și căruțele de colo-colo.             

       Iubitoare de Artă, Literatură, Etnografie și 
Folclor ardelenesc, Ludovica aduce aproape de 
urechile noastre, de înțelegerea noastră astăzi, 
limbajul auzit în Teaca anilor secolelor trecute.  
Așadar Ludovica nu se făloșește aratându-se doar 
pe sine și ai ei în povestiri cu mireasmă de busuioc 
și prune căzute în iarba livezii. Ea ne ia de mână și 
ne conduce pe cărări tainice, știute doar de copii, ne 
ospătează cu fructele grădinilor, ne duce până-n 
pragul Bisericii să auzim cum cântă corul bisericesc. 
Apoi ne învață ce trebuie făcut după zisa 
strămoșească în fiecare din zilele săptămânii, așa 
cum le știe ea de la bunica Maria, stăpâna lăzii 
adusă din Cleveland.            

     Amestecând ‖azi și ieri‖, ‖mâine și alaltăieri‖, 
‖timpul și vremurile‖, Ludovica ne arată traseul unor 
evenimente în ‖maiaua‖ pusă la dospit a Pânii Celei 

de Toate Zilele dată nouă astăzi, mulțumind astfel 
Satului, Părinților și Celui de Sus că s-a învrednicit să 
scrie această minunată carte. [S-a adus vorba despre 
„Ludovica‖ de Ana Pop Sîrbu, Editura David Press Print, 
Timișoara 2019.] 
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Silviu GUGA 

Un interesant memorial de călătorie 
 

 Memorialistica de călătorie are vechi tradiții 

în literatura noastră. S-au scris sute de cărți în care 

scriitorii noștri și-au nota impresiile lor în urma 

călătoriilor făcute. „Startul‖ l-a dat Dinicu Golescu, 

cu a sa „Însemnare a călătoriei mele făcută în anul 

1824, 1825, 1826‖, lui i s-au alăturat apoi, rând pe 

rând, sute de scriitori drumeți. Să amintim pe cei 

mai importanți pe care mi amintesc, dintre cei  

vechi: Ion Codru Drăgușanu („Peregrinul 

transilvan‖), Nicolae Filimon („Excursiuni în 

Germania meridională‖) și dintre cei noi: Octavian 

Paler („Drumuri prin memorie‖), Romulus Rusan 

(„America ogarului cenușiu‖), Al. Rosetti („Călători 

și portrete‖), Pop Simion („Cartea Chinei‖), Al. 

Căpraru („În timp ce pământul se-nvârte‖), Marcel 

Petrișor („Călătorie spre soare-răsare‖), Neagu 

Udroiu („Pieton prin orașele lumii‖), Anghel 

Dumbrăveanu („Chemarea mărilor‖), Mircea Zaciu 

(„Teritorii‖), Cornel Ungureanu („A muri în Tibet‖) și 

lista se poate extinde. Scriitoare sunt puține, dar aș 

menționa pe Ioana Postelnicu („Roată gândului, 

roată pământului‖), Sabina Fati („Singură pe 

Drumul Mătăsii‖) și  Carmen Firan („Unde începe 

cerul‖).       

 În rândul scriitoarilor cu interesante cărți de 

călătorie trebuie inclusă și Mioara Bahna, care s-a 

remarcat până acum prin critica literară pe care a 

scris-o; volumele ei în care prezintă „Aventura 

lecturii‖ sau „Prezențe feminine în scrisul românesc 

actual‖și-au câștigat notorietate prin competența cu 

care sunt făcute comentariile și s-au emis 

judecățile de valoare. Cartea de călătorie „Dublin-

miracolul normalității‖ a apărut pe neașteptate și 

cucerește cititorul în primul rând prin sinceritatea cu 

care e scrisă și apoi prin disponibilitățile eseistice 

prin care se  realizează un memorial complex. 

     Mioara Bahna 

ne ademenește cu acest titlu, dar cartea sa nu e un 

repertoriu al mirărilor și admirațiilor unui călător 

care constată miracolul normalității și care, uimit, 

visează o normalitate și în țara natală, ea face 

inserții interesante în textul evocator, într-un 

exercițiu eseistic remarcabil în care elaborarea 

artistică și cea documentară sunt simultane.  

 Marin Preda spunea că scriitorul are la 

îndemână „încă o modalitate cu care poate aduce 

inspirația mai curând la masa lui de lucru și care 

este totdeauna cu urmări bune, deși greu 

previzibile. Această modalitate sunt călătoriile‖  

(„Profesiunea de scriitor‖). Mioara Bahna n-a 

călătorit din lipsă de inspirație, călătoria ei e 

„întâmplătoare‖; a plecat, în octombrie 2016, în 

orașul lui James Joyce să-și vadă fiul, care, ajuns 

chirurg, în absența în țară „a unor perspective 

suficient de decente pentru a-și practica profesia‖, 

ia... drumul pribegiei. Prin cartea sa, Mioara Bahna 

a știut să mărturisească bucuria întâlnirii  unei 

mame cu fiul ei, dar și bucuria unei talentate 

scriitoare de a se minuna de „miracolul 

normalității‖. Călătoria ei a dat naștere unei cărți 

demnă de atenție, vorba lui Marin Preda, a avut 

„urmări bune, deși greu previzibile‖      

      

 

 

 

 

 

                       CABINETUL DE LECTURĂ 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Excursiuni_%C3%AEn_Germania_meridional%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Excursiuni_%C3%AEn_Germania_meridional%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Excursiuni_%C3%AEn_Germania_meridional%C4%83&action=edit&redlink=1


48 

 

 

 

 

 

Silviu GUGA 

 

 

Un roman de Ioana Heidel 
 

 Printre cele mai interesante cărți pe care Editura 

„Ecou Transilvan‖ le-a pus la dispoziția cititorului, în 

ultima vreme, este romanul „Mi-a plăcut culoarea‖ de 

Ioana Heidel. Titlul romanului este metaforic, dar 

subtitlul lui este foarte explicit: „Pe urmele unei românce 

din Gabon, Africa‖. Pe un site („Pro Litera‖) autoarea 

mărturisea: „Mi-am asumat răspunderea să scriu despre 

Gabon, fiindcă am avut norocul să-l vizitez, țară ce m-a 

impresionat în mod deosebit. Așa s-a născut dorința, 

după o documentare minuțioasă despre cultura și 

tradițiile gaboneze, să scriu despre secretele și 

minunățiile acestei tări!‖ Motivul plecării (și documentării) 

Ioanei Heidel în Gabon a fost „urmărirea‖ aventurii unei 

tinere românce căsătorită cu un negru din acea țară 

africană.        

 Protagonista romanului este o persoană reală, 

Olimpia Zdrenghea. Autoarea pare să reproducă pagini 

din memoriile și/sau jurnalul acestei oltence din Goicea, 

absolventă a Liceului ce poartă astăzi numele lui Marin 

Sorescu, care, ajunsă  studentă la Arte Plastice  în 

București, se îndrăgostește de un gabonez.  

       

 Ca să rămână mereu sub semnul autenticității, 

autoarea nu scapă nici un moment important din 

biografia Olimpiei și începe cu reproducerea memoriilor  

despre anii copilăriei la Goicea, prilej pentru a prezenta 

obiceiuri ce au intrat în  tradiția acestui sat oltenesc. Mai 

apoi, când Olimpia ajunge în Gabon, autoarea  prezintă, 

încercând o simetrie compozițională, obiceiurile 

tradiționale din satul Assok-Medzeng al edinei Fang din 

care provenea soțul Olimpiei, Jean.    

      

 „Fundalul‖ romanului este unul etnografic și e 

bine realizat, chiar dacă cadrul desfășurării epice nu era 

absolut necesar să fie legat de etnografie. 

Documentarea despre cultura și tradițiile acestei țări de 

la Ecuator a fost, într-adevăr, minuțioasă și poate 

interesa pe anumiți cititori, dar romanul e atractiv prin 

relatarea aventurii Olimpiei, căci ce poate fi viața ei 

decât o aventură generată de dragostea pentru Jean, 

tânărul gabonez. Protagonista exclamă  la un moment 

dat: „Ce frumoasă ar fi viața, dacă pe traseul ei nu ne-

am lovi de obstacole sau măcar pe unele dintre el le-am 

putea ignora‖.  Romanul „stăruie‖ asupra acestor 

obstacole care încep cu aprobarea cererii de căsătorie. 

Convinsă că iubirea n-are prejudecți și că e eternă, 

Olimpia își convinge părinții că fericirea ei depinde de 

african și înaintează actele de căsătorie la Consiliul de 

Stat al României. De acum încep interviurile și seria 

umilințelor de tot felul pentru că autoritățile doreau să-i 

schimbe hotărârea.  Iubirea a ieșit învingătoare cu 

„ajutorul‖ venirii pe lume a Cleopatrei, rod al acetei iubiri.  

Se aprobă căsătoria și se obține pașaportul pentru că 

Olimpia nu vedea niciun viitor fiicei sale în România 

ceaușistificată.       

 Urmează alte și alte obstacole odată cu sosirea 

în Gabon. Românca și gabonezul nu știu că iubirea 

trebuie cultivată și nu și-o pot menține. Perioada răcirii 

relațiilor cu Jean e crucială și merita o mai mare atenție 

din partea autoarei. Sunt reproduse pagini întregi din 

memoriile Olimpiei care a sesizat, destul de repede 

după căsătorie, că... „există diferitul‖ și  începea să-și 

piardă încrederea în soț. Analiza psihologică a stării de 

„ruptură‖ este însă superficial făcută poate și datorită 

grabei cu care prozatoarea a vrut să scoată în evidență 

optimismul Olimpiei prin care răzbește în viață.  

Românca reușește să fie apreciată, să obțină un serviciu 

la Muzeul de Artă și Tradiții din capitala Gabonului, să 

obțină o locuință, să organizeze diverse expoziții, să 

aibă mașină cu șofer la scară și, nu în ultimul rând, să-și 

aducă în vizită părinții. După 7 ani de căsătorie, în pofida 

acestor reușite, Olimpia e nevoită să divorțeze pentru că 

din partea lui Jean, pe care-l divinizase numai pentru că 

i-a plăcut culoarea (pielii lui, desigur), în scurtele 

perioade când mai trecea pe acasă, avea parte numai 

de amenințări și violență. Optimismul o face 

perseverentă în muncă, îi dă încredere în capacitățile ei 

intelectuale și astfel ajunge o personalitate în țara 

africană care o „adoptă‖ și în care își ia soarta în 

propriile mâini. „Aventura‖ Olimpiei Zdrenghea continuă 

și fără Jean.       

 Chiar și atunci când scriitura e reportericească, 

lectura cărții e captivantă și ne determină să aprecem 

talentul de prozatoare al Ioanei Heidel care trăiește în 

Germania, dar care scrie în limba română și, mai trebuie 

supus, e autoarea  unui alt interesant roman, „Dincolo 

de orizont‖.        
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