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Silviu GUGA 

 

 

Istoria ca parabolă 

 

Operele literare inspirate din istorie au și 
în literatura română, de acum, o lungă... istorie 
risipită în sute, dacă nu mii, de articole și studii 
de toate dimensiunile. Dacă aș începe 
cu...începutul, cu îndemnul lui Kogălniceanu de 
la temelia literaturii noastre originale, acea 
vrednică Introducție la „Dacia literară” din 
1840, aș fi apostrofat „să trec la plebiscit”. Ei 
bine, la 1864, după capodopera „Alexandru 
Lăpușneanul” și celelalte „sujeturi” din 
„Fragmente istorice” ale lui Costache Negruzzi, 
literatura română s-a îmbogățit doar cu scrierile 
lui Alexandru Odobescu „Mihnea Vodă cel 
Rău” și „Doamna Chiajna” cuprinse în „Scene 
istorice din cronicile românești”. Bogdan 
Petriceicu Hasdeu nu a ajuns să publice 
„Răzvan și Vidra” și nici Vasile Alecsandri 
„Despot-Vodă”, dar autorul ”scenelor istorice” 
apucase să scrie că  „Faptele istorice ale unei 
țări sau ale unei epoci au totdeauna un interes 
mai viu când traiul și ideile, obiceiul și graiul de 
acolo sau de atunci nu sunt cunoscute. Scopul 
romanțelor istorice este, în parte, d-a ni le 
arăta; ăsta este și folosul lor instructiv.” 
Interesul pentru fapele istorice a crescut 
considerabil, dar mult mai târziu (să trecem, 
deci, la plebiscitul din 1938!) acest folos 
instructiv începe să pară a fi prea puțin și 
scriitorii noștri, fără să renunțe la plăcerea de a 
povesti și nici la sentimentele patriotice, încep 
să prezinte trecutul pentru a se înțelege mai 
bine prezentul. Istoria a devenit pentru unii 
scriitori un loc de evadare, mărturisind îndirect 
neaderența la cotidian sau chiar, în general, la 
lumea modernă. Dintre scrierile inspirate din 

istorie, romanul câștigă terenul cel mai 
însemnat. Mihail Sadoveanu a dat tonul și 
interesantă, chiar reprezentativă, evoluție a 
avut romanul istoric de la „Șoimii” (1904) la 
„Creanga de aur” (1933). După un secol de la 
recomandarea lui Kogălniceanu, istoria începe 
să devină, încet, încet,  un pretext pentru 
realizarea unor parabole. Ar fi interesant de 
urmărit această trecere de la romanul istoric 
tradițional la romanul istoric cu tâlcuri 
alegorice, mai mult sau mai puțin descifrabile. 
Oricum, cititorul pasionat poate să citească 
printre rânduri și să înțeleagă că, de fapt, 
scriitorul realizează o analogie între epoca pe 
care o evocă și epoca în care trăiește. Istoria 
ca parabolă este un subiect provocator pentru 
criticii și istoricii literari.     
  Autori de romane istorice sunt 
foarte mulți, dar foarte puțini au reușit să 
transforme romanul istoric într-un roman 
parabolă. Nu mi-am propus să realizez o 
panoramă a romanului în care istoria este  
pretextul unei parabole, mă voi referi la un 
singur caz. Acest „caz” este Radu Ciobanu, un 
scriitor care, la sfârșitul anilor 70 și începutul 
anilor 80, a revitalizat romanul istoric. Este 
scriitorul prolific care în ultimele dedcenii ale 
secolului trecut a publicat în fiecare an o carte 
sau chiar două și nici una de calitate 
îndoielnică. Are, ca autor de romane istorice, 
un impresionant palmares. Cinci dintre 
romanele sale sunt în topul celor mai bune 
romane de acest fel din literatura română și aș 
menționa „Nemuritorul albastru”, „Vămile 
nopții”, „Linia și sfera”, „Heralzii” și „Călărețul 
de fum”. S-a spus despre aceste romane că 
„investighează” și „reconstruiesc” literar fapte 
istorice în construcții epice de excelență, că nu 
sunt oglindirea mimetică  a realității, ci 
interpretarea ei, că aceste romane propun 
"retrairea starilor de spirit și a factorilor morali".  
Au fost bine primite de critica literara și 
aprecierile foarte favorabile au fost 
binemeritate.  Debutul cu proză scurtă din 
volumul „După amiaza bătrânului domn”, din 
1970, nu anunța în niciun fel „cariera” eminentă 
de autor de romane istorice.     

O vagă bănuială că Radu Ciobanu va 
scrie și romane cu subiecte din mitologie  și 
istorie am avut-o (conform unor notițe dintr-un 
fel de jurnal ce-l țineam în perioada debutului 
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fostului coleg de la un liceu din Hunedoara) 
când am citit eseul lui „Evoluția unui motiv 
literar. Zburătorul”, publicat în „Plaiuri 
hunedorene”, volum editat de Inspectoratul 
Școlar al Județului Hunedoara și Casa 
Corpului Didactic la Deva.  Bucuria mea de 
cititor a fost deosebită când am văzut că, de-a 
lungul anilor, romanele istorice semnate Radu 
Ciobanu apăreau cu frecvență de ceasornic. 
Lectura lor era debordantă.  Semnalez 
existența prealabilă a două faze ale lecturii: 
prima în care savurezi arta narativă a autorului, 
cu tot ce presupune ea și apreciezi efortul 
documentar, iar a două în care  descifrezi 
alegoria, meditezi asupra tâlcului cuprins în 
ceea ce se „istorisește” interpretându-se istoria 
și tragi concluzia că istoria e văzută ca o 
parabolă.  Radu Ciobanu a eliberat romanul 
istoric de schemele și sabloanele ultrautilizate 
până la el, a descoperit în evenimentele 
istorice o sursă a realizării unui roman de 
factură eseistică. După apariția romanelor 
„Vămile nopții” și  „Linia și sfera”, am scris cu 
entuziasm despre renunțarea la viziunea 
romantică a istoriei și transformarea romanul 
istoric într-un roman-eseu. Nu mi se pare nici 
astăzi hazardată afirmația că „Radu Ciobanu 
își dezvăluie vocația sa de eseist pentru că 
sensul parabolic îl realizează printr-un roman 
istoric de factură eseistică și poate că 
surprinde pe mulți, deocamdată, (era în 1982) 
așezarea lui în vecinătatea lui Alexandru 
Ivasiuc.”  Astăzi mi se pare mult mai 
interesantă modalitatea lui Radu Ciobanu de a 
realiza roman-eseu, decât cea a lui Ivasiuc. 
Realizare posibilă prin rafinamentul prin care 
interpretezi istoria ca o parabolă.  

Să nu se înțeleagă că punem la îndoială 
substanța epică a romanelor sale sau 
capacitatea de evocare istorică pe care 
romancierul o etalează printr-o scriitură ce  
dă eleganță unui stil ușor arhicizat pe care îl 
aplică remarcabil într-o adevărată tehnică a 
realizării de atmosferă și cadrub istoric. Aceste 
calități sunt ușor de observat.  Referindu-se  
la romanul „Vămile nopții”, Marian Odangiu 
afirma că este „romanul unui timp trăit în afara 
limitelor, cu egală deschidere spre trecut și 
actualitate”. Afirmația se poate generaliza 
aproape la toate romanele istorice ale lui Radu 
Ciobanu.  Și am mai completa spunând că 

scriitorul nu numai că a dat semnificații 
evenimentelor istorice pe care le-a prezentat, 
ci a pus evenimentele actuale în ...istorie, cu 
alte cuvinte, ceea ce se petrece azi e prezentat 
ca și cum s-ar fi petrecut tare demult. Pare 
paradoxală afirmația asta, dar nu e, dacă 
simțim istoria ca o parabolă.  Radu Ciobanu 
așa ne-a prezentat istoria.    

 
 
 
 

 
 

Silviu Guga, Horia Stanca, Radu Ciobanu și Ștefan Augustin 
Doinaș în anii 1970. 
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Cornel 

Ungureanu 

 

 

Hasdeu şi momentul întemeierilor   

 

      Scriam altădată că dacă  am vrea să simplificăm 

lucrurile, contrariind o seamă de savanţi, de critici sau 

de istorici literari care vor să despartă  valorile estetice 

de cele etice, am spune că Basarabia a dat culturii 

române trei personalităţi monumentale,  definitorii pentru 

înţelegerea spiritului naţional. Ele sunt bine aşezate în 

timp: Hasdeu ocupă vremea întemeierii culturii române 

moderne, vremurile lui Carol I, ale lui Maiorescu şi ale lui 

Eminescu. Este, prin enciclopedism, monumentalitate, 

proiecte himerice, în contratimp cu oficialii culturii 

române; nici Maiorescu şi nici Eminescu nu rămân într-

un dialog fericit cu el. Şi nici lumea „de aici” nu-i este 

suficientă: crede că poate să poarte conversaţii, după o 

ştiinţă care tot el o întemeiază, cu lumea de dincolo. Are 

rădăcini şi în spaţiul slav, iar partea slavă a devenirii 

sale trebuie numită fără reţineri, dacă vrem să înţelegem 

pasiunea  pentru originar şi abisal în cercetările sale 

lingvistice şi religioase. O componentă slavă 

sincronizată cu timpul revoluţiilor descoperim în 

formarea şi afirmarea lui Constantin Stere. Prima 

identitate a sa este de revoluţionar care îşi poate trăi / 

fructifica exilul. Cu cine a fost, pe cine a întâlnit în 

Siberia? Dacă  Hasdeu îşi face educaţia la Harcov, 

educaţia lui Stere, înainte de a se  împlini la Iaşi, se 

petrece în Siberia. Cum l-a marcat vremea revoluţiilor pe 

care a traversat-o? Cum s-a aşezat în Ieşii încă 

provinciali şi încă toropiţi de inerţiile tradiţiei ? A dat un 

dinamism nou vieţii  culturale şi politice, la începutul 

secolului XX, dar  Unirea de la 1 decembrie 1918, sub 

semnul căreia s-a împlinit şi el, l-a eliminat din toate 

ecuaţiile postbelice. Nu face închisoare, dar este un 

exclus din  jocurile puterii. Masivul  său roman, În 

preajma revoluţiei, n-a fost citit cu atenţie de prea mulţi 

critici. Ca şi Hasdeu şi Stere, Goma este un personaj 

exemplar într-un timp în care dizidenţa românească era 

subţire sau, dacă am fi corecţi, am putea spune că nu 

exista.  Dar dacă începem un pic mai devreme? 

 

 Dacă recitim amplul volum al lui Petre V. G. Haneş, 

Scriitori basarabeni 1850-1940, apărut la Bucureşti în 

1942 înţelegem mai bine ierarhiile scrisului românesc, 

privit dinspre  Răsărit. . În 1942 Basarabia era din nou a 

noastră şi, se spera, pentru totdeuna. Pe coperta 

volumului, figura lui B. P.. Hasdeu, personalitatea 

exponenţială a Basarabiei. Haneş îi acordă un amplu 

capitol, pornind de la neobişnuita personalitate a 

savantului. A scriitorului. Înainte de Hasdeu, în cartea lui 

Haneş mai e vorba de  Teodor Vârnav, I.Hâncu, 

I.Doncev, I.Sârbu, Al.Donici, Alecu Russo, Gh.Gore, 

Gh.Păun, Alexie Nacco, Matei Donici, Victor Crăsescu, 

Zamfir Arbure, Al. Mateevici, Tudose Roman Sergiu 

Gujbă C. Stere,  Leon Donici,  Liuba Dumitriu,n C. de 

Stamati-Ciurea. Despre fiecare dintre eiu am pu7tea 

scrie o carte, despre unii ms-au scris îndelungate studii. 

Dar desre înaintaşii lui Bogdan Petriceici Hasdeu? . 

Tadeu Hâjdeu, bunicul lui Bogdan Petriceicu-Hasdeu se 

naşte  la Mosciska, în Polonia 1769. În  1784, scrie 

primele versuri. În 1811 se naşte se naşte în satul 

Miziurineţ, ţinutul Volinia, Alexandru Napoleon Hâjdeu, 

tatăl lui Bogdan Petriceicu-Hasdeu, sxcriitor important, 

în limba rusă. În 1829: Alexandru Hâjdeu devin student, 

bursier al Facultăţii Etico-Politice din Harkov iar în  1854 

se înrolează ca iuncher în armata ţaristă În 1855 

Bogdan Petriceicu Haşdeu devine student al Facultăţii 

de drept de la Harkov. Scrie în limba rusă – poeme, 

amintiri.   E mereu ofensiv, e războinic, educaţia de 

iuncher va funcţiona „cu asupra de măsură”, după ce se 

stabileşte  în România..Dar înainte, scrie în ruseşte, 

poeme de iubire pentru România. De elogii pentru 

Ştefan cel Mare. Pentru cărturarii din Basarabia, care 

scriau în limba română. Puşkin, Lermontov sunt marii 

poeţi pe care îi urmează. Versuri ale lor sunt motto 

pentru unele dintre poeziile sale. Scrie în ruseşte, dar şi 

traduce din limba rusă. Putem să ne punem întrebarea 

dacă limba rusă e mai expresivă decât limba română. 

Sau: cât de repede se obişnuieşte romancierul, 

jurnalistul, poetul cu limba română? Foarte repede, ar 

putera spune unii, nu foarte repede, ar protesta alţii.care 

ar rămâne pe unele pagini din „Ursita”. Dar Hasdeu e  în 

război;  cucerirea limbii române, a literaturii române, 

alături de cucerirea întregului istoriei naţionale devin 

„literă de lege” 

       Duduca Mamuca, nuvelă îndrăzneaţă, cu o 

deschidere erotică neobişnuită pentru Moldova vremii, îi 

aduce un proces de presă la care autorul se apără: are 

26 de ani şi unul dintre argumente e vârsta lui. Dar  

tânărul i-a citit pe „fruntaşii junei noastre literaturi”: şi va 

cita, pe larg, din  dnii Alecsandri, Negruzzi, Eliad, 

Beldiman, Conachi. „E liber de răspundere în acest caz” 

zic judecătorii. Un roman pe măsură este „Ioan Vodă 

                                       ESEU 
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cel Cumplit. Aventurile. Domnia. Războaiele. Moartea 

lui.  Rolul său în istoria universală şi în viaţa poporului 

român (1572-1574)”.  În „Istoria universală” ar trebui să 

fie şi  în Basarabia: „Astăzi sub acest nume se înţelege 

teritoriul românesc lungit între Prut şi Nistru,, cu 

picioarele muiate în Marea Neagră şi cu fruntea umbrită 

la poalele Carpaţilor. În vechime, numai partea sudică a 

acestei regiuini se numea „Basarabie” nordul purtând un 

singur nume cu restul Moldovei. Într-o vreme, mai ales 

până la moartea lui Mircea cel Mare, tot ţărmul Dunării, 

de la Severin până la gura Nistrului, aparţinea 

Muntenilor, a căror ţară, după porecla dinastiei princiare, 

se numea „basarabie” sau „Ţara Basarabilor”. După ce 

moldovenii se lăţiră încetul cu încetul bucată câte o 

bucată şi, în fine, cu Ştefan cel Mare, tăiară tocmai la 

Milcov hotarul Ţării Româneşti, teritoriul dintre Nistru şi 

Dunăre conservă , el singur, ca suvenir, nzumele 

Basarabie”. Des citate în istoria  sunt atacurile lui 

Haşdeu la adresa Junimii, a revistei „Convorbiri literare”. 

Jurnalist energic, combatant şi în poezie şi în foiletoane 

şi în articole „ştiinţifice”,  scrie romane, dar şi Răzvan şi 

Vidra, una din  piesele-reper ale dramaturgiei româneşti.    

Neîndoios, şcoala de ofiţeri  i-a dezvoltat spiritul 

„războinic”, greu de potolit în acest secol XIX în care 

toate  trebuiau f’ăcute repede  şi bine. Avântul jurnalistic, 

studiile de Istorie a României, Etymologicum Magnum 

Romaniae, încercarea de a coborî în profunzimile 

istoriei (Pierit-au Dacii !) au pus în valoare nu doar 

spiritul enciclopedic ci şi infinita lui erudiţie.. În 1888 

moare Iulia Hasdeu şi moartea fiicei reorientează scrisul 

hasdeian: încep dialogurile cu „lumea de dincolo” în 

reviste, în cărţi, dar mai ales în „Castelul Iulia Hasdeu de 

la Câmpina”.  Nimeni n-a mai vorbit despre „lumea de 

dincolo” din cărţile lui Haşdeu. Marii critici au rămas cu 

el aici – împreună cu cei cu adevărat întemeietori. (1)  

Sunt fundamentale paginile lui Mircea Eliade despre  

Hasdeu care a fost, probabil , şi un model al său. “Există 

în cultura română o tradiţie care începe cu Dimitrie 

Cantemir şi pe care am putea-o numi “tradiţia 

enciclopedică”. O bună parte din oamenii de seamă, 

scriitorii mari şi profeţii culturali ai neamului românesc se 

integrează în această tradiţie. Gheorghe Lazăr, Ion 

Heliade Rădulescu, Alexandru Odobescu, Ion Ghica, 

Bogdan Petriceicu-Haşdeu, Mihai Eminescu, Nicolae 

Iorga  - iar cu un nivel mai jos – V.A.Ureche, Grigore 

Tocilescu, Nicolae Densusianu – toţi aceştia continuă, 

cu geniul sau puterile lor omeneşti, linia istorică 

deschisă de mintea vastă a lui Dimitrie Cantemir” scrie 

Mircea Eliade în prefaţa la Ediţia Hasdeu din 1937. 

Tradiţia enciclopedică începea cu Dimitrie Cantemir – el 

ar fi deschizător de drum. Şi continuă Prefaţa: „Aceleaşi 

preocupări variate şi contradictorii;  aceeaşi sete de a 

străbate cât mai multe din geografiile spirituale ale  lumii: 

aceeaşi activitate multilaterală, uneori grăbită, alteori 

improvizată, izvorâtă întotdeuna din dorinţa de a sili 

cultura românească să sară cât mai multe etape, 

înălţând-o pe „plan mondial”, dovedind puterea de 

creaţie a geniului românesc”. 

„Enciclopedismul a fost, poate, un destin al  întregului 

secol XIX românesc” 

„Câţiva oameni trebuiau să facă atunci tot, şi să facă 

repede”. 

Şi 

„Ceea ce caracterizează întreagă această epocă este 

setea de monumental, de grandios”.2)                              

       

   

1) Ion Pop-Curşeu Literature et spiritisme. Victor 

Hugo et B.P. Hasdeu în Studii literare, Universitatea 

„Babeş-Bolyai” Cli8uj-Napoca, Facultatea de litere. 

Editura Echinox Cluj, 2000. 

 

2)„În Hasdeu trăieşte, în fond, ca şi în adversarul său, 

Maiorescu, un mare spirit întemeietor”, scrie Eugen 

Simion în Introducerea la ediţia de OPERE din 2006. 

„Junimiştii au introdus prin Maiorescu spiritul critic în 

istorie şi, în acest caz, s-au izbit de profetismul şi 

fantezia slobodă a lui Hasdeu, natură spirituală bogată şi 

discordantă prin multitudinea preocupărilor. Rolul lui în 

literatura istorică e esenţial, şi în momentele pe care le-a 

început şi nu le-a terminat niciodată, trebuie să vedem 

voinţa de totalitate a omului din secolul al XIX-lea”.  
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Gheorghe 
VIDICAN 
 
 

 
Nocturnă 
 

o clarvăzătoare mi-a lipit umbra de degete 
să nu pot trișa la jocul de cărți 
se știe că rânduiala o fac femeile 
ghicesc în zațul de cafea 
fac declarații de dragoste 
împart cărțile 
rutina face parte din obiceiul casei 
din priviri niște dialoguri scurte 
accept pariul cu viața 
pe coapse îi înșir buzele mele 
niște vibrații de intensitate medie 
trupul tău devine o aromă exotică 
modelează poeme 
pașii mi se plimbă în vârfuri prin trupul tău 
drumul prin labirintul poemului e plin de 
capcane 
jucăm la două capete 
trișorii ne cumpără amintirile  
pe dolari falși aduși din america pe coada unei 
comete 
timpul se dezintegrează 
țigara îți arde buzele 
nestingheriți trișorii ne umblă prin buzunarele 
sufletului 
bem în cinstea eternității 
până la fund ne golim trupurile de dragoste 
 
 
 
Umbra poemului 
 
încetul cu încetul lumina felinarului 
se stinge în căușul palmei tale 
singurătatea e împărțită de providență pe 
număr de casă 
în funcție de câte suflete viețuiesc întrânsa 
pe nesimțite am început să îmbătrânesc în 
sărutul tău 

dimineața mă împarte prin mireasma florilor de 
câmp 
poruncitor poemul ne destramă tăcerile 
alegem cu grije cuvintele pentru poemul 
nescris 
la sâni iubita îi ascunde umbra 
umbra poemului e asemeni unei umbre de 
sfânt 
seamănă semințe de evlaie pe unde trece 
în ele zăbovesc amintirile prima dragoste 
și desigur lacrima mamei 
iubirea precum poemul se prelinge din ochi 
spre coapsa femeii 
se despart de umbră prin zbateri de vânt 
pe fumul de țigară desenăm chipul copilului 
nenăscut 
îi ascultăm scâncetul 
suspinul din privire coboară în degetele orbului 
cerșetorii leagă cu iederă umbra poemului 
dimineața ne împarte sărutul prin mirosul 
fânului cosit 
cuvintele poemului bolborosesc în sforăitul 
bunicului 
umbra poemului înghesuie într-o clepsidră 
mirosul cafelei 
 
 
 
Drumul poemului 
 
își citea amintirile în gând 
pe partea nevăzută a sufletului 
se știe că din partea inimii vin semnale de 
neputință 
e frumos să porți lumina pe umeri 
un amalgam de flori mirositoare 
drumul spre mine e anevoios 
plin de primejdii 
șoaptele poemului au încărcătură onirică 
umplu urmele trecătorilor cu vocea ta 
cuvintele se ciocnesc unele de altele 
precum pietrele ce născocesc focul 
făuritorii de poeme se desprind de umbrele lor 
năpârlesc precum șarpele într-o scorbură 
în pădurea fermecată 
drumul poemului nu are semne pentru 
orientare turistică 
sub pașii noștri devine o prăpastie 
cu marginile pline de catacombe 
acolo locuiesc cuvintele poemului nescris 
improvizăm o variantă ocolitoare 
un drum virtual 

                                   POEME 



7 

 

scrâșnim din dinți între buze ni se naște sărutul 
un foșnet plin de frunze lumini nevăzute ne 
trosnesc sub pași 
de genunchi se frâng ecouri bizare 
drumul poemului e plin de șosete 
desperecheate 
 
 
 
 
Ora 4 era ora 3 
 
 
când tulburi liniștea fereastra se trântește ușor 
ceasul se întoarce în perete ora 4 va deveni 
ora 3 
razele lunii ne întreabă cine suntem 
de unde venim și încotro navigăm 
umbrele ni se zvârcolesc în somn 
au făcut dragoste până târziu în noapte 
pe balconul nostru plouă lumina lunii 
câțiva stropi ne-au căzut în halbele cu bere 
ne stâmpără setea 
e un moment unic 
sărutul ne trezește din somn 
bolborosești o înjurătură matinală 
oboseala ne iese pe ochi 
murdărește cearșaful cu sângele ei 
te învelești în genunchii trecutului 
rostești rugăciuni la o fereastră pictată cu 
îngeri 
e momentul să aflăm cum arată dragoste 
matinală 
după ce trecutul nostru a făcut un pas în spate 
de clipa asta nu avem cum să scăpăm 
e programată atemporal 
în balcon niște ciocârlii virtuale ne țin isonul 
 
 
 
Poetul, femeia și praful de pușcă 
 
poezia precum praful de pușcă 
are reguli stricte de întrebuințare 
în mocirlă căzut de pe umeri 
cuvântul devine rană 
se dezbracă de diademe 
în fața ecoului devenim muți 
poetul precum femeia e un miracol 
amândoi înnoptează în suspinele facerii 
plină de cuvinte gura naște tăcerea 
sărutul iubitei adoarme în liniștea furtunii 

cerșind îndurare umbrelor ce o înconjoară 
însetat poetul brăzdează poemul ca pe o 
femeie 
în cap are un muzeu de trotinete 
citate din esenin nichita și blaga 
pe umeri îi curg nori precum iubitei dorințele 
praful de pușcă 
răstoarnă în rana soldatului cerul durerii 
veșnicia precum o fată mare adoarme cu capul 
în nori 
razele lunii au împietrit în toiagul profetului 
poetul femeia și praful de pușcă 
îmbălsămează poemul durerii într-un zâmbet 
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Respirația subacvatică și tragedia unei 
iluzii eșuate 

 
Dumitru Chioaru propune în volumul de versuri 

Respirația subacvatică (Iași: Junimea, 2020) o frescă 
având valoare istoric-documentară, a timpurilor noi, 
derulată ca un tablou impresionant prin minuție și 
exactitatea detaliului pictat de un artist sensibil cum 
chinezul Gu Kaizhi (344-406), cu atât mai șocant, cu cât 
întreg tabloul se opune cum piatra eben-ezera regelui 
Samuel, tendinței noastre de a trece în uitare cele mai 
dramatice întâmplări prin care am străbătut, într-un fel 
sau altul, cu voia lui Dumnezeu.În paralel cu biografia de 
iluzii deșarte a unor poeți empatici după elective afinități 
ale autorului, cum Rimbaud, Pessoa, Pound, sunt notate 
cu luciditate și intransigență căderile egotismuluica 
dovezi de slăbire a fibrei eroice proprii, în ecouri 
eminesciene: „și eu am visat să fiu al tău mire […]/și eu 
am crezut că noaptea nunții/ nu se va sfîrși niciodată 
[…]/ n-a fost decît vis –/ din ce îmbătrînesc sînt mai laș/ 
mi-am croit o viață de hîrtie/ mă face fericit un premiu/ și 
mă gîndesc la ziua cînd/ mi se va ridica statuie-n oraș –/ 
parc-am murit de mult/ parc-aș trăi de mîine” (Poesia 
(II), 3., p. 25-26). 

Antologia Respirația subacvatică selectează 
poeme din nouă cărți ale lui Dumitru Chioaru, din cele 
apărute până acum: Seară adolescentină (Albatros, 
1982 – Premiul Uniunii Scriitorilor din România); Secolul 
sfîrșește într-o duminică (Cartea Românească, 1991); 
Noaptea din zi (Biblioteca Euphorion, 1994); 
Radiografiile timpului (antologie de autor, Axa, 1998); 
Vara de fosfor (antologie de autor, Dacia, 2002); Viața 
și opiniile profesorului Mouse (Limes, 2004); Clipe 
fosforescente (antologie de autor, Limes, 2007); 
Mușuroiul de lumină (Tracus Arte, 2016) și Ars 
orphica (antologie tematică de poezie, Limes, 2017).Cu 
pertinență și finețe caracteristice, Ioan Holban sesizează 
în prefața cărții, între «temele și motivele lirice care 
unesc cele nouă cărți ale lui Dumitru Chioaru», acel 
«discret fir autobiografic, vitraliile fastuoase ale orașului 
spectral, proiectat, deseori, într-un neguros și 
problematic ev mediu, istoria poemului care refuză să se 
scrie și căutarea înfrigurată a unui spațiu securizant, 
identificat, cel mai adesea în carte și visare» (Povestea 
retragerii în visare prin inelul privirii, pp. 5-15). Din și 
dincolo de toate acestea, volumul impune cu pregnanță 

poetică o autentică mitologie a parcursului istoric foarte 
recent de re-democratizare a României, după 
însângeratul Decembrie 1989 ca iluzorie despărțire de 
„utopia” comunistă, apoi Fenomenul Piața Universității și 
ajunge până la nu mai puțin violentele episoade ale 
mineriadelor din deceniul imediat următor, evenimente 
care se opuneau idealului urmat de poetul ce transmite 
un deznădăjduit mesaj de pierdere a încrederii și 
speranței, readus la viață de libertatea de a putea, totuși 
să spună: „îmi zgîrie ochii secera și ciocanul/ din 
amintirea celor mai iubiți fii ai poporului/ întoarsă asupra 
lor într-un tîrziu decembrie/ și în ciuda tuturor morților/ îi 
văd în jur zâmbind clonați/ dar pot acum să spun:/ tot ei 
au cîștigat pariul libertății/ ascunzîndu-și în mănușile 
legilor mîinile/ pătate de sînge –/ am albit prietene/ într-o 
nesfîrșită odisee a umbrelor/ care înving” (Elegii euxine, 
3., pp. 97-98). 

Iluzie, întrucât sângeroasa «revoluție din 
decembrie» 1989, așa cum și-o imaginau încă tinerii 
intelectuali români entuziasmați de modelul Havel, s-a 
împotmolit în interminabila tranziție cu față umană a 
vechiului regim politic nedislocat. Pentru o revoluție 
eficientă, era în primul rând nevoie de schimbarea 
formei de proprietate, cum avertizase, paradoxal pentru 
unii,însuși contele protosocialist de Saint-Simon (1760-
1825), oripilat de ororile de la 1789 și de dictatura 
napoleoniană. Pentru a putea face transferul de 
gestiune, revoluționarii noștri aveau nevoie de 
adeziunea populară, iar statutul lor de intelectuali nu le-a 
asigurat legătura&comunicarea eficientă cu massele 
largi populare ce trebuiau cooptate, convinse șiîmpinse 
rapid la acțiune: Partidului Alianței Civice (P.A.C., în 
rândurile căruia a militat și poetul) i-a lipsit harisma 
politică a pașoptiștilor. Monica Lovinescu sesizase 
limpede că occidentalii nu era să pornească, după 
încheierea tratatelor de pace cu sovieticii, un al treilea 
război mondial pentru noi, răsăritenii livrați lui Stalin. Pe 
modelul utopic al speranței lui Iuliu Maniu în ajutorul 
anglo-american, idealul P.A.C. a eșuat în democrația 
proletară cu chip uman a restaurației iliesciene, desigur 
deservite și de scriitori aserviți oportunist: „sfîntă 
naivitate iată/ drumul din Piața Universității/ spre 
economia de piață/ aducînd înapoi/ minciuna cu față 
umană/ și crima cu față umană/ și foamea și frigul și 
frica/ și moartea cu față umană citind ziare/ și telefonul 
ascultat de trei persoane deodată/ și scrisori desfăcute 
reintră pe fereastră/ pentru liniștea noastră –/ sfîntă 
naivitate iarăși și iarăși/ ne furăm singuri istoria” (Elegii 
carpatine, 5., pp. 91-92), recunoaștere a eșecului 
dureros.Este chipul dezolant, în cioranian-oximoronica 
„țară a culmilor disperării/ și a prăpăstiilor îmbuibate […] 
pe abruptul plai mioritic” (idem, 6., p. 93), 
vedeniaorizontului roșu atot- și 
atoateînconjurător:„utopia cu față umană înviind/ odată 
cu partidul trandafiriu din cenușă” (idem, 4., p. 90). De 
ce asemănarea cu Maniu?, pentru că, la fel, pentru poet, 
„prietenul (același)” este mai cu seamă o voce de 
departe, ascultată cu preaplin de speranțăla radio:„În 
pod ca în cer toată noaptea/ vocea unui prieten/ la un 
post/ de radio/ liber/ undeva în europa imprevizibilă/ 
fumam cu neliniștea osînditului […]/ ca un îngropat de 
viu/ amintindu-mi” (p. 77);...„radioul încins/ de vocea 
(aceeași) a prietenului” (p. 79); „Ascult iarăși vocea/ 
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prietenului meu (același)/ la un post de/ radio liber/ 
undeva în Europa imprevizibilă” (p. 83).Pare că tot el, 
„prietenul (același)”ar fi și singurul partener posibil de 
dialog, la un moment dat, al poetului idealist, deșiîntreg 
ciclul poetic (al cărui titlu reverberează la Întoarcerea 
din Rai a lui Mircea Eliade)Retragerea din cer îi este 
dedicat Doamnei Doina Cornea de poetul-cetățean 
marcândpunctele-cheie ale revoluției/rotației cadrelor din 
Decembrie 1989, „retragere” echivalând cu trezirea din 
visul răsturnării comunismului: „sub șenilele vremii – ah 
timișoara/ «ștampila occidentală a româniei»/ (vorbeam 
metaforic atunci)/ impregnate în sînge” (p. 79);„La scurtă 
vreme am văzut/ Piața Universității plivită de democrație/ 
cu tîrnăcoape de miner/ și vocile din Balconul Libertății:/ 
mai bine golan decât activist/ mai bine mort decît 
comunist !/ huiduite pentru liniștea noastră” (Elegii 
carpatine, 5., p. 91, subl. autorului); „sibiul era un trup 
uriaș: trupul tatălui/ lîngă trupul fiului trupul tatălui/ trupul 
fiului/ pentru/ ca moartea să moară/ «cerul/ era printre 
noi sau noi eram/ în cer»/ (doamnă nu voi uita) […]/ 
același oraș/ cu ochi deschiși/ în acoperișuri/ de unde 
moartea/ prin țeavă de armă privea/ (atunci)/ în strada 
înroșită de sînge” (pp. 81-82). 

Tragedia constă tocmai în eșuarea iluziei, ca un 
vis ceresc din care „trenul” vieții s-a retras, amintind 
nostalgia-mustrare dintr-unCântec de luptă al poetului 
anticomunist Radu Gyr: «Înfrânt nu ești atunci când 
sângeri,/ nici ochii când în lacrimi ți-s./ Adevăratele 
înfrângeri/ sunt renunțările la vis». Născut la 19 
octombrie 1957, în Sîngătin, Sibiu, poetul, cum 
cronicarul, notează: „calendarul utopiei în care ne-am 
născut/ în vreme ce închisorile confiscau timpul bunilor 
noștri” (Elegii euxine, 3., p. 97.La fel cum poetul om 
politic Goga eșuase lamentabil în idealul său 
ultranaționalist, idealul răsturnării comunismului prin 
poduri de flori și declamații poetice face din intelectualul 
idealistde la 1989-90 un nucleu elegiac al pătimirii 
noastrepostdecembriste, căinând irosirea fără succes a 
momentului propice revenirii la statutul monarhic al Țării 
cu istoria furată/deformată de erezia comunismului numit 
„utopie”, în versuri arzânde ca un auto da fé: „De ce 
roșim prietene/ la lecția de istorie?/ lumea privită din 
Castelul Peleș/ seamănă cu o mutație genetică –/ prințul 
prusac coborîtor pe Dunăre/ să domnească în țara latină 
din est […]/ odată cu el am descălecat/ din timpul 
voievodal în istorie/ apoi l-am îngropat cu toți ai săi/ sub 
lespezi grele de uitare/ și ne-am întors povestea fără 
sfîrșit/ a capului plecat sub sabie/ într-o lumină roșie/ 
într-un timp fără istorie/ într-o moarte fără glorie/ într-un 
loc/fără noroc” (Elegii carpatine, 2., pp. 87-88); „și 
travestit în soră de caritate Apusul/ ne crede o rezervație 
de oameni neolitici” (Elegii euxine, 6., p. 102).Suferința 
trăită și clamată de retorica poetică atinge limitele 
disperării, în ficțiunea copleșită de realitatea revenirii 
„utopiei”, încât soluția expatrierii/emigrării fiului nu se 
lasă prea mult așteptată: „și știu/ că morții din filme mor 
de-a binelea/ ca-n decembrie/ că pot și eu muri în trenul/ 
retragerii/ din cer/ luminat/ doar de lămpi de miner/ caut/ 
mîinile fiului meu/ puterea/ să deschid/ geamul înțepenit 
și să/STRIG” (pp. 83-84). Și e numai Țipătul celor patru 
tablouri ale norvegului Munch, pictate între 1893 și 1910, 
cu cerul lor vrâstat în roșu: „ce seamănă cu liniile 
scrijelite de la naștere/ în palmă”, asemenea cărărilor din 

munți, „pe care îți poți întîlni destinul/ ca o gaură de 
prăpastie/ brusc înghițindu-te”, mai mărturisește, îngrozit 
de lecția de istorie pe viu, poetul: „acum știu că lecția de 
istorie/ și lecția de geografie se întîlnesc/ ca niște vase 
comunicante/ în palma patriei mele/ Carpații-s coloana 
ei vertebrală/ frîntă într-un accident genetic” (pp. 85-86) 
și, de aici, dezamăgirea fără margini a prezentului de la 
1994, septembrie, când au fost scrise Elegiile carpatine, 
jalea fără leac din august 1999, când au fost scrise 
Elegiile euxine, sau neîmpăcarea din iunie 1990, când a 
fost scrisă Retragerea din cer – lirice spovedanii 
amareîn fond. Rostul apotropaic al rostirii poetice din 
Respirația subacvatică, evident dincolo de tonul 
elegiac al incantației mărturisitoare, transfigurează 
scenografia memoriei din copilărie până în acutul 
prezent, în tragicul decor al misteriilor antice re-
actualizate de destin și întru alungarea răului/depășirea 
stării de rău trăit în toată fibra ființei, cum re-trezirea la 
realitate a junelui păcălit al poesiei de mai an, Nicolae 
Labiș, în doctrina cea fără loc de întoarcere, de la care a 
rămas dezamăgirea, tristețea, geamătul neputinței: „în 
limba noastră și-a făcut casă minciuna/ că sîntem de 
neam împărătesc/ și de aceea primii vom fi/ la masa 
îmbelșugată a epocii de aur/ și iată sfîrșește al doilea 
mileniu/ asemenea unei seri pătate de sîngele/ 
păstorului cu oi năzdrăvane în baladă/ pe cînd istoria 
intră pe ușa din față/ și ne găsește iarăși/ cu capul 
plecat” (Elegii euxine, 2., p. 96).Ioan Holban are perfectă 
dreptate, cu pororoca existențialădescrisă diacronic de 
poesia lui Chioaruîn răspărul entropicei uitări: «Dacă în 
volumul de debut poetul evoca o cină în familie, vocea 
mamei, amintirile fixate în imaginile dintr-un album, 
arborele genealogic […], în cărțile următoare Dumitru 
Chioaru se folosește de ceea ce psihanaliza numește 
amintire-ecran, adunând, în susurul sângelui care „irigă 
tăcerea”, fragmente despre „viața netrăită a 
strămoșilor”[vieața netrăită, în Liniște, la Blaga, n.ns., 
m.p.], despre ziua genezei și, încă mai departe […] și 
încheie între parantezele textului, pe drumul cuvintelor, 
întregul „bagaj” al unei existențe care curge din aval 
spre amonte» (loc. cit.) – în imagini iscate cu mare 
putere poetică: „Stînd/ peste privirea curgătoare/ a unui 
rîu/ chipul meu – iată-l/ împotriva curentului/ trece în 
zbor/ ca o pasăre/ care s-ar întoarce la cuib/ în ou” 
(Discurs asupra luminii de după-amiază, 6., p. 35). S-a 
scris, ca rezolvare a dramei androginului, despre 
inconștienta trăire narcisistă necesară și suficientă 
operei poetice: să nu uităm că, după inițierea 
echinoxistă din Clujul studenției șicrescută în prietenia la 
Sibiu cu Ion Mircea, de la o vreme, Dumitru Chioaru e 
investit cu gradul de euforionist la Sibiu, unde conduce 
visul publicistic al cerchiștilor devenit azi realitate.Orfică 
iată, o „faustofelic”-întoarsăascensus ex inferos: „Secolul 
și-a scos masca […]/ mască după mască pînă cînd/ 
sfîrșise –/ și la sfîrșit era cuvîntul” (Secolul sfîrșește într-
o duminică, 6., p. 72). 

Dumitru Chioaru este pe bună dreptate 
considerat continuator al euphorioniștilor membri ai 
Cercului Literar de la Sibiu, nu doar pentru 
neobaladismul său, ori pentru că în prezent conduce 
revista EUPHORION (vezi ciclul Boema Sacra, ferind de 
uitare și moarte un timp asemănător toamnei nebun de 
frumoase la Cluj, a lui Horia Bădescu), o continuatoare a 
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REVISTEI CERCULUI LITERAR. El are meritul de a fi 
alcătuit o serie de studii și antologii dedicate dăinuirii 
spiritului cultural sibian. Asemenea tragicului personaj 
istoric Avram Iancu, poetului izbăvirii de comunism nu îi 
rămâne decât drama însingurării între mari însingurați 
(Rimbaud, Pessoa, Pound, p. 25), chiar dacă meandrele 
istoriei la care atentase ca revoluționar dezamăgit nu l-
au cadorisit precum pe unii cerchiști ai Sibiului de 
altădată, nici cu pușcăria politică, nici cu degradarea 
socială: pentru poet numai „cartea” mai poate fi „o casă 
ocrotită de lege”(Boema Sacra, 1., p. 43 și idem, 9., p. 
52). 

O imagie de mare forță plastică oferă Andrei 
Terian ca portretist al lui Dumitru Chioaru: «La Judecata 
de Apoi a generaţiei ’80 nu ştiu ce se va alege de 
Dumitru Chioaru. În orice caz, nu-l prea văd in Raiul 
lunediştilor, levitând printre peisajele serafice ale 
cotidianului transfigurat ori printre feeriile de carton ale 
cărtărescienilor. Dar nici în Iad, rătăcind printre cărnurile 
fumegânde ori printre organele tumefiate ale 
neoexpresioniştilor ardeleni. Mai probabil e că Dumitru 
Chioaru va rămâne în continuare pe Pământ, ca să-şi 
scrie viaţa şi să-şi trăiască scrisul. Adică să le 
ispăşească pe amândouă în acelaşi timp şi la aceeaşi 
intensitate» (https://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/sa-ne-
cunoastem-scriitorii-dumitru-chioaru-108855.html). 

Dumitru Chioaru plasează la începutul elegiacei 
antologii Respirația subacvatică, următorul 
avertisment: „Am strâns între coperțile acestei 
microantologii 11 poeme seriale care sunt alcătuite din 
mai multe secvențe discursive, elaborate în timp sau 
scrise ocazional, și publicate în volumele și antologiile 
mele de autor, deoarece reprezintă o față a poeziei mele 
mei puțin cunoscută și comentată de criticii literari, 
exprimându-mi concepția poetică și atitudinea civică/ 
morală, din convingerea că poetul trebuie să fie nu 
numai o voce, ci și o conștiință a timpului său” 
(Precizare, p. 4). Drama acelei lamentabile eșuări în 
politic a poetului-cetățean, chiar și lipsită de tragismul 
scriitorului din evul mediu proletcultist, nu este mai puțin 
emoționantă, ea însingurează artistul/intelectualul retras, 
regressus ad uterum, în apele primordiale (textual-
amniotice), copleșit de neputința opririi șirului 
interminabil decurbe de sacrificiu, degenerații de 
sacrificiu: „sfîntă naivitate pe care/ fiecare generație o 
plătește/ cu vîrf și îndesat” (Elegii carpatine, 3., p. 89), 
acolo unde, în postmodernitate avansată, respirația 
subacvatică prin paiul unei trestii pascalieneîl 
desemnează spiritualca trestie gânditoare.O exegeză 
aparte merită versurile frumuseții discrete a erosului la 
Dumitru Chioaru, sau acelea despre „învierea” în 
«poemul care refuză să se scrie», cu mirifice metafore 
ale „tatuării” – cum tatuate stele de milenii stau pe pielea 
egipțienei Geb, zeița cerului-palimpsest – sau 
„imprimării” textului, a cuvântului-trup, pe trupul-cuvânt, 
semnalate de Ioan Holban, care constată o copie a 
Genezei în actul poetic al lui Chioaru, pentru care, 
«„învelișul efemer” al trupului devine, el însuși, spirit»; 
sau, așa după cum într-o cântare din ritualul religios al 
înhumării auzim: «Chipul slavei Tale celei negrăite sunt, 
măcar deși port ranele păcatelor», moartea 
imprimăînvierea strălucitoare, eternă, pe albul paginii. 
Această înviere întru Poesie este crez în tinerețea fără 

bătrânețe și viața fără de moarte a poemului-martor, 
inspirat și scris de poet ca salvatoare arcă a 
timpurilor...Un reparator/firesc gest confratern poate fi 
astăzi acela al considerării poetului/cetățeanului liric 
Dumitru Chioaru între premianții de la Botoșani, ca 
laureat al Premiului Național de poezie Mihai Eminescu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/sa-ne-cunoastem-scriitorii-dumitru-chioaru-108855.html
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Câteva probleme ale emitentului  

 

Iată cum Aurel Pantea devine percutant, 

când scrie scurt, fără bucle prea bulbucate în jurul 

sâmburelui poeziei. Volumul Negru pe negru (alt 

poem), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005, 

continuă un alt volum de-al său, Negru pe negru, 

din 1993. Ciudată gravitarea aceasta în jurul 

identităţii cromatice, respingând efectele speciale 

obţinute prin contrast. Versurile sunt adesea 

grupate în distihuri sau terţine polizate până la a 

ajunge sentinţe. Se renunţă la titluri, la 

discursivitatea verbioasă, dar mesajul e puternic, 

concret. Acestea mi se par marile calităţi ale 

volumului: economia de mijloace şi formularea 

clară a gândului poetic, plus conturarea fermă a 

decorului.  

Un decor sec, pustiit, ca în pictura 

metafizică, generând în jurul său un halo pulsatil ce 

hipnotizează cititorul: „Vocea care a ieşit din 

ea/încă o aşteaptă//Moartea e lungă/şi cuvintele 

toate sunt duse,//ceva ca o cazarmă în care 

timpul/fumează chiştoacele soldaţilor 

plecaţi,/aşteptându-şi conceptul”. Ingredientele sunt 

timpul, moartea, blocarea limbajului şi retragerea în 

muţenie. Conceptele sunt plasate în comparaţii 

metaforice, care le dau o concreteţe 

surprinzătoare. Nu numai că arta lui Aurel Pantea 

nu plictiseşte, dar reuşeşte să surprindă fără să 

apeleze la şoc ori la găselniţe. De multe ori 

tematica este apropiată celei shakespeariene, din 

cunoscutele sonete baroce: „Şi timpul nu va mai 

dura, şi se va despărţi/de sine, şi va rămâne sinele 

său, şi acolo se va urla/într-o imagine mare,//acum, 

el stă cu sinele său, ca o femeie care, în cele din 

urmă,/acceptă, stă cu sinele său încărcat de sâni”. 

Lipsa de contrast cromatic pe care o anunţă titlul 

este susţinută de un continuu understatement 

apocaliptic. „Am putea fi materia unei priviri 

dezintegrate”, bănuie poetul, iar aceeaşi bănuială 

priveşte şi limbajul: „mama limbajului se dă 

beţivilor, drogaţilor,/politicienilor,/marea prostituată 

cu uterul sfârtecat, dezarticulata/şiroind de 

interjecţii”. Dacă Poemul de carton al lui Bogdan 

Ghiu prezicea inflaţia de cuvinte, în defavoarea 

comunicării reale, aici limbajul se contractă, 

nesuferind rostirea întâmplătoare: „Să fii de o parte 

sau de alta a limbajului,/când el este lucrul perfect, 

fără faţă şi spate,/lucrul absolut transparent, ce te 

poate elimina/dintr-o foarte simplă greşeală”. 

Aşadar, o nouă fază lingvistică, una esenţializată 

până la geometrizare: „Limbajele îşi ridică feţele/din 

mâluri pentru alte răsărituri semantice”.  

Timpul-rostirii odată abrogat, sunt 

condamnate şi „lumina antropofagă” şi „amoralul 

estetism”. Rămâne timpul golit de evenimente, 

eventual umplut cu relatări despre vid: „stau cu 

moartea în gură/şi vorbesc în neştire”. Poetul 

prevesteşte un eon al postlimbajului, în care 

feminitatea, conservată etilic, visează (re)naşterea 

comunicării: „marile femele, mamele,/în lenevii, 

gravidele, în alcooluri, visează limbajul”. Este o 

strategie anti-textualistă concretizată în încăluşarea 

emitentului: „Să stai în opacitate, în ăla care nu mai 

zice nimic, în/mut, chiar aşa,/ să stai în mut”. 

Vinovată de degradarea limbii adamice până la 

stadiul de logoree ar fi imaginaţia: „a dat imagini/a 

băgat texte despre ea, băga-o-aş în mă-sa 

de/imaginaţie, a băgat texte, iar acum/stai în mut, 

în limbajul ce absoarbe toate sintaxele,/stai în mut 

şi speri în Domnul”.  

La prima vedere, superficială, poetica 

aceasta ar avea implicaţii religioase. Un jurământ al 

tăcerii, în vederea perfecţionării rugăciunii inimii. 

Doar că poetul este furios pe cei care au ratat 

limbajul, cheltuindu-i valenţele pe fleacuri. Limbajul 

a fost compromis, deci toate emoţiile şi aspiraţiile 

au fost poluate. Ne-am înghiţit limba, stăm pe 

întuneric într-un „timp coclit”, iar Mesia, Fiul Rostirii, 

nu face decât să dezvăluie dimensiunile 

dezastrului: „salvatorul aprinde lămpi vechi, încât ni 

se văd toţi prizonierii”. 

 

                         CRONICĂ LITERARĂ 
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         Harta și călătoria 

                                                                                                  

  Relația dintre hartă și călătorie presupune, 

cu atât mai mult în recenta carte a lui Radu 

Ciobanu( Magia drumului, Cluj-Napoca, Editura 

Limes, 2020), o relație esențială dintre idee și 

concretizarea acesteia. Tocmai de aceea, nu poate 

surprinde elogiul pe care scriitorul îl face hărților( În 

loc de argument) într-un volum care însumează 

articole despre semnificative cărți ale călătoriei.  

Precum pentru un Mihai Ralea, pentru Radu 

Ciobanu o hartă nu poate „deveni decât un motiv 

de nostalgie, ca o femeie frumoasă și inaccesibilă”. 

În asemenea situație, orice călătorie înseamnă, 

până la un anumit punct, un gest cu profunde 

accente erotice, o cucerire și o semnificativă 

temperare a ideii de călătorie în ultimă instanță. 

Un Matvejevič este citit și citat de Radu 

Ciobanu, pentu ideea în care şi-a scris întreg eseul 

despre hărţi, dar care, la urma urmelor, însufleţeşte 

de la un capăt la altul tot Breviarul său. „Spiritul 

unei hărţi mari – spune el – este cosmopolit şi 

ecumenic.” Dar la astfel de însuşiri, care să facă 

hărţile seducătoare şi de trebuinţă tuturor, nu se 

poate ajunge decât atunci când un mereu activ 

sentiment de răspundere îi animă pe cei care le 

concep. O morală veche şi iute însuşită deopotrivă 

de cartografi şi navigatori este aceea că orice 

eroare se plăteşte scump: „Greşelile cartografilor 

erau acelaşi lucru cu înşelătoria – ele îi induceau în 

eroare pe timonieri, scufundau corăbiile, falsificau 

descoperiri-le din Mediterana şi din oceane.” Istoria 

hărților, acceptă Radu Ciobanu împreună cu 

autorul menționat,„nu e uşor de povestit, are şi 

părţile ei tenebroase, acelea ale hărţilor criminale, 

deliberat false. Asupra lor el nu insistă. Pentru 

acest savant literat, în care şoarecele de bibliotecă 

şi arhivă face casă bună cu homo viator, hărţile 

rămân, dincolo de utilitatea lor, o perpetuă sursă 

de meditaţie şi de nostalgică delectare, aşa cum 

erau şi pentru cei de pe timpuri când, creaţii 

artizanale fiind, ţineau de tărâmul artelor, 

impunând veneraţie şi respect. „Căpitanii de curse 

lungi din Italia şi Dalmaţia – scrie Matvejevič şi 

parcă-l vedem cu privi-rea pierdută peste 

întinderea mării – providorii veneţieni din insule, 

patricienii din diferite colţuri ale Mediteranei agăţau 

în casele lor hărţi înrămate pe locuri de cinste – 

alături de crucifix, de ex voto sau de portrete de 

familie, în cinstea mării şi întru mândria 

navigatorilor.”  

Chiar dacă nu o spune în mod direct, 

pentru Radu Ciobanu drumul este un principiu 

civilizator și în egală măsură unul cultural; 

drumurile configurează imaginea unei civilizații. Nu 

o înfrângere a naturalului, ci cu siguranță o trecere 

a naturalului în cultură. E drept, romanii au fost 

huliți fiindcă, față de greci, nu au creat metafizică, 

dar drumurile lor ce sunt? O spune frumos Lucian 

Blaga: „Huliţi au fost romanii/ că numai case-ar fi 

clădit, cu atrii/ primind de sus lumina/ şi-

avertisment ţinând pe praguri: cave canem.// De ţi-

ar fi dat s-ajungi vreodat' la Roma,/ şi-adînc în ţară, 

prietene, pe Via Appia te-ai pierde,/ ai înţelege-

atuncea ce nedreaptă-i cumpăna/ cu care oamenii, 

popoarele, virtutea unul altuia şi inima şi-o 

cântăresc. Căci ai vedea un Drum,/ care se duce, 

se tot duce-n peisaj,/ piatră cu piatră potrivind,/ un 

drum flancat, de-a stânga şi de-a dreapta,/ de 

sarcofage, urne, mauzolee,/ păstrînd cenuşă, 

osemnite-adăpostind.// Aşa vedeau romanii 

Drumul, orice limite-nfruntând,/ în marea-mpărăţie 

a vieţii-naintând prin moarte/ sădită-n şiruri/ pe 

două părţi. Cei ce la umbra chiparoşilor/ în 

sarcofage dorm ascultă sunetul/ de scuturi şi de 

lănci, marşul cohortelor,/ roţile de care, nechezul 

cailor. Acestea toate,/ la rîndul lor, acuma nu mai 

sunt,/ dar morţii cei mai vechi, aceia mai ascultă/ la 

drumul care sună pe pământ.”(Cimitirul roman). 

Primul drum este unul întemeietor, amintind actul 

genezei, celelalte drumuri repeta un gest făcut in 

illo tempore. Fiecare călătorie este într-un fel ieșire 

   O CARTE ÎN DEZBATERE – Magia drumului 
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din cotidian și intratre sub semnul altui timp iar a 

merge pe urmele cuiva înseamnă a repeta un gest, 

cinstindu-l pe cel care l-a făcut înainte. 

 Volum al lui Radu Ciobanu este  luminat de 

o seducătoare magie a drumului, care-l repropune 

cu siguranță pe alte dimensiuni, spirituale, 

deoosebit de profunde. Cu atât mai mult, călătoria, 

ca asumare a unui gest paradigmatic, devine o 

experiență inițiatică, indiferent dacă aceasta este 

sau nu conștientizată de călător. Călătoria îl 

schimbă pe individ și-i asigură nu doar 

biruința(spirituală) asupra realului, ci și 

descoperirea/redescoperirea propriei condiții.  Cel 

care se întoarce este întotdeauna altul, de obicei 

un biruitor. Ideea poate fi convingător susținută prin 

exemplul călătorului care a fost germanul Richard 

Kunisch. Nu ne îndoim că el nu este cunoscut 

cititorului român: „Cred că orice român care a trecut 

prin liceu își mai aduce aminte de Richard Kunisch. 

Chiar dacă vag, chiar dacă nu și cu prenume, chiar 

dacă nu și cu contextul în care l-a întâlnit, numele 

Kunisch a rămas stocat undeva în pliurile memoriei 

noastre. Să ne amintim: Eminescu, cum însuși 

mărturisește, „s-a inspirat” (termenul e, aici, 

discutabil) pentru poemul Luceafărul, dintr-un basm 

românesc, „cules” de un călător german, care l-a 

reprodus în însemnările sale de voiaj spre Stambul. 

Aceasta e, grosso modo, versiunea didactică a 

conjuncției pe marele firmament literar a cometei 

Kunisch cu astrul Eminescu”. Radu Ciobanu reține 

însă „efectul” pe care călătoria îl are asupra 

distinsului călător, transcriind deloc întâmplător  o 

idee a Vioricăi Nișcov, care nu poate fi trecută cu 

vederea. Călătoria îl transformă pe călătorul 

aproape anonim în autor, cu siguranță într-o 

personalitate, de referință cel puțin pentru literatura 

română:„ Ne aflăm astfel în cazul lui Kunisch în 

prezența unui autor anodin, ignorat în propriul său 

spațiu lingvistic, care, întâmplător sau nu, se 

plasează într-o altă cultură, cu totul străină de a sa, 

la baza unui segment de istorie literară, atât 

creativă cât și exegetică, de eminent prestigiu.”  

Magia drumului confirmă în ultimă instanță 

indiscutabila finețe de critic literar și autentica 

vocație a eseistului.  Radu Ciobanu citește atent 

textele și savurează „magia” expresivității. Autorul 

declară că nu și-a propus o „analiză de text”, dar în 

majoritatea lecturilor din volum aceasta 

funcționează convingător: „Însemnările de față nu 

și-au propus decât să deschidă o perspectivă 

asupra unei necesare analize de text aplicate 

asupra acestor memorii de război, care ar releva o 

vocație de călător refulată în virtuozități stilistice de 

o neobișnuită forță sugestivă, aflate doar la 

îndemâna celor aleși. Fiindcă G. Topîrceanu, din-

colo de talent, de spirit și de toate celelalte calități, 

este un fenomen cultural, adică un scriitor capabil, 

printre multe altele, să se fixeze în atenția 

posterității, care tezaurizează în memoria ei 

colectivă „module” inubliabile din opera sa”. 

Caracteristicile scrisului, care, repet, țin de „magia 

expresivă a drumului, sunt însoțite de finețea cu 

care eseistul Radu Ciobanu surprinde călătorul și 

călătoria:„Am insistat asupra acestui episod pentru 

că întrunește toate caracteristicile scrisului 

doamnei Dana Konya-Petrișor: demnitatea stilului, 

spirit de observație, apetit reflexiv, amplitudine a 

vibrației interioare, arta surprinderii cititorului. Dar 

ceea ce caracterizează în primul rând însemnările 

domniei sale este relevarea a ceea ce înseamnă 

adevăratul călător, cel ce știe „cum se poate 

călători frumos”, știință care n-are nimic de-a face 

cu turismul. Întâia condiție a călătoriei frumoase 

este libertatea de mișcare. „Nimic nu mă ține legată 

de un program anume, timpul nu-mi este măsurat 

de nimeni, este al meu, fac cu el ce vreau în lumea 

asta necunoscută, atât de dorită, în care am pășit.” 

A doua condiție este detașarea de prejudecata că o 

călătorie trebuie pregătită prin însușirea unei 

„culturi turistice”. Nicidecum. Cultura turistică se 

poate obține pe loc, oricând, din ghiduri sau de pe 

net, în timp ce această Doamnă Hoinară își 

mărturisește fără complexe „obiceiul meu de a nu-

mi încărca memoria cu date precise, ci mai curând 

cu imagini frumoase.” Și de a căuta întotdeauna în 

preajma imaginilor frumoase, oa-menii, oamenii 

locului, cu specificul lor care-i personalizează, 

întrucât lumea lui Dumnezeu este o lume a 

diversității și nimic nu-l încântă pe un adevărat 

călător mai mult ca diversitatea”. 

Magia drumului este cartea unui intelectual 

de mare finețe, care călătorește spiritual în 

literatura română și nu numai.  
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Irina Maria 
MĂERUŢ 

 

Magia drumului.  Jurnalul de 
călătorie, între cutumă, metaforă  şi 

alotropie. 

                                                      Motto: „Pentru că în 
această lume toţi suntem călători, doar 
că unora le este dat să călătorească 
fără a înţelege nimic, iar altora li se 
cere să călătorească cu puterea minţii 
pentru a înţelege totul” 

  De la pagina de literatură, la memorii, 
autobiografii, jurnale sau epistole  şi texte de critică 
literară, am poposit într-o zonă mirifică, un teren virgin al 
peregrinărilor mele literare, respectiv memorialul de 
călătorie sau jurnalul la care nu m-am gândit aproape 
niciodată ca la o formă fascinantă şi rafinată a existenţei 
scriitoriceşti, pe care o consideram completă şi 
complexă, în unicitatea unei singure dimensiuni literare, 
revărsate pe foaia de hârtie. Nu m-am gândit, că un 
jurnal  de călătorie, oricare ar fi el, ar putea întregi 
existenţa unui scriitor, profilul literar al acestuia,  aşa 
cum nu m-am gândit la el, ca la o formă de şlefuire sine 
qua non a personalităţii cărturăreşti, a fiinţei 
intelectualului, care azi îmi pare mai mult ca oricând, o 
entitate lipsită de viaţă, fără contactul direct, brut, 
nemijlocit cu realitatea lumii, ce se cere aşternută pe o 
imaculată, pagină de hârtie . În absenţa unei reale 
călătorii care să mă reconecteze la realitatea 
pragmatică, epuizantă şi angoasantă  uneori, cutumă 
nelipsită a micilor mele vacanţe, am făcut un pelerinaj 
cultural, literar, social, psihologic, fabulos, ca un ocol al 
lumii, în locuri şi timpuri diferite, pe care mi l-a oferit, preţ 
de numai câteva zile,  lectura cărţii domnului  Radu 
Ciobanu – Magia drumului.  

Mărturisesc, cu  sinceritatea şi stupoarea  
copilului, care parcă se întâlneşte prima dată cu fiinţa 
scriitorul, altfel decât în textul literar,  că singura 
conexiune intelectuală cu tema călătoriei şi tipologia 
călătorului, îmi fuseseră, până în prezent, fascinantele 
discursuri literare ale profesorului Virgil Podoabă, în 
anii studenţiei mele, de la literele braşovene, care mi-au 
servit în lumina obscură a amfiteatrelor universităţii de la 
Poalele Tâmpei, drept substitute ale nevoii mele 
interioare de a călători, pe tărâmuri din care  să absorb 
realitatea textului literar, care niciodată nu este doar 

imaginaţie revărsată pe hârtie. Atunci, am înţeles că 
peregrinând în timp şi spaţiu, prin filele cărţii, ajungi  la o  
călătorie  ca la un  punct de metamorfoză ontică, de 
expansiune a identităţii individului, călătoria ca factor 
psihologic determinant al realităţii propriei fiinţe, iar în 
acest context, călătorul devine o  imagine a individului 
care îşi descoperă eul intern, acest deus absonditus, pe 
care fiecare dintre noi, îl sigilează adânc, în propria 
fiinţă, uneori fără a avea curajul de  a-l elibera, întreaga 
existenţă.  

Dar nu despre această călătorie, ca ficţiune şi 
temă productivă a spaţiului literar, îşi propune să 
vorbească autorul Magiei drumului, ci despre realitatea 
călătoriei, ca o condiţie necesară devenirii scriitorului, 
căreia în spaţiul literar i se atribuie un topos  
caracteristic, jurnalul sau  memorialul de  călătorie. 
Cu toţii ştim, că marii scriitori şi intelectuali, aproape fără 
excepţie, au călătorit, şi nu în lumi imaginare sau 
paralele, în tărâmuri concrete, în lumi exotice, în lumi 
mai puţin sau mai mult explorate de turişti, din care şi-au 
extras seva propriilor creaţii, călătorind pentru a regăsi 
lumea sau sinele propriu, din nevoia de a cunoaşte sau 
a se cunoaşte, din nevoia de a comunica sau a se 
comunica, din simpla plăcere sau din îndatorirea 
profesională, dar aproape nimeni nu ştie că experienţa 
călătoriei, la cei mai mulţi dintre aceştia, s-a suprapus 
unui exerciţiu literar, concretizat într-un produs artistic 
unic, memorialul de călătorie sau jurnalul. Despre 
această specie literară fascinantă, dezvoltată la 
confluenţa subiectivismului cu obiectivitatea, la 
confluenţa eseului cu jurnalul, la limita dintre retorica şi 
stilistica discursului literar şi anticalofilia 
camilpetresciană a scrisului, despre călătoria ca 
experienţă a  desăvârşirii intelectualului, a devenirii 
acestuia, despre călătoria ca sursă a literaturii şi a vieţii, 
despre călătoria la limita dintre cutumă,  metaforă şi 
formă alotropică, vorbeşte lucrarea domnului Radu 
Ciobanu, o inventariere sintagmatică şi paradigmatică a 
memorialului de călătorie, prin  timpuri şi spaţii literare 
diferite, de la modernitatea secolului XIX,  la 
postmodernitate şi contemporaneitate, de la spaţiul 
cultural românesc, la cel european. 

Dar să vedem concret ce îşi propune autorul în 
acest amplu eseu, despre călătorie şi ipostazele 
fascinante ale călătorului.  Publicată, în plină perioadă a 
pandemiei, la Editura LIMES, în 2020, dedicată, în mod 
asumat , pasiunii şi nevoii stringente a fiinţei de a 
călători,” în amintirea tuturor călătoriilor noastre reale 
sau imaginare...”,  lucrarea porneşte de la o definire 
simplă  a obiectivului unei călătorii, altul decât 
cunoaşterea, altul decât interacţiunea cu oameni din 
spaţii culturale diferite,  altul decât metamorfoza 
călătorului, pe care autorul îl împrumută de la Claudio 
Magris,  „ A călători nu pentru a ajunge, ci pentru a 
ajunge  cât mai târziu posibil, pentru a nu ajunge 
niciodată”. Călătoria capătă astfel în accepţiunea 
domnului Radu Ciobanu, o nouă formă şi formulă 
alotropică, mai puţin exploatate de lumea literară, 
călătoria ca permanenţă a devenirii fiinţei, călătoria  ca 
sursă a nevoii eterne a eului de a cunoaşte şi a se 
cunoaşte, căci în fond ce este existenţa umană? O 
eternă călătorie către acel punct terminus care este 
devenirea. În acest sens, autorul grupează o serie de 

 O CARTE ÎN DEZBATERE – Magia drumului    
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scriitori români şi europeni, din paradigme culturale 
diferite, cărora le dă un numitor comun – pasiunea de a   
călători - şi cărora le analizează jurnalele de călătorie, 
întregindu-le astfel profilul scriitoricesc, căci miza acestui 
excurs critic, nu este inventarierea unor jurnale, 
confesiuni, scrieri despre nişte locuri vizitate, ci ideea că 
orice intelectual, scriitor sau nu, îşi  desăvârşeşte fiinţa 
prin această patimă a voiajării care fie îl pune în contact 
cu lumea reală, fie îl rupe de aceasta, aruncându - l într-
o mare interioară. Indiferent care ar putea fi  urmările, 
călătoria este o cutumă, o metaforă şi  o formă 
alotropică a existenţei omului, de oriunde şi de oricând. 

Mottoul, amplu, ales din scrierile celui mai 
cunoscut aventurier călător al literaturii române, Radu 
Tudoran  Trecuse de mult stația unde ar fi trebuit să mă 
părăsească, m-au dus până la capăt și, după ce au aflat 
de unde vin, unde mă duc (se ducea la Capul Nord! ‒ 
nota RC), ce fac în viață, ce caut în țara lor și în țările 
celelalte, el a spus între întrebare și afirmație: ‒ Sunteți 
turist?! M-am scuturat, silindu-mă să-mi ascund 
indispoziția. Dar tânăra femeie a observat probabil o 
schimbare pe fața mea și atunci s-a adresat soțului, 
spunându-i ceva în rusește. A urmat o convorbire între 
ei, câteva replici, erau puțin încruntați, până ce el s-a 
luminat și mi-a tălmăcit părerea nevestei: ‒ Soția mea 
spune că sunteți un călător! ‒ Exact! i-am răspuns, 
surprins că o tânără femeie necunoscută, de la 
Leningrad, mă definise cum eu nu izbutisem niciodată. 
Deși foloseam adesea cuvântul, nu fusesem capabil să-i 
descopăr singur acel sens al lui care era paralel cu 
aspirațiile mele.”  La nord de noi înșine, accentuează 
ideea fundamentală a lucrării, călătoria ca formă a 
desăvârşirii eului creator, disociind  totodată, între cele 
două ipostaze ale călătorului, aşa cum le etalează lumea 
şi gândirea modernă călătorul şi turistul. În timp ce 
primul, considerat actantul acestui eseu şi punctul de 
interes al autorului,  călătoreşte pornind de la o stare de 
permanentă nelinişte interioară, de la dilema şi 
zbuciumul propriei fiinţei, urmărind chemarea 
necunoscutului, a singurătăţii, a neliniştii, a recluziunii în 
propria fiinţa, a libertăţii absolute, turistul este călătorul 
dislocat de modă, de eternul  voiajului consumerist, care 
îl absoarbe şi care îl face să vibreze numai  la ceea ce 
vede, primul este un prototip modern al tiparului reflexiv, 
cel de- al doilea evidenţiază tiparul senzorialului . Dacă 
cea de-a doua categorie este neglijată de Radu 
Ciobanu, prima oferă o întreagă paletă de tipologii, 
derivate din două nevoi fundamentale ale călătorului: 
cea a sociabilităţii – călătorul orientat către exterior, 
către  cunoaşterea şi explorarea universului, interesat de 
a comunica, şi  cea a recluziunii - călătorul orientat 
către interiorul fiinţei, solitar, romantic, care fuge de 
oameni şi de civilizaţie, căutând pustiul şi natura  care 
încearcă să-şi revendice nevoia de a se comunica.  

Călătoria în lumea textului  literar, a fost 
percepută în cele două forme cunoscute de la epopeile 
homerice, străbătând toate timpurile şi paradigmele 
culturale : călătoria tradiţională care presupune 
întoarcerea într-un punct fix, stabil al fiinţei al cărei 
prototip rămâne, Odiseea lui Homer şi călătoria 
modernă, care presupune înaintarea către şi în infinitul 
fiinţei care rămâne devenirea. Această a doua 
perspectivă este cea care transpare în paginile, 

periplului despre călători şi călătorie al autorului şi care 
constituie punctul de atracţie şi totodată de maximă 
originalitate al lucrării domnului Radu Ciobanu. 

Dacă în toate timpurile, călătoria a fost o cutumă 
a vieţii, generată de nevoia de a cunoaşte, căci toţi 
autorii menţionaţi de Radu Ciobanu sunt excursionişti în 
diverse colţuri ale lumii, în diverse etape ale propriilor 
existenţe,  deci călătoria ca o cutumă  reflectă şi se 
reflectă în destinul  acestora,  călătoria constituie în 
lucrarea de faţă şi o metaforă, un pretext narativ rafinat, 
pentru discursul unduitor al autorului însuşi, căci 
aproape toate poveştile de viaţă la care se face trimitere 
în eseu, sunt ample călătorii narative, fiecare text fiind  
conceput ca un periplu prin biografia scriitorului sau  
opera acestuia. Cea mai frumoasă metaforă, pe care 
autorul o plasează, în sfera călătoriei, se evidenţiază în 
capitolul Fluturele din Tikal, în care Radu Ciobanu 
asociază imaginea superbă a fluturelui eliberat în zborul 
său spre infinit, cu percepţia călătoriei ca posibilitate de 
recuperare a infinitului fiinţei. Capitolul elogiază călătoria 
în ritm proustian, călătoria ca refugiu în spaţiu minţii, 
călătoria care  se desăvârşeşete  acolo unde începe 
cerul şi unde se termină concretul vieţii. Călătoria în 
fiinţa interioară, jurnalul de călătorie ca recuperare a 
timpului trecut, are ca exemplu lucrarea autoarei 
Carmen Firan, pentru care există un singur principiu al 
călătoriei, împrumutat în esenşţa lui cărţii autorului; „ nu 
trebuie să pleci, e de ajuns să ştii că poţi pleca”,  (Radu 
Ciobanu – Fluturele din Tikal, în Magia Drumului, Ed. 
LIMES, Cluj, 2020, p.113) căci dacă unii călătoresc 
concret, alţii parcurg un drum cu mintea. Fluturele este 
metafora evidentă a fiinţei călătorului, fragilă, supusă 
trecerii, absorbită de transcendentul lumii, dar şi 
imaginea metaforică a călătoriei care nu este niciodată 
întâmplătoare,  aşa cum fluturele nu rămâne  niciodată 
pe o singură floare. 

Pornind  de la semnificaţia pe care însuşi 
dicţionarul o precizează în dreptul termenului alotropie 
temen preluat  din domeniul chimiei care 
desemnează o  caracteristică pe care o au anumite 
elemente chimice de a se prezenta în mai multe forme 
diferite, dar în aceeași stare de agregare a materiei,   
(Gabriel Angelescu, Emilia Mareş -Dicţionarul 
Fundamental al Limbii române, ED. Aula, Braşov, 
2008) amintind de amplu studiu dedicat acestui aspect 
tematic al profesorului Virgil Podoabă – Alotropiile 
subiectului călător şi călătoriei în literatura de 
ficţiune europeană –   călătoria îmbrăţisează diverse 
forme şi în sfera memorialului de călătorie,  la temelia 
cărora autorul aşază acelaşi principiu generator, 
călătoria ca formă a desăvârşirii intelectualului. Sub 
acest aspect, cartea inventariază formele alotropice ale 
nevoii de a călători, materializate în jurnalele unor 
intelectuali, pentru ca la finalul acesteia autorul însuşi 
să-şi definitiveze profilul scriitoricesc, transformându-se 
din observator al jurnalului de călătorie, în autor al celei 
mai ample călătorii care s-a făcut vreodată, în literatura 
română. 

Un amplu eseu, construit metaforic pe formula 
călătoriei în călătorie, este dedicat literaturii române, în 
capitolul al doilea, intitulat Călătoria la români.  Eseul 
inserat în profunzimea cărţii, constituind la rândul său o 
călătorie a autorului, prin întreaga literatură română 
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modernă,  elogiază aspectele antropologice ale 
călătoriei, ca o cutumă a cărturarilor români, din prima 
jumătatea a secolului al XIX suprapusă nevoii de a ieşi 
din bârlog, cum o numeşte Mircea Anghelescu în 
Lucrarea Lâna de aur. Călătorii şi călătoriile în 
literatura română şi care  devine solidară cu procesul 
de modernizare al societăţii româneşti, cu mişcarea de 
renaştere naţională, cu procesul de modernizare al 
literaturii române, al cărui prim pas a fost conceperea 
memorialului de călătorie, specie literară agreată, în 
aceea perioadă în Occident şi care îşi găseşte câteva 
reprezentări inedite şi în literatura noastră  de la Dinicu 
Golescu, Grigore Alexandrescu, Vasile Alecsandri, 
Dimitrie Bolintineanu sau Nicolae Filomon, până la 
Romulus Rusan, Ana Blandiana sau Marius Chivu.. 
Călătoria, întipărită cumva în profilul spiritual al poporului 
român,  a cărei primă formă este transhumanţa, 
corespunde în modernitate, nevoii cărturarilor  de a  
aduce  acasă ceva ce lipseşte, ceva ce ar putea 
consolida şi dezvolta viaţa şi lumea de aici, de la poarta 
Orientului, rămase  cumva în perimetrul strâmt al unor 
contraste, între splendoarea naturii sălbatice şi luxul 
burgheziei în devenire,  despre care memorabil, 
aminteşte  Vasile Alecsandri în Balta Albă. Eseul oferă 
şi o amplă clasificare a călătorului, căruia autorul îi 
identifică câteva subtipuri, cărora le asociază şi nume 
din literatura română modernă : aventurierul – Prinţul 
Ghica, exploratorul – Iuliu Popper,  savantul – 
medicul Nicolae Manolescu, ideologul  Alexandru 
Vlahuţă şi Nicolae Iorga, hoinarul – Calistrat Hogaş, 
vagabondul, reporterul -  Mihail Sadoveanu, Liviu 
Rebreanu, Mircea Eliade, Camil Petrescu, Jean Bart.  

Călătoria ca metaforă şi chemare a existenţei 
este evidenţiată în capitolul dedicat lui Richard 
Hunisch, călătorul austriac, de numele căruia se leagă 
cel mai frumos poem dedicat vreodată, călătoriei ca 
nevoie de desăvârşire a vieţii, a iubirii şi a fiinţei – 
Luceafărul eminescian. Capitolul O veche cunoştinţă, 
prezintă metaforic călătoria ca motiv al existenţei, căci 
autorul austriac a trebuit să-şi desăvârşească 
profesiunea de scriitor, prin călătoria în Tara 
Românească, determinată  de nevoia de a găsi acel 
simbolic element al unui suflet naţional, manifestat în tot 
ceea ce sunt oamenii unui loc vizitat.  Capitolul este 
construit pe patru  niveluri de percepţie  a semnificaţiilor 
călătoriei, fiind din acest punct de vedere poate cel mai 
complex, al lucrării: călătoria în Tara Românească  a 
autorului austriac, călătoria ca incursiune în biografia 
călătorului,  călătoria ca întâlnire a existenţei individuale 
a culegătorului cu existenţa colectivă a  comunităţii 
etnice,  călătoria ca întâmplare a fiinţei  care avea să-l 
urce pe culmile  lirismului pe Mihai Eminescu, iar pe 
autorul austriac să-l scoată din anonimat.  

Călătoria ca formă de sondare a eului 
interior, deci călătoria cu valenţele  ei psihologice, este 
miza capitolului dedicat lui Axel Munthe, autorul Cărţii 
de la San Michel, o excepţională lucrare despre 
interferenţa biografiei, cu profesia şi arta scrisului.  În 
acest capitol se evidenţiază o altă formă a călătoriei şi 
se accentuezaă tot mai puternic, ideea că o astfel de 
experienţă, oferă plenitudine vieţii unui scriitor. Aceeaşi 
incursiune magică în  biografia scriitorului – călător 
deschide capitolul, care subliniază nevoia de a călători 

prin scris de această dată, călătoria cu funcţie de 
sondare a abisului interior, pentru omul asupra căruia se 
abate nefericirea, pentru omul care  a pierdut liniştea 
sufletească, pentru omul ale cărui  angoase profesionale 
, se eliberează în scris şi se de desăvârşesc prin 
călătorie. 

Călătoria adevărată ca formă de renunţare la 
confortul consumerist, călătoria  ca formă de iniţiere  
în valorile altor spiritualităţi,  devine nucleul  tematic din 
jurnalul de călătorie în SUA al autorilor Romulus Rusan 
şi  Ana Blandiana, în plină eră comunistă, marcată de 
profunde lipsuri materiale şi  intelectuale, completată de 
călătoria ca formă de reflecţie, din jurnalul Anei 
Blandiana în China. Lipsa de confort a călătoriei apare şi 
la Virgil Nemoianu, un suflet romantic pe care călătoria 
îl angoasează, îl oboseşte, îl solicită, distrugându-i  
bucuria  de a hoinări prin lume. Capitolul dedicat 
călătorului Virgil Nemoianu, evidenţiază călătoria  ca 
stare de spirit, fiind situat în imediata descendenţă a 
capitolului dedicat reflecţiilor pe care  le prilejuieşte Anei 
Blandiana, călătoria ei în China, cu puţin înainte de 
izbucnirea pandemiei.  Călătoria nu generează numai 
starea de reflecţie asupra a ceea ce vezi, cunoşti, admiri 
sau nu, ci constituie la rândul ei o stare de spirit, 
evidenţiată magnific în Arhipelagul interior, în care 
romanticul Virgil Nemoianu afirmă  că orice călătorie se 
derulează pe firul subţire al întretăierii vieţii cu moartea  
interioară a fiinţei, „ Nimic nu este mai paradoxal decât 
modul în care suntem rupţi între frica de moarte şi 
plictiseală de viaţă”( Apud – Virgil Nemoianu,, Opere 3 
– Note de călătorie. Străin prin Europa. Buimac pe 
cinci continente, Bucreşti, 2015, p.620)  Călătoria 
autorului pe cele cinci continente  ilustrează un călător 
mânios, angoasat şi agasat de călătoria în scop 
profesional, de micile incovenienţe ale acesteia, care îi 
produc o stare de buimăceală, mult mai penetrată decât 
realitatea călătoriei înseşi. Despre aceeaşi lipsă a 
confortului vorbeşte şi Marius Chivu în Jurnalul său de 
călătorie, dedicat întâlnirii cu Hymalaya, spaţiu al 
metafizicii fiinţei, agreat de filozofi,  însă acest lucru nu  
perturbă realitatea călătorului, ci dimpotrivă îl face să fie 
tot mai dedicat drumului lung şi dificil pe care îl are de 
parcurs şi la capătul căruia se întrevede  descoperirea 
sinelui. În Lumea lui Dumnezeu, autorul se opreşte 
asupra călătoriei ca manifestare a credinţei, a iubirii, a 
dragostei pentru creaţia lui Dumnezeu care este această 
lume, cu toată diversitatea şi splendoarea ei, călătoria 
spirituală, hoinăreală prin această lume, călătoria ca 
expresie a frumosului vieţii.   

Fără îndoială, am descoperit în paginile acestei 
cărţi, bogăţia literară pe care o oferă memorialul de 
călătorie ca specie literară,  ca experienţă a scrisului şi a 
desăvârşirii scriitorului, ca materializare prin cuvânt a 
celei mai în vogă pasiuni a omului  călătoritul, altfel 
decât pentru a imortaliza momentul prin fotografii; am 
călătorit pin cuvânt într-o istorie a pelerinajului scris, al 
drumului prin viaţă, al călătorilor cărora această 
experienţă le revelează o singură realitate cea a 
devenirii scriitorului. 
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Radu Ciobanu. 
Magia drumului 

                                                                           
Recuperarea estetică a unui univers în care 

„lumea-i cum este... și ca dînsa sîntem noi” nu înseamnă 

neapărat că „toate-s praf”, într-o viziune pesimistă. 

Dimpotrivă. Se recuperează valoarea intrinsecă a lumii 

de care sîntem fermecați prin aceeași crepusculară 

melancolie aristocratică a frumuseții mediteraneene 

aidoma cu „Ghepardul” lui Giuseppe Lampedusa. 

 O aristocrație a spiritului este și cartea 

scriitorului Radu Ciobanu,   Magia drumului (Editura 

Limes, 2020), prin ideea meritorie de a însuma mai 

multe eseuri tematice despre cărțile unor confrați călători 

și memorialiști. Numitorul comun este metafora 

călătoriei, înțeleasă ca drum inițiatic cognitiv. „Călătoria 

exprimă o dorință profundă de schimbare interioară, o 

nevoie de noi experiențe, mai degrabă decît o deplasare 

locală” (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de 

simboluri).  Factorii acestui numitor comun sînt diverși în 

toate eseurile volumului, selecția o facem aleatoriu și 

subiectiv în calitate de cititori de pe marginea drumului. 

Mai întîi a fost drumul. Și apoi s-a născut 

cuvîntul care să-l descrie sau să-l creioneze într-un 

Elogiu al hărților, cum își numește Radu Ciobanu 

argumentativ prologul său. „Însemnările de călătorie, 

spune Radu Ciobanu citînd Breviarul mediteranean al lui   

Predrag Matvejevič, stau la baza geografiei y compris a 

cartografiei, a ştiinţei şi chiar a literaturii.” 

„America ogarului cenușiu” de Romulus Rusan 

este un „jurnal al voiajului” pe care autorul l-a parcurs  

împreună cu soția sa Ana Blandiana. Titlul eseului, 

Eroism cultural, mărturisește franc Radu Ciobanu, îi 

aparține lui Romulus Rusan,  „ca posibilă definiție a 

propriei condiții de călător.” Pentru că inițierea în 

metafora drumului s-a făcut prin altă metaforă, cea a 

„Ogarului Cenușiu” (Greyhound), sau „autocarul 

săracilor” timp de 140 de zile în condiții cel mai adesea 

precare. E o soluție sugestivă pentru a descoperi și 

înțelege  direct America în zilele noastre, altfel decît din 

filme. Condiția sine qua non este actul scriiturii înțeles ca 

rost existențial de Radu Ciobanu: „ jurnalul e intrinsec 

noimei și magiei drumului, un fel de legămînt, și trebuie 

scris în orice condiții, la sfîrșitul zilei, oriunde, sub 

apăsarea oboselii sau, în împrejurări deosebite”. 

„O călătorie spre marea interioară”  este altă 

carte de voiaj prilejuită de acordarea Premiului Herder 

poetei, la vreo cinci ani după experiența americană. De 

data aceasta, cei doi neofiți accesează un parcurs 

inițiatic de aproximativ 12000 km. Romulus Rusan 

descrie metafora drumului chiar cu relatarea ceremoniei 

de premiere, cu descoperirea metropolei Viena la pas, 

apoi au pornit efectiv la drum: Salzburg, Graz, Coasta 

Dalmată, traversarea Iugoslaviei și a Bulgariei, Stambul, 

Asia Minor, Grecia, Egipt, după care ar fi urmat, cum 

zice Ana Blandiana, a treia civilizație, cea „a celor două 

Testamente”. Ceea ce dă savoare parcursului și seduce 

cititorul, ne convinge Radu Ciobanu, este comentariul 

filologic. Călătorul filolog e fascinat cînd descoperă că 

aromânii zic sărutării baciare,  cînd surprinde 

autenticitatea  cuvîntului  meandre pe malurile rîului 

Meandros, cînd urmărește drumul grecescului gymnos, 

care înseamnă gol, pînă la uzualul nostru gimnaziu de 

azi. Mai interesante  i se par filologului pervertirea unor 

cuvinte turcești ca arabá (mașină), birlik (campion), 

harem (lucru sfînt), hazná (vistierie), buluk (100 de 

soldați) etc, care în română au dobîndit sensuri 

peiorative. Asta după ce mărturisește că primul cuvînt 

turcesc pe care l-a auzit la fața locului a fost 

arhicunoscutul bacșiș. 

„Despre Soră lume nu se poate spune că e un 

jurnal de călătorie, deși chemarea depărtărilor rămîne, 

ascunsă în subtext”, ne dezvăluie Radu Ciobanu în alt 

eseu, Ceea ce nu se uită. Cartea Anei Blandiana e mai 

curînd „o carte hibrid, al cărei subtil melanj se pare că o 

surprinde pe autoarea însăși” prin numeroasele reveniri, 

ca meandre ale drumului  și ale vieții: de la ubicuitatea 

Lenei, ghidul moscovit cu alură horror de kaghebist, la 

presiunea oficialilor chinezi dinainte  de 1989 de a 

omagia cei 70 de ani de putere comunistă. Refuzul 

demn al scriitoarei putea să lase urmări, dar și l-a 

asumat. De la Paris, cînd fusese invitată în 1968 la 

deschiderea stagiunii Teatrului Națiunilor și trăiește pe 

viu revolta tinerilor ce scandau din fundul rărunchilor À 

bas la culture! À bas la culture!, la recenta călătorie din  

Hong Kong și China, de unde s-a întors la 1 decembrie 

2019, prefigurînd parcă un alt călător pandemic ce va 

virusa lumea de-a binelea. Nici asta nu se poate uita. 

Carmen Firan, privilegiată a călătoriilor, este 

atrasă de sonoritatea extravagantă a numelor, de la 

cetatea incașilor Machu Picchu, la deșertul Atacama sau 

toposul cultural al orașului Fez, unde se află Medina, 

cetatea sfîntă a arabilor. În finalul cărții sale, „Unde 

începe cerul”, rostește o axiomă asumată și de Radu 

Ciobanu  „unii parcurg drumul cu piciorul, alții cu mintea. 

Și probabil că nu trebuie să pleci neapărat, e de ajuns 

să știi că poți pleca. Restul e drum.” 

  O CARTE ÎN DEZBATERE – Magia drumului                             
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Lumea e așa cum este, alcătuită din drumuri și 

intersecții. Reală, dar ciudată pînă la urmă. Are bogăție 

și sărăcie, are frumusețe și mister. Ultima evocare 

eseistică Totul e bine e mai curînd un superb portret pe 

care îl face Radu Ciobanu unui francez demn de luat ca 

valoare paradigmatică. 

„La 91 de ani, Jean d'Ormesson (...) are o 

ascendență aristocratică, cu tot ce decurge de aici ca 

educație și înlesniri materiale și a făcut în viață cam tot 

ce și-a dorit. A fost un om fericit, cum însuși 

mărturisește, a rîs mult și s-a bucurat să trăiască, dar cel 

mai mult i-a plăcut să călătorească, să se plimbe „cu 

mîinile în buzunare și nasul în vînt” și să înoate. A fost 

un globetrotter performant, care își alegea itinerariile 

după seducția eufonică a toponimelor și a înotat în toate 

mările lumii, cea mai iubită rămînînd totuși Mediterana...”  

Spre deosebire de celelalte prezentări, în cazul 

în speță eseul reliefează esența bovarismului. Căci, nu e 

așa, puterea omului de a se visa altul decît este, duce 

implicit la demistificare, la proteism. Și la urma urmei, 

cine nu a visat măcar o dată în viață că face parte din 

aristocrația lui Lampedusa, că are „înlesniri materiale” și 

poate trăi o viață tip dolce far niente rezervată doar 

privilegiaților. Nu oricine își poate permite toată viața 

alegerea destinațiilor după eufonia toponimelor. Ce ne 

diferențiază, în afară de nivelul social și financiar? 

Interogațiile ontologice și rafinamentul 

intelectual metafizic sînt cele care fac diferența. Primul 

semn este reflecția:  „de ce există ceva în loc de nimic?”. 

Apoi marile întrebări existențiale care fac din noi o trestie 

gînditoare:  la ce bun există omul? Dar lumea? Unde am 

fost înainte de a ne naște? Ce a fost înainte de big-

bang? De unde venim? Încotro mergem? Ce facem aici? 

Există Dumnezeu? Ce urmează după moarte? Viața 

este absurdă sau lumea totuși are un rost? În acest 

context, definiția Dragostei în viziunea scriitorului 

francez este aforistică,  „lucrul cel mai puțin  inutil pe 

lumea asta este să ne iubim unii pe alții...” Iată drumul 

omenirii și Totul e bine ne sugerează Radu Ciobanu. 

În relatarea drumului, scriitorul devine actant. E 

o persoană reală care trăiește live un rol, cel al 

personajului călător. Personajul nu se confundă cu 

persoana, dar nici nu se află în opoziție cu ea. Așa se 

poate explica de ce în funcție de imperativele 

prezentului, textele alese devin pentru cititor modele 

dominante (tipice, arhetipuri), deși descrierile sînt vădit 

personalizate. Subiectivitatea nu alterează însă 

itinerariul descris. În spatele ei se ghicește umbra sinelui 

fiecărui autor. Prin Ei sau Eu, citim biografia autorului. 

La fel ca în teoria literară credem, după modelul lui M. 

Bathin, Cesare Brandi sau T. Todorov, în ipostazieri ale 

lui „eu” și „altul”. Diferența ar trebui înțeleasă ca 

focalizare interioară a celui ce privește peisajul, ca 

fiziologie a trăirii, nu ca antinomie între Eu-scriitorul și El-

cititorul.  

Splendoarea cărții Magia drumului o percepem 

în calitate de cititori din corelația Eu - Altul. Eu, cititorul, 

devin Altul, fascinat de magia drumului regal pe care ne 

călăuzește precum  Orfeu, Radu Ciobanu. Marele dar și 

har este de a surprinde realist, uneori pedant ca un 

bijutier, detaliile unei lumi descrise de Altul, scriitorul. 

Principiul estetic este cel al descoperirii sinelui prin 

călătorul, scriitorul filolog. Devenim grație acestei cărți 

părtași la aceste călătorii inițiatice și revelatorii, devenim 

umbra sinelui autorului. Prin Ei sau El, cei care au fost 

nominalizați în acest florilegiu al călătoriei: Claudio 

Magris, Călătorie nesfîrșită; Mircea Anghelescu, Lîna de 

aur. Călătorii și călătoriile în literatura română; Richard 

Kunisch, București și Stambul. Schițe din Ungaria, 

România și Turcia; Axel Munthe, Cartea de la San 

Michele; G. Topîrceanu, Amintiri din luptele de la 

Turtucaia. Pirin Planina (episoduri tragice și comice din 

captivitate). MEMORII DE RĂZBOI; Patrick Leigh 

Fermor, Între păduri și ape. La pas spre Constantinopol: 

de la Dunărea de mijloc până la Porțile de Fier; Romulus 

Rusan, O călătorie spre marea interioară; Ana 

Blandiana, Soră lume; Virgil Nemoianu, Străin prin 

Europa; Dana Konya-Petrișor, Hai-hui prin lumea lui 

Dumnezeu; Nicolas Werth, Drumul din Kolîma. Călătorie 

pe urmele Gulagului; Carmen Firan, Unde începe cerul; 

Marius Chivu, Trei săptămîni în Himalaya; Mircea 

Petean,  La drum!; Ioan T. Morar, Cartea de la capătul 

lumii; Grégory Rateau, Hoinar prin România. Jurnalul 

unui călător francez;  Mirel Bănică, Prin România. 

Carnete de drum; Sylvain Tesson, În pădurile Siberiei; 

Jean d' Ormesson, Ciudată e lumea, pînă la urmă.  

  De la Nicolae Milescu-Spătarul, Dinicu Golescu 

sau David Livingstone și pînă la pleiada de scriitori 

aureolați de Radu Ciobanu, însemnările de călătorie 

rămîn o fascinantă alternativă imaginară pentru cei 

veșnic îndrăgostiți de magia drumului.  

Concluzia îi aparține lămuritor lui Radu Ciobanu, 

celui care ne-a resetat spre pozitiv percepția despre 

însemnările de călătorie. Domnia Sa face un elogiu atît 

al hărților, plimbîndu-ne de la Viena pînă în Himalaya și 

Siberia, cît mai ales un elogiu scriitorilor-călători.   

„În predilecția care se manifestă azi pentru 

literatura non-ficțională, jurnalele de călătorie ocupă 

primele locuri. E însă bine să fim circumspecți și să știm 

a face deosebirea dintre cărțile scrise cu clar scop 

lucrativ, de către aventurieri lipsiți de har și de acces la 

metafizic, strict descriptive și mizînd exclusiv pe 

senzațional, și cele ale scriitorilor-călători, în care 

senzaționalul stă în capacitatea acestora de a descoperi 

realitatea ascunsă ochiului comun cum și în modul lor de 

a o trăi și transmite, însoțită de un mesaj umanist.” 
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Pe urmele lui homo viator 

 

  

 Deloc întâmplător, volumul se deschide cu 

un paragraf din „La nord de noi înșine“ de Radu 

Tudoran deoarece trasează foarte clar natura 

călătorului care se distanțează de cea a turistului 

prin ani lumină. Or tocmai călătorul face obiectul 

interesului autorului în volumul de față, prin el și cu 

el se naște Magia drumului (editura Limes 2020, 

colecția Paraliteraria, 175 de pagini) în care 

viețuiesc autori de jurnale de călătorie deopotrivă 

români și străini uniți prin calitatea călătorului pe 

care o vom defini în cele ce urmează. Aceștia sunt: 

Matvejevic, Claudio Magris, Mircea Anghelescu, 

Richard Kunisch, Axel Munthe, George Topirceanu, 

Patrick Leigh Fermor, Ana Blandiana, Romulus 

Rusan, Virgil Nemoianu, Dana KonyaPetrisor, 

Nicolas Wert, Carmen Firan, Marius Chivu, Mircea 

Petean, Ioan T. Morar, Gregory Rateau, Mirel 

Banica, Sylvain Tesson, Jean d’Ormesson. Pentru 

homo viator, călătorul absolut, deambularea este o 

chemare, căci acesta „nu vrea doar să viziteze și 

să privească, ci să vadă  și să pătrundă într-o cât 

mai profundă comuniune cu natura și stihiile ei, așa 

cum au fost ele lăsate dintru începuturi“ (pag. 146). 

Experiența călătoriei este întotdeauna 

transformatoare, fiind marcată de reflexivitate și de 

autoreflexivitate, astfel că se creează premisele 

propice nașterii unor scriitori in nuce. La o privire 

mai atentă, putem observa că este vorba despre o 

dublă naștere: a autorului de jurnal de călătorie, dar 

și a Cărții- imagine răsturnată în oglindă a Creației 

descoperite. O călătorie-travaliu, așadar! Iată 

magia drumului. Autorul mărturisește într-un 

interviu pentru memoria.ro din martie-aprilie 2002 

cum s-a născut iubirea pentru cărțile de călătorii în 

copilăria timpurie între cei patru pereți ai bibliotecii 

familiei ce-și avea ușile deschise pentru copilul de 

atunci dornic să descopere lumea: „În general îmi 

plăceau cărţile acestea ale întemeierii, cu grupuri 

de oameni care se duc undeva, singuri, izolaţi, şi 

încep acolo ceva. A fost o carte de genul acesta, 

nu-i mai ştiu autorul, dar era cunoscută  sub titlul 

de „Robinson Elveţian”, un fel de parafrază după 

„Robinson Crusoe”, dar petrecută undeva în munţi, 

cu copii care au rămas izolaţi acolo şi s-au 

descurcat de unii singuri. Pe urmă cărţile de 

călătorii, ’’Autobiografia ’’lui Stanley, de pildă, sau 

„Singur străbătând Atlanticul” a lui Alain Gerbault, 

„Însemnările de călătorie ale părintelui Huc în 

China”. Adultul de mai târziu a continuat să se 

hrănească cu acest tip de cunoaștere, dovadă că 

se află la publicarea celui de-al doilea volum 

(„Călători și călătorii“,Timişoara, Excelsior Art, 

2013) în care urmărește să analizeze jurnalele de 

călătorie care-i suscită interesul sau îl pregătesc 

pentru lecturile mai grave, așa cum mărturisește în 

„Călători și călătorii“: „Când sunt obosit de prea 

multe lecturi grave, îmi caut refugiul în cărţile 

călătorilor. Nu pentru că acestea n‑ar fi serioase, 

uneori chiar tragice, cum se va vedea în cele ce 

urmează, dar ele îţi dau întotdeauna, ţie, ca 

sedentar, sentimentul spaţiului deschis şi vast, al 

unei libertăţi depline, deşi iluzorii“ (pag. 108). 

Asemenea unor surori care împart totul, „Călători și 

călătorii“ și „Magia dumului“ își împart în mare parte 

și autorii, cei mai mulți dintre cei discutați în 

volumul din 2013 fiind prezenți și în volumul care 

face obiectul discuției actuale, articolele fiind ușor 

aduse la zi pentru a se apropia de formula care 

armonizează Magia drumului, dacă cumva cele 

două volume despărțite de 7 ani sunt atât de 

diferite.  Consecvent cu propriile idei, Radu 

Ciobanu realizează o critică impresionistă, relaxată, 

deloc scorțoasă, reușind să scoată de sub tipar o 

carte care se citește ușor, cu plăcere și care, ca 

urmare a citatelor des utilizate, creează o imagine 

concludentă despre textele de bază, obiectiv avut 

în vedere încă de la bun început și dus la 

îndeplinire cu succes. 

 Autor cultivat, inocent și onest, filolog prin 

formație ce a renunțat în tinerețe la profesorat 

   O CARTE ÎN DEZBATERE – Magia drumului                              
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pentru a de ocupa de cercetare și de publicare 

(care i-a devenit formă de viață de decenii întregi) 

se apropie de autorii în viață, dar și de textele 

acestora cu deferenență („dl Mircea Anghelescu“, 

„doamna Viorica Nișcov“ și „doamna Dana Konya-

Petrișor“ ), fiind atent să nu lezeze cu propria citire 

pe nimeni („Dl Mircea Anglescu m-a intimidar 

întotdeauna pentru că le știe pe toate.“ pag 20). 

Indiferent însă de cum se raportează la unii dinte 

autorii incluși în volum, este evidentă plăcerea cu 

care lecturează cărțile ce devin hrană spirituală 

pentru cei care, obligați de  diferite conjuncturi, 

rămân la vetrele lor, precum autorul însuși (a se 

vedea mărturisirea de mai sus). Ca urmare a 

acestui tip de lectură practicat, accentul cade pe 

empatie, pe emoția generată de lectură. Astfel, în 

capitolul „Lumea lui Dumnezeu“ ce vizează „cartea 

absolut eclatantă“ a „scriitoarei și doamnei Dana 

Konya-Petrișor“, autorul remarcă „stilul mereu 

emoționant, colocvial și cald“ (pag. 95). Rămânând 

în același registru, reținem paragraful cu care 

încheie comentariul despre „Unde începe cerul. 

Jurnal de călătorie“ aparținând scriitoarei Carmen 

Firan: „doamna Carmen Firan a rostit un gând în 

care mă regăsesc și mult îmi place: «Unii parcurg 

drumul cu piciorul, alții cu mintea. Și probabil că nu 

trebuie să pleci neapărat, e de ajuns să știi că poți 

pleca. Restul e drum.» Și carte aș adăuga.“ (pag. 

113) Radu Ciobanu caută și găsește acele Cărți în 

care cuvântul este Logos, creator de lumi pentru a 

viețui în și prin lectură care să-l dea înapoi realității 

altfel, mai îngândurat, mai curios, mai capabil a 

înțelege lumea înconjurătoare și oamenii care-i 

aparțin. Este de înțeles astfel că Radu Ciobanu 

reține acei autori care în călătoriile lor poartă cu 

sine cărți, chiar și atunci când călătoresc în condiții 

dintre cele mai vitrege. Călătorul hărăzit, precum 

Virgil Nemoianu, ce își ocupă locul în capitolul 

„Străin și buimac“, „gustă din plin «livrești 

concupiscențe» prin marile librării sau anticariate“ 

(pag. 83-84) ori când plictiseala pune stăpânire pe 

el: „Mă scop noaptea deci și (în pijama, în cada 

goală de baie) citesc cu mari delicii Montesquieu.“ 

(pag. 88). Dar fiindcă nu există un singur traseu 

către bogăția spirituală și elocvența culturală, Radu 

Ciobanu include și un studiu dedicat jurnalelor lui 

Marius Chivu („Trei săptămâni în Himalaya. Cu 

fotografiile autorului“,București, Humanitas, 2012; 

„Trei săptămâni în Anzi. Cu fotografiile autorului“, 

București, Humanitas, 2016) unde face elogiul 

cunoașterii nemijlocite în detrimentul informației 

procesate promovate de trekkeri- „peregrini 

voluntari [care] văd și ajută, află, dar și 

împărtășesc.“ (pag. 115) Să fie oare trakkerul 

călătorul mileniului 3, cel care „nu vizitează o lume, 

ci intră cu totul în ea.“ (pag. 115) pentru ca mai 

apoi să se întoarcă în confortul său, în fața 

ecranului personal pentru a-și configura jurnalul 

acestei experiențe pure obținute prin anduranță și 

maximum de voință investită.   

 Aspectele ce țin de evoluția limbii, analizele 

lingvistice, particularitățile de limbă înregistrate îi 

atrag atenția lui Radu Ciobanu, filolog prin formație 

și prin pasiune (abandonează Facultatea de 

Agronomie în anul IV pentru a se înscrie la 

Filologie pentru a-și urma virusul literaturii, așa cum 

mărturisește în interviul acordat pentru memoria.ro, 

menționat mai sus), care le include în comentariile 

sale. Astfel în capitolul „Călătoria la români“ ce se 

concentrează asupra studiilor realizate de către 

Mircea Anghelescu este evidențiată relația directă 

între călătorie și evoluția limbii ca urmare a efortului 

depus de călătorii români nevoiți să-și adapteze 

lexicul la noile realități, proces urmărit pe mai multe 

paliere ale expresivității. În „Arhipelag interior“ , 

autorul reține „discreta nuanță retro de sorginte 

bănățeană“ (pag. 87), aducând la suprafață 

regionalisme precum „half“, „bolând“, „fălos“ etc. 

 Radu Ciobanu reușește în „Magia drumului“ 

să sublinieze importanța literaturii de călătorie,  

aducând laolaltă autori pe cât de diverși, pe atât de 

interesanți, ale căror opere generează îngândurări 

printr-o întâlnire de gradul doi cu o experiență 

transformatoare: cea a călătoriei.  
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     Ion Cristofor. Țărmurile speranței 

        Cu patimă și cadențe ca un flux și reflux al jocului, 
prin labirinturile vieții și îndoielile memoriei, poezia lui 

Ion Cristofor din ” Poeme canibale ” ( Casa Cărții de 
Știință ,Cluj -Napoca , 2021)  își celebrează 
peregrinarea cu toată frenezia simțurilor și vitalismul 
erotic, spiritualizat de idee într-un regat hipnotic, asediat 
de destin și spectacolul său.  Din aceste teritorii invadate 
de cenușa vremii dar și din intuiția unei lumi în erupție , 
a existenței sub forma continuității răsar retrăiri 
memorabile ca un pretext al regăsirii, a acceptării trecerii 
și adevărurilor tranzitorii : ” Sunt ceasuri ale zilei când 
pietrele plâng neauzite / Sunt ceasuri ale nopții când 
arborii îți vorbesc ca unui frate./ Sunt clipe în care ești 
răstignit ești între paiațe / Sunt ceasuri în care profeții te 
vestesc ca pe o groaznică epidemie de ciumă./ Sunt 
ceasuri ale nopții în care nu mai știu cum să opresc/ 
Plânsul femeii din zid / Îi promit că voi pune la picioarele 
ei o insulă / Îi promit că-i voi da un imperiu și sclavi / Îi 
promit că-i voi da trupul, brațele și ochii mei / Nu , 
mulțumesc , îmi răspunde în capul nopții femeia din zid / 
Iau doar acest trandafir ce se usucă lângă inima ta. /  E 
inutil să vă mai spun , dragii mei . / Adeseori stelele mă 
găsesc gol și pustiu / În camera țiuind de singurătate / 
Ascultând pietrele din zid / Cum își declară dragoste și 
credință veșnică ” (Femeia din zid ). Autoscopia 
logosului întors în timpul și sinele estompat de neputință 
și vulnerabilitate deviază într-o viziune adeseori ironică 
pe contrasensul unei mize meta- fizice proiectată ca 
fundal al ” diversiunii” retorice : ” Acum , cel puțin am 
aflat : / Adevărul se îmbracă adeseori în cojocul 
minciunii / Ura se ascunde în umbra iubirii / Fie cât și 
sămânța de mac , bucuriile s-au dus pe pârâul mâlos / 
norocul nostru a intrat într-o turmă de porci / Și asta e tot 
ce poți să îngaimi lângă prorocul ațipit într-o carte. / Însă 
, vai, mie , nu frumusețea am așezat-o pe genunchi / 
Asemenea lui Rimbaud , negustorul de arme , / Ci doar 
o piele de câine tăbăcită / Pe care am scris toate faptele 
negre din viața mea ./ Acum toate acele negre cuvinte 
urlă amarnic / Aleargă ca o haită flămândă de lupi pe 
urmele mele , / Și nu știu dacă le auziți și voi ” ( Negre 
cuvinte ). Dintre eul privitor și eul privit ideea de 
metamorfoză postulează cum nu se poate mai bine 
alternanța dintre strigăt și tăcere. Modelul plutei în 
reflectarea reflexelor poetice pare a ilustra călătoria 
dintr-un spațiu și intrarea în altul , din experiența trăită în 

dimensiunea mitului . În atari condiții desfolierea de 
vitalitate devine un act de interiorizare , o răsfrângere a 
ordinii în emoțiile imanenței și reminescențele sinelui. 
Agitația instinctului erotic temperează însă în parte 
fragilitatea efemerului prin intensitatea afectivă a 
experienței și un fel de disperare tonică produsă de 
succesiunea inițiatică a ipostazelor : ” În ochii femeii / 
cineva se roagă-n genunchi / lângă un zid în ruină / și 
cîinii cătunului latră la lună / Stelele clipocesc / în valurile 
ce se frămîntă / sub cravașele vîntului / Mă gîndesc la 
tine / dragoste îndepărtată / ca la un continent scufundat 
/ Un cvartet de coarde / înduplecă moartea din arbori ” ( 
Dragoste îndepărtată ). Este o viziune a realității 
emanată dincolo de aparențial în care imanența topirii 
realului ascunde , în afara actului captării imaginii , o 
previziune a datului , în pragul experienței limită. 
Așezate parcă în ordinea unui sentiment , ”poemele 
canibale ”sublimează premisele onirice , reconfigurând o 
autocontemplare a eului prin proiecția infrarealității , a 
apetitului ludic , bine temperat. Așa se dă relief ticluirii 
fabulosului , complexității jubilației simțurilor și 
cronologiei pasiunii : ” Anne Sexon îmi propune / Să 
facem un 69 în primăvara aceasta / Pe o pajiște verde 
din Massachusetts / Plânge pe umărul meu / Șoptindu-
mi că are ”șaispe ani între picioare ” / Și că va muri ca o 
fată cuminte. / Pe cămașa și pe chiloții ei de bumbac, / 
Atârnați pe frânghia întinsă, / Între far și cireșul înflorit / 
Vântul a scris câteva versuri / Pe care un fluture galben / 
Încearcă să le descifreze ”( Sex cu Anne Sexon ). Din 
intermudiile sale lirice , Ion Cristofor deschide o 
adevărată cutie a rezonanțelor afective și elective 
trecând printr-o cenzură cerebrală avatarurile unui 
periplu existențial contemplat în oglinda conștiinței , fără 
iluzii și compexe : ” Toate aceste epistole / le voi dărui 
focului care mă bântuie / sau mai degrabă vântului / 
poate el știe mai bine toate adresele / rătăcite de mine 
/prin nu știu ce sertar al inimii ” Este nu o resemnare ci 
mai degrabă o conștiență vitalizată revenită la stadiul 
lucidității împăcate : ” În ceasul acesta mi-am dat seama 
că poezia nu servește la nimic / Că versurile pentru care 
bucuros mi-aș fi dat viața în tinerețe / Nu sunt decât un 
trist apendice al singurătății.”  Și – nu în ultimul rând , 
înclin să-i dau dreptate poetului... 
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     Efemeride de tinerețe  
         
       1973 

Cenaclul parcă începe să mişte. Aseară au fost 

optsprezece. Discuţiile au rămas însă la nivel de şcoală 

elementară. Noroc cu referatul lui Ş. Şi cu intervenţia lui 

Liviu Nicola, oameni cu carte, care au salvat aparenţele. 

Cât despre Naidin – el a citit – rămân la impresia mai 

veche: un talent care se sinucide prin încăpăţânarea 

(sau neputinţa ?) de a citi nici cu, nici fără sistemă. 

* 

Aseară, eu către Liviu Nicola : Sper că nu te-a 

deranjat că te-ai recunoscut în Zilele. 

El, râzând măgulit : Ei, fii serios, crezi că eu nu 

făceam la fel dacă eram în situaţia ta ? 

Eu : Adevărul e că tu eşti un tip aparte, cu 

pitorescul tău inconfundabil, şi mi-a venit foarte greu să 

renunţ la tine ca personaj doar de teama de a nu te 

supăra. 

Dacă la început fusese măgulit, acum e de-a 

dreptul încântat. 

* 

Suntem atât de săraci. Ceea ce apare afară ne 

rămâne inaccesibil, călătoriile sunt de domeniul utopiei, 

nu ne vedem decât pe noi, zi de zi. Curios e că foarte 

puţini sunt conştienţi că ne aflăm într-un ţarc. Ei mai pot 

fi încă mulţumiţi. 

* 

Cel mai odios asasinat spiritual se comite asupra 

profesorilor care – în loc să fie lăsaţi să citească şi să 

gândească asupra unor cărţi fundamentale – sunt 

deturnaţi de la menirea lor, trambalaţi pe ogoare, ţinuţi 

cu ceasurile prin şedinţe inutile sau obligaţi să citească 

(şi încă să conspecteze !) scrierile inepte ale unor 

imbecili. 

* 

Nora e un personaj care îmi ridică probleme. E 

pentru prima dată când mi se întâmplă aşa ceva. Am 

evitat-o până acum, am inversat chiar ordinea unor 

capitole în speranţa că-i voi da astfel timp să se 

contureze în subconştient. Dar nu, iată, am ajuns la 

punctul de la care n-o mai pot ocoli şi Nora a rămas la 

fel de abstractă ca la început. Şi mi-e totuşi necesară, 

nu pot renunţa la ea. 

* 

Încerc să-mi atenuez nostalgia depărtărilor şi fac 

greşeala ca, în loc să revin la Remember a lui Baconski, 

să abordez Foamea de spaţiu a lui Eugen Barbu. Obţin 

însă efectul contrar şi încă agravat printr-o stare de 

iritare : notele acestea de călătorie, cel puţin acelea de 

până pin 1966, sunt convenţionale şi jenante prin 

evidenta intenţie de a face impresie cu acumulări de 

detalii pe care le putea recepta, de altfel, orice simţ 

mediu de observaţie. Sunt penibile apoi obstinaţia şi 

ostentaţia cu care sunt relevate contrastele occidentale 

şi, pe de altă parte, lumina trandafirie ce însoţeşte 

itinerariile socialiste. Parisul îi pute, de pildă, 

proaspătului nostru călător.  Luvrul e luminat prost, cu 

zgârcenie, şi Victoria din Samotrace e „uitată sub o 

scară”! Măcar de nu s-ar lega de astfel de locuri 

comune, de toată lumea cunoscute, care pot fi verificate 

până şi de un paralitic iremediabil legat de scaunul său. 

E aici din nou complexul celui îndelung frustrat şi ars de 

dorinţe, care, o dată ajuns la larg, ţine să arate cât e de 

dezinvolt şi de isteţ. 

Sunt totuşi aici şi unele pagini cu adevărat 

frumoase, a căror vibraţie rezidă îndeosebi în 

autenticitatea nostalgiei care le animă. Pe omul acesta îl 

va salva talentul său incontestabil. 

 

* 

Cartea pe care mi-o doream şi o aşteptam de mult 

a apărut în sfârşit : Moby Dick (trad. Petre Solomon, 

B.P.T.) Comentariile docte şi diversele interpretări 

atârnă de romanul acesta precum algele de carena unei 

bătrâne şi invincibile corăbii care se încăpăţânează de 

mai bine de o sută douăzeci de ani să străbată 

majestuos apele literaturii lumii. 

Balena albă e un motiv cu forţă de simbol. El 

apare încă din uvertură, ca pe urmă să domine toată 

această construcţie grandioasă, revenind cu diverse 

intensităţi, ca un  laitmotiv : e un semn şi o chemare, o 

nebunie şi un vis, un simbol şi o fatalitate, o iubire şi un 

destin.  Ce e, de fapt, Moby Dick ? Nu poate fi 

sechestrată într-o formulă, Moby Dick e fantastica 

balenă albă, mândră şi intangibilă, purtând cicatricele 

bătăliilor pe care le-a purtat şi din care a ieşit 

învingătoare, e suficient atât ca să explice strania 

fascinaţie a acestei cărţi. Cât despre Ahab, bătrânul, 

deznădăjduitul, încăpăţânatul, bravul, demonicul şi 

umanul Ahab, e imposibil să nu-l iubeşti. Fără el, lumea 

noastră ar fi mai săracă.  Şi apoi echipajul, 

individualităţile acelea vii, atât de concrete, fiecare cu 

sublimul şi omenescul său. 

Sunt memorabile atmosfera cărţii, aerul sărat, 

lumina cenuşie, rece, peisajul auster şi ceaţa 

                                  EVOCĂRI 
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miazănopţii de la Nantucket, lumea aspră a vânătorilor 

de balene, care-şi câştigă trudnic, dar liber pâinea, care 

pleacă în expediţii de câte patru ani iar peste trei sferturi 

din viaţă mănâncă pesmeţi şi carne sărată din butoaie şi 

ale căror femei sunt mai mult văduve decât neveste. Pe 

urmă, lumina limpede a Mărilor Sudului, miresmele 

Pacificului şi farmecul acelor nume pline de rezonanţe şi 

sugestii ce vin de departe. Şi vântul de nebunie care 

flutură foile acestei cărţi, un vânt de deznădejde şi 

cutezare, amar şi sărat, mirosind a alge, a ape libere, 

nesfârşite şi a făpturi orgolioase, ce iubesc viaţa. 

Roman masiv, solid, cu o compoziţie savantă, 

simfonică şi simbolică, poate prea încărcat uneori pentru 

gustul firav, pestriţ şi dubios de azi, dar copleşitor, uluitor 

şi inatacabil. Moby Dick nu e un monument, pentru că 

acest cuvânt sugerează rigiditatea şi răceala şi apoi, la 

urma urmelor, e convenţional şi sărăcit prin abuz. Moby 

Dick e o lume cu tot ce implică acest cuvânt. E uimitor 

ce sentiment de plenitudine şi bucurie îţi poate lăsa o 

asemenea carte. 

* 

Adevăratul creator e singur. El poate da naştere la 

şcoli, curente, mişcări, dar nu se aliniază, nu se 

„încadrează” în nici una dintre ele. Tendinţele gregare îi 

repugnă şi le evită. Sunt nişte convingeri mai vechi, 

resuscitate azi de ceea ce scrie Mircea Zaciu în 

„Tribuna” (10) : „E de observat că nu fondatorii, nici 

corifeii unui curent, ci prozeliţii fără mult har fac eforturi 

să găsească justificări «istorice» capabile să creeze un 

blazon al grupărilor şi tot ei devin zeloşii «memorialişti» 

şi iniţiatorii fotografiilor de grup, unde se ştiu aşeza cât 

mai în faţă […] Supravieţuitorii ar trebui să încerce 

întotdeauna un sentiment de jenă.”  

* 

Dacă aş ajunge să călătoresc, aş vrea să scriu un 

jurnal firesc şi pedestru, fără descripţii de muzee şi fără 

aluzii livreşti. Adică, dacă ajung la Paris, să nu-mi ţin de 

datorie să descriu Luvrul, de vreme ce tot nu-l pot vedea 

decât în fugă. Dacă ajung la Karlovy-Vary, să nu mă 

ambiţionez să fac istoricul scălzilor de acolo, cu aerul că 

îl ştiu de când lumea, când, în realitate, l-am încropit de 

prin ghidurile turistice. Dacă ajung în Caucaz, să nu-mi 

dau ochii peste cap, invocându-l pe Prometeu cel 

ciugulit de vulturi. Aş aspira înspre un jurnal al meu, al 

trăirilor şi impresiilor mele imediate, spontane, 

proaspete, chiar naive eventual, neinfluenţate de erudiţia 

şablonizată a autorilor de ghiduri şi nici de sedimentele 

propriilor mele lecturi, oricât de venerabile ar fi ele. 

Aşadar, o imagine cotidiană a lumii de azi, cu viaţa, 

înfăţişarea, ochii şi, dacă ar fi posibil, gândurile şi 

îngândurările oamenilor de azi. Aluzia livrescă să nu 

apară decât ca eventual reper cultural şi numai atunci 

când o simt absolut indispensabilă, organic crescută din 

mine şi nu doar pentru că aşa impune o anumită uzanţă 

şi un anume ritual, devenit anost prin uzură, al jurnalelor 

de călătorie. 

A-ţi păstra prospeţimea uimirii (ca Golescul), a 

gândi firesc, aşa cum gândeşti acasă, a nu te lăsa 

excedat de complexe, a avea curajul să-ţi păstrezi 

independenţa faţă de literatura stufoasă a respectivelor 

locuri, a comunica simplu şi direct cu oamenii pe care îi 

vezi şi nu cu strămoşii lor (prin intermediul lecturilor tale 

şi ale altora), a umbla pe unde vrei tu şi nu pe unde 

impun habitudinile turistice, adică a te lăsa asimilat de 

viaţa de azi a locului, având îndrăzneala de a rămâne 

pretutindeni tu însuţi – sunt premisele de la care aş porni 

prezumtivu-mi jurnal. 

* 

Am încheiat capitolul IV şi acum trebuie să las 

puţin romanul ca să mă ocup de scenariu. L.B. s-a 

înfundat, vrea un alt final, care să nu fie totuşi happy-

end şi caută un răspuns la întrebarea de ce facem noi 

filmul acesta ? Ca şi cum n-ar fi fost ideea lui… 

Am să încerc să descopăr un alt final, veridic 

artisticeşte, la fel de deschis ca acela din carte, dar mai 

puţin sumbru. Un final amar, dar peste care să nu fluture 

aripa morţii. Nu e o treabă uşoară, fiindcă, pentru mine, 

o carte o dată terminată devine un univers închis, în 

care nu se mai poate interveni. Personajele mele devin 

pentru mine oameni vii, reali, concreţi, îşi au 

individualitatea şi autonomia lor. Nu îmi mai îngădui să 

intervin în caracterele şi destinele lor o dată ce cartea e 

tipărită, chiar dacă e proastă. A rămâne credincios 

primei forme pe care o socoteşti demnă de tipar e pentru 

mine o chestiune de etică profesională, atât cât priveşte 

propriile personaje, care trăiesc la fel de real ca şi mine, 

cât şi în ceea ce-l priveşte pe cititor. Şi totuşi, de data 

asta va trebui să încerc descoperirea altui final pentru 

scenariu, din simplul şi unicul motiv de a-l ajuta pe L.B. 

să termine acest film de care are mai multă nevoie decât 

mine. Pentru el, acest film are aceeaşi importanţă pe 

care o are pentru mine o carte. 

Cât despre întrebarea de ce facem acest film ? – 

nu-i găsesc rostul. Îl facem pentru că avem de spus mai 

multe lucruri despre zilele noastre iar aceste lucruri sunt 

evidente atât în detaliile filmului, cât şi în ansamblul său. 

Nu cred că e înţelept să operăm o delimitare foarte 

precisă, până la izolare, a ideii, pentru că asta i-ar răpi 

filmului inefabilul şi eventuala polivalenţă a sensului, 

împingându-l în vecinătatea compromiţătoare a 

tezismului. O dată ce avem un fir epic semnificativ, cred 

că singurul nostru efort trebuie să se îndrepte înspre a 

scoate din el o cât mai mare bogăţie de sensuri. Aş fi 

fericit să reuşim asta, fără să-mi mai pun alte întrebări. 

* 

Îmi scrie Lorin că prietenul i-a mărturisit 

confidenţial că nu mă mai iubeşte pentru că i se pare că 

m-am dat „de partea” lui Anghel. Uluitor : să te întristezi 
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? Să râzi ? Să ridici din umeri ? Doamne, Doamne, câte 

minuni în grădina Ta ! 

* 

Inflaţia depăşind orice limite a poeziei aşa-zis 

patriotice a devenit obositoare şi întristează. Izvoarele, 

cerbii, ţara, mioriţele, Masa Tăcerii, baladele, voievozii, 

„tâmple de bouri”, „sfinte moaşte”, „o inimă şi-un scut”, 

„bătrânii Carpaţi”, „fii ai ţării”, „strămoşi de baladă”, vatra, 

oştenii, „şoimi de azur”, toate astea au devenit o recuzită 

proliferantă, cuvinte goale, zornăitoare, demonetizate 

prin îndelungat uz dus până la abuz. Efectele sunt exact 

contrare celor scontate : o îndepărtare a omului de 

poezie, stimularea atitudinii retractile în faţa literaturii, a 

tendinţei omului comun de a subestima poetul, scriitorul 

în general, pe care îl socoteşte un fel de măscărici, un 

vânturător de vorbe goale. Şi, copleşit tu însuţi de acest 

noian de versuri găunoase, poţi să mai contrazici şi să 

lupţi împotriva acestei tendinţe care ameninţă să devină 

generală ? Avem azi sub ochi, viu şi natural, unul dintre 

fenomenele care generează antiliteratura, pe care o poţi 

astfel înţelege şi – vai – o poţi chiar accepta. 

* 

Fermecătoarea candoare a bătrânilor, precum a 

acestui dascăl Ioniţă, care face pe Voroavă de întrebări 

şi răspunsuri întru Hristos de Simeon, arhiepiscop de 

Thesalonic (Bucureşti, 1765), următoarea însemnare : 

„Eu am cetit această sfântă carte den scândure în 

scândure, tot binişor, frumos şi rar.”  

Variante ale locuţiunii de mai sus : „din scoarţă în 

scoarţă”, „din tablă până-n tablă”, „din doască-n 

doască”. 

* 

Cuvinte : harnic (din har) şi deosebirea dintre a fi 

harnic şi a fi harnic de ceva. 

         * 

Tudor Vianu : „Cine are un limbaj dominat de 

locuri comune, vorbeşte mai mult decât cugetă. 

Expresiile gata făcute se inserează în lacunele ideaţiei şi 

i se substituie.” (Estetica) 

* 

Rilke (nu numai pentru adevăr, ci şi pentru 

frumuseţea zicerii care este atât de a lui ) : „Pentru a 

scrie un singur vers trebuie să fi văzut multe oraşe, 

oameni şi lucruri, trebuie să cunoşti animalele, să simţi 

cum zboară păsările şi să ştii ce mişcare fac micile flori 

când se deschid dimineaţa. Trebuie să-ţi reaminteşti de 

drumuri în regiuni necunoscute, de întâlniri neaşteptate, 

de plecări pe care le presimţeai de mult, de acele zile 

ale copilăriei al căror mister nu s-a luminat încă, de 

părinţii tăi pe care i-ai jignit tocmai atunci când îţi 

aduceau o bucurie rămasă neînţeleasă, de boli ale 

copilăriei care începeau atât de ciudat, prin transformări 

atât de profunde şi grave, şi trebuie să-ţi aminteşti de 

zile petrecute în camere calme şi închise, de dimineaţa 

la malul mării, de marea însăşi, de multe mări şi de nopţi 

de călătorie care fremătau intens şi zburau împreună cu 

toate stelele.” (Caietele lui Malte Laurids Brigge) 

* 

Vă place Brahms ?, ce poveste simplă şi veche şi 

totuşi ce film mare ! E mare tocmai pentru că a avut 

curajul de a nu-şi disimula simplitatea, adică n-a 

ambiţionat să apară drept altceva decât ceea ce e. 

Trebuie să recitesc cartea. 

* 

André Maurois : „Aveam lângă mine, pe treptele 

terasei, o tânără fată blondă care-mi umplea universul. 

Suntem singuri, spunea omul în străfundurile lui. Suntem 

singuri, pentru vecie singuri. Nu ştim nimic, niciodată 

nimic şi mintea fiinţei celei mai iubite ne rămâne 

iremediabil închisă. O priveam şi-mi imaginam sub părul 

ei un perete osos, dur şi fragil, iremediabil închis.” 

* 

După cum se vede din Pânza de păianjen şi din 

Cartea Mironei, Cella Serghi nu poate depăşi sfera 

inspiraţiei autobiografice. O mărturiseşte, de altfel, ea 

însăşi, indirect, în postfaţa la recenta ediţie a Pânzei… 

Cu toate acestea, mi se confirmă părerea generoasă pe 

care o am despre proza feminină (adică scrisă de 

femei). Pânza de păianjen, chiar de n-ar fi şi Cartea 

Mironei, e suficientă pentru a o aşeza pe Cella Serghi 

printre scriitorii noştri de referinţă. În Diana Slavu, 

creatură memorabilă prin autenticitatea trăirilor şi 

complexitatea farmecului, a realizat un personaj din 

aceeaşi familie cu Otilia şi Olguţa. (Mă gândesc tot mai 

insistent la un eseu despre personajele feminine ale 

literaturii noastre.) Diana Slavu, ca şi unchiul Vania de 

care aminteam aici cândva, e unul dintre personajele 

care iradiază, determinând întreaga atmosferă a cărţii, 

aerul ei care te urmăreşte, personalitatea ei aparte 

printre alte cărţi. Curios este că celelalte personaje 

feminine sunt şterse, văzute parcă printr-o pâclă. De 

altfel, Ilinca şi toată tehnica aceasta camilpetresciană de 

a descoperi un destin în mod indirect, prin confesiuni, 

sunt deplasate aici şi puteau lipsi, lăsându-i cititorului 

doar pe Diana cu viaţa ei. În schimb, rămân foarte ferm 

conturate personajele masculine : tatăl Dianei, Petre 

Barbu, Alex, Michi, chiar Bob, deşi episodic – autentice, 

vii, concrete şi mai ales diferenţiate. Tocmai în această 

ştiinţă a diferenţierii tipologice văd marea izbândă a 

talentului Cellei Serghi. Îndeosebi Michi şi Alex rămân 

două personaje de referinţă. Michi : bun, naiv, stângaci, 

infidel cu remuşcări, dar mai ales de o seninătate şi o 

siguranţă imperturbabile (omul cu fruntea fără nici o 

cută) ; Alex : distins, melancolic, de un farmec inefabil, 

ratat care are marea calitate de a nu deveni niciodată 

agasant sau indezirabil. 

Mai e apoi marea, Mangalia şi Balcicul, locuri 

comune în literatura şi plastica epocii (la care se şi fac 

dese referiri.) Aici însă, paginile dedicate mării sunt 

dintre cele mai bune : o mare patriarhal balcanică, cu 
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tătari şi cu muezini care cheamă din minarete, cu 

dulceaţă de smochini, cu vilegiaturişti puţini şi mereu 

aceiaşi, care se cunosc între ei ca într-o familie, cu 

peisajul arid, calcaros, bogat în lumină, iar, în zori şi în 

amurg, generos în nuanţe. Acest peisaj cu lumina lui 

reprezintă, după fiinţa Dianei, al doilea centru iradiant al 

atmosferei cărţii, care este predominant nostalgică, de 

unde şi farmecul ei insidios. 

Stil sobru, cenuşiu şi exact, stil de proză obiectivă 

aplicat unui roman subiectiv, scris la persoana întâi. În 

ediţiile anterioare, finalul era altul. Nu-l cunosc, dar am 

dedus că era un final sumbru. În ediţia de faţă (Minerva, 

1973), este modificat conform uzanţelor actuale pe care 

le detest. Diana îşi regăseşte echilibrul, dăruindu-şi 

energiile şi disponibilităţile colectivităţii. Nenorocita. 

Marele noroc este că autoarea a crezut – dar a crezut 

oare ? – că o asemenea cotitură în destinul unui 

personaj se poate realiza pe ultima sută de metri. Aşa 

se face că numai ultimele pagini sună fals, incredibil 

rupte de atmosfera şi chiar de tonul dominant al 

ansamblului, până aici rotunde, autentice, juste, 

perfecte. Aşadar, un final ratat, care putea fi salvat, la 

urma urmelor, foarte uşor, lăsându-l pur şi simplu 

deschis. Dar, poate, editorul, prea conformist, n-a 

acceptat această soluţie. 

         * 

Iată, la Simone de Beauvoir, problema cheie a 

raportului dintre cititor şi literatura de azi: „Vezi, ceea ce 

e formidabil la autorii ăştia tineri este că nu scriu ca să 

spună o poveste ; scriu ca să scrie, ca şi când ar 

îngrămădi piatră peste piatră, de plăcere. Laurence a 

început să citească descrierea pe trei sute de pagini a 

unui pod suspendat ; n-a rezistat nici zece minute. Cât 

despre romanele pe care i le recomandă Lucian, astea 

vorbesc despre oameni şi despre evenimente tot atât de 

departe de viaţa ei ca şi Monteverdi.” (Imagini frumoase) 

Tot aici regăsesc aceeaşi problematică din Casa 

de hârtie de Françoise Mallet-Joris : acolo drama apărea 

disimulată prin umor, aici printr-un permanent efort 

înspre detaşare, înspre obiectivare. De aceea şi foarte 

interesanta alternare în naraţiune a persoanei întâi cu 

persoana a treia (autoarea vorbeşte despre ea la 

persoana a treia), chiar în cadrul aceluiaşi alineat, ceea 

ce augmentează impresia de exasperare, de derută, de 

căutare. Femeia care nu şi-a pierdut nici feminitatea, nici 

sensibilitatea, nici umanitatea, asaltată de pretutindeni 

de agresivitatea cotidiană a unei societăţi insensibile, 

vide, superficiale, vulgare. Esenţa dramei Laurencei e 

destul de dificil de izolat, dar treptat se conturează pe 

parcurs, detaşându-se din aluviunile unui cotidian doar 

în aparenţă lipsit de semnificaţie. Această esenţă se află 

în oboseală, care devine un punct de pornire într-o nouă 

etapă. Se întâmplă aici întocmai ceea ce scria Camus în 

Un raţionament absurd (cap. Zidurile absurde) : 

„Oboseala se află la capătul unei vieţi maşinale, dar ea 

inaugurează în acelaşi timp mişcarea conştiinţei.” Viaţa 

convenţională, exasperantă, ipocrită şi maşinală a 

Laurencei sfârşeşte prin a-i pune în mişcare conştiinţa. 

În ceea ce o priveşte, se resemnează, socotindu-se o 

înfrântă. „Nimic nu este ireparabil fiindcă nimic nu are 

importanţă”, spune ea. Dar micuţa ei Catherine are 

totuşi importanţă şi atunci când conştiinţa Laurencei 

începe să se mişte, ea se îndreaptă înspre fetiţă: 

destinul Catherinei nu mai trebuie să-l repete pe al ei. 

Scrisă cu o tragică nonşalanţă, Imagini frumoase 

exprimă drama unei femei singure, rămasă om în 

mijlocul unei lumi dezumanizate cu care e obligată să 

convieţuiască. 

Mă surprind invidiind acest stil dezinvolt şi firesc, 

concis, redus la esenţe, fără false pudori, pentru care nu 

există nimic care să nu poată fi spus. Peisajele apoi, 

schiţate, lapidare dar extrem de sugestive, 

suprapunându-se unor stări sufleteşti : „Era niţel cam 

frig, sub cerul senin sufla vântul. Vedeam în depărtare 

colinele, marea, nişte căsuţe uscate ca pâinea neagră.” 

După o astfel de carte mă simt descurajat şi trist : 

sunt mai lucid, văd mai bine cât scriem noi de greoi, de 

pretenţios, de fals şi de… cu ifose.  
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Ioan Radu 
VĂCĂRESCU 

 

 
 
OCTAVIAN GOGA 

(1881 - 1938) 

 

Evening  

(Sara) 

 

The heavenly vault sifted its wrap 

As a grieving mother, 

Sunflower in the fields 

Bent his head to the cold smother. 

 

The brilliance distil its silver 

On the golden cornfield, and dim,  

A starling flaps its wings 

Like a solitary vagrant dream. 

 

The holt leads its singers to the sleep, 

Also doze the fragile reed, 

Lull as well two little weasels 

Under a sheaf of grass from mead. 

 

The jaded mill has stopped, 

The flow snoozes in the tub wood. 

Resting on his elbows 

A shepherd is lying down the hood. 

 

Sleep the heaven and the earth  

Tendering embraced ... 

None but the spring exults 

Like a maiden breast. 

 

 

EMIL BOTTA  

(1911 - 1977) 

 

Command  

(Ordin) 

 

I have to take refuge in the tent of the forest, covert 

Dark April is on my trail, 

clattering chains he hales 

and a knife in his hands to jab in my ribs. 

 

Green horses, carry me as fast as lightning, 

save me from evil, from the scourge of dread, 

My hair is a bludgeon, my skin a kerchief of blood, 

flight, flight 

through the rain of ichor, soaking, 

mere I'll reach the holy hope for. 

 

Take me to your tribe, 

I shouted at him as from a snake hole, 

give me bitter, bitter wages, 

make me a disciple of angels, your devout scrivener. 

 

I never slandered twilight and silence 

that ravenous come from caves and from dens, 

but now I insult them and again and again I shout them: 

Foxes, do you want to leave my skin here, put in 

pledge? 

 

And Dark April becomes more oppressive, more 

tyrannical, 

now the amazing cortege will receive my dire play, 

now he will thrill my shoulder with a flower 

and command me laconically: stay.  

 

 

LEONID DIMOV  

(1926 - 1987) 

 

The Rondel of the Holy Adulteress  

(Rondelul sfintei adultere) 

 

The somber elders are gathered for inquest 

Around the holy adulteress, unharm 

Found, last night, in another nest, 

Now lost in sleep and divine charm. 

 

Overwhelming dome of  jasp, 

Evasive silk velvets on the nook and crest: 

The somber elders are gathered in a gasp 

Around the holy faitheless at her rest. 

 

She's still sleeping and smiling at her best, 

Hidden in the sheets, white and lush, 

And a lot, under the vaults, they rest 

And watch her sleep in hush, 

The somber elders gathered for inquest.  
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MARIN SORESCU  

(1936 - 1996) 

 

Forest Road in the Mountains  

(Drum forestier) 

 

A fir, a beech, 

A birch, a maple 

The mountain break down to the valley 

On raw levers. 

 

As I climb this forest road, 

This sloppy hill, 

These trucks 

Carry the forest 

In chains.  

 

They're going to another country 

The beams that held the vault of heaven 

The threshold, the sole of the house, the door frame, 

The shepherd cudgel, 

Shepherding the Romanian language. 

 

After it grows  

A mountain of sawdust, 

Canceled by the next rain, 

Blown by the proximate wind. 

 

A fir, a beech 

The sawmill works hard, electrically 

Thousands of tree circles cut their veins 

The doina song are bleeding 

The foretime goes faint. 

 

With every smitten tree 

It falls on our shoulders 

A blue rag from the sky.  

 

 

ION STRATAN  

(1955 - 2005) 

 

Life and Death  

(Viața și moartea) 

 

Buddha choked himself with a 

rice grain - it is say by the elders. 

 

Be blessed Buddha 

be blessed the grain, be blessed 

the elders. 

 

Be blessed the words that 

let us talk about 

death. I have so many friends there 

 

and so I don't know if I am 

dead or alive. 

 

Sometimes I dream that history rehearses itself 

life repeats itself 

and the words go over. 

 

Sometimes I don't dream, like a stiletto 

tearing a silk cloth I wake up 

with dew on the chest. 

 

Like a knife, like a dagger 

shines the ice in 

my heart. 

 

I've loved, I've hated 

and it wasn't good enough. 

 

Where are you taking us, life 

imbued by age? 

 

I'm glad by the growing up children 

I'm sad by the dying old men. 

 

I stay here between two seasons 

with the cross on my chest and the clothes 

put in order.  

 

The hair grows, the nails grow,  

but I don't have time to notice that. 

 

The wine passes, the waters remain, 

but I don't have time to notice that. 

 

Life passes, but death 

remain. But I don't have time to 

notice that. 

 

 

MARIANA MARIN  

(1956 - 2003) 

 

Language Written under the Eyelids  

(Limba scrisă sub pleoape) 

 

The age of high, tremendous poem,  

are gone. 

The dark thinking and the barbed wire  

will remember none but these elegies  

 

and a fierce loneliness, 

tremendous, high...   
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Eugen BARZ 

 

 

 

Regie 

 

Mai întâi amestec rolul me cu ale celorlalți, 

trag norii până la jumătatea scenei,  

dirijorul face gesturi grăbite să ne apropiem, 

sufleurul șoptește să privim spectatorii în ochi, 

să nu ne invadeze spațiul cu luminile lor flămânde. 

Iată vămile din timpul nopților lungi  

care vor să ne corupă  

și ne insultă din întuneric,  

lovesc cu coatele în coastele noastre, 

din brațe care nu se sfârșesc. 

Piesa aceasta putea fi floare la ureche, 

dar noi credem în jocul atracției  

mai mult decât în cel al înfrângerii comandate, 

ardem ca torțele 

de dragul aplauzelor. 

 

 

Bestia 

 

Ascundeți-vă sub mantia mea,  

ca o lavă rece va trece Bestia  

și nu știu de se va găsi cineva să o picteze în zid,  

nici dacă-i va pune ochi de aur 

prin care strigoii să nu treacă. 

Pe frunte îmi îngheață 

picăturile fricii,  

văd totul prin sticlă fardată,  

abur palid mi-e obrazul. 

Adulmecați-mi pașii, 

înainte să mă prindă 

o lene modernă, 

zidul e pregătit,  

cel care o poate picta 

dă semne  

că urcă spre noi. 

 

 

Ocnașul 

 

Dinspre coridoarele închisorii 

aud paşii ei, 

dau naibii teoria erorilor, 

cu apucături de gardian 

îi mângâi braţele 

mai moi decât mătasea. 

Paturi jupuite ca mieii, 

glezne amorţite şi gheare de lilieci 

mă însoţesc în hohote de lanţuri la uşi. 

Steaguri cât ogarii în fugă 

coboară în bernă, 

ferestrele sunt sigilate 

să nu cearnă aurul soarelui, 

eu strig din toți plămânii   

că nu-mi voi mai spăla faţa 

îmbujorată de sărutări. 

 

 

Ducesa de Alba 

 

Cu ochii pe cer  

am urmărit-o  

până la casa surdului, 

unde se împerechease  

cu o spinare strâmbă. 

Stinge-mi cărbuni  

de rădăcini, zicea,  

apoi să plecăm,  

dar se lipise 

de capriciile într-o ureche,  

ale unui înger  

de peste mările mai negre, 

decât pânzele nefericitului Goya. 

 

 

 

Ce faci? 

 

Ți-e dor de mine?  

Eu sunt bolnav 

în gândurile  

pe care nu le-ai avut încă,  

dar mă refac în visele tale 

limpezi ca Lacul Gilăului.  

Mă poți vedea cu maidanezii  

pe care-i iubești,  

când strig la lună.  

De la ea am învățat  

să plutesc spre aura ta,  

când mi-e dor de tine.  

Ce faci? 

                                            POEME 
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Ion SCOROBETE 

 
Poezia în care locuiesc 
 
Poezia în care locuiesc are 
apucături blestemate 
mă joacă pe degtele ei de fineţea 
transparenţei 
se exhibă în momentele mele critice 
îmi caută de la începutul lumii o iubire  
care să o anuleze pe a ăluia 
ce a urcat cu scara din frângie de ceară 
mă amăgește că ar fi totuși  ceva  
ceva de capul meu pătrat 
pe care-l port prin sălile tribunalelor 
s-o găsesc pe duduia legată la ochi 
mă smintește  
să-i deschid soarelui poarta 
să-și facă adăpost în inima mea 
să nu mai stau noaptea de veghe pentru  
o pasăre măiastră care 
sigur doarme în brațele altul copac 
cum în ultima vreme mi-a indus 
ocupația extravagantă pentru viața urbană 
să cultiv grădina 
să scot din humă idei 
și să las dracului rețelele de socializare ălora 
care au fugit de acasă 
 
1947 
 
În cer ca și pe pământ a început o altă lume 
e zvon că  
dușmanul nevăzut e gata să se predea 
cu arme și bagaje 
în mâinile mele mici  
în timp ce tata cum nu prinde frontul 
se află în contingetul care nu deslușește stângul 
de opusul său  
de pază 
la mănăstirea Tismana 
să fie sigur că aurul pleacă la ruși iar 
fundătura cu deschidere-n ceață  
apasă pe umerii mei 
 
abecedarul din pământ ocupat mă pregătește de slugă 
exercițiul intră în pori 
undelemn de floare 
neasimilată 
sub dealul haiduc al merenilor încalț noroaiele 
din cauciuc 
cobor ageamiu în orașul de fier 
călătoria se cațără pe mine ca o femeie versată 
sunt singur și mă păstrez 

de ofertă 
în familia prunilor 
care nu-i cunosc drumului alt sens decât 
sacrificiul 
lecția pietrei rodește de la bunicul 
în bagajul meu 
parcurge fiecare nerv 
hrănește privirea spre interior 
sângerează dar nu apune 
retipărește mirarea 
se îndoaie dar nu cedează torsiunii 
tălpile se revigorează prin ritm 
cum bunăoară acum 
la cotitura ce-și lucrează de la sine forma 
mă întemeiez pe un zbor de fluture orb 
curtat de aerul jilav 
pe cursul râului grăbit să structureze 
mirajul 
 
imping lucrurile de la necesitate la scop 
din ziua cu bube nevindecate 
la vraciul de ocazie 
ader la oscilația frunzelor  
întruchipând primul abac al lui siminic 
când nu era încă ion 
pe munte 
la aventura unui gând răzleț pe 
oblica lustruită de atâtea eșecuri în tentativa 
de a urni până în vârf 
stânca  
pe Carafos dar 
nu ader la sentimentul care se spală de păcate 
cu tinctură de iod 
preparată din ingrediente în putrefacție 
 
Imperiul mărunt 
 
În vârful piramidei perorează viața și opusul ei 
netrișat 
biruie împreună 
precum boabele de fasole 
revărsate din traista de rafie deșirată 
în plapuma subțire a humusului 
bine dozat cu celuloza-i densă 
din acest adăpost neinteresant înhață 
raza mult așteptată 
aidoma pruncului sfârcul bogat în ziua 
sorocită 
cu umede buze  
 
cuprins în această mișcare de căpătâi a energiei 
în nimbul ei verde 
surprind copleșit impulsul netemător 
acest clopoțel al întâmplării 
de parcă o mână dibace  
își suie centimetru cu centimetru vesmântul 
spre arcul amiezii 
spirala desfoliată  pe arac 
încât deschid și eu poarta bucuriei  
să mă pierd în mulțimea de zgomote care 
nu mai contează 
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Daniela TOMA 
 
*** 
 
oferta zilei de astăzi este teoria de 
bază a plângerii 
care stă trează, e legată de mine 
 
aş putea să-i rup o aripă, 
dar există riscul să găsesc în locul ei un măr înflorit, 
iar ochiul să cântărească amânarea încă zece secunde 
 
aş putea să trec peste o apă întinsă 
dacă nu m-aş teme că o aud strigând: ce anume te 
bântuie? 
flacăra, giulgiul, camera pustie, 
toate au cunoscut cel mai rău sentiment din lume 
şi pe cel mai bun... 
 
aşadar, să ne asigurăm că putem smulge din sânge 
obsesiile, 
braţele ridicate, aproape frumoase, dureros desfăcute 
 
pentru că, vezi tu, măi, omule... 
când ne duce valizele pe scurtătură, trecutul, o 
matrioşcă decolorată,  
face exerciţii de apropiere cu noi, 
iar dacă îl privim mai atent, observăm că nu are ochelari 
de condus  
şi asta, ori e o ambuscadă, ori avem mare noroc... 
 
şi uite aşa, atârnaţi de marginea oglinzii  
lăsăm refrenul să avanseze, 
construim tăcerea mai uşor decât un zid, 
totul e un vis de care se lipesc nopţile puţine în propria 
întrupare,  
flashurile nu sunt numai sepia ci şi pe dinăuntru şi în 
adânc, 
pe unde simţi întinderea golului răsfoit, îmblânzit şi ales  
pentru a te ţine la distanţă de tăieturi 
 
cum vei recunoaşte pe cel ce blochează drumul  
dacă faţa lui incertă e lipită de spate, apune dintre 
draperii 
şi din primul rând?  
 
aşadar, filosofia dreptei neputinţe e atât de aproape de 
retragere,  
oricât te-ai agita, 21 de guri, în 21 de clipe fac în acelaşi 
timp vocalize,  
strigă din răsputeri „pardon, aici e tot frig, noaptea e 
singura stăpână,  

am uscat întunericul şi l-am măsurat pe tot într-o singură 
lună!” 
 
cuvintele rămân împietrite în casă, în sărbătoari  
 
doar poetul cultivă totdeauna neînfricate culorile 
 
în rest e bine, împarte egal un albastru,  
şi-a pus două pietre peste suflet, verifică preţurile 
 

*** 

într-o zi, corpul meu e tânăr, 
în altă zi îmbătrânește brusc, nu-l mai recunosc, 
pare o vietate ciudată care bate aerul 
și-l împrăștie disperat pe deasupra lui 
 
cel tânăr stă ascuns bine înăuntrul meu 
celălalt, în afara mea sau împotriva mea ... 
acesta din urmă e reținut, dar fără dovezi, 
mă imploră să cred că-l poate aduce înapoi pe manole,  
să-mi zidească vârstele pe dinăuntru,  
să-l priveasc apoi de sus ca pe un tip norocos 
 
unul dintre aceste două corpuri ale mele e neadaptat,  
dar nu știu care 
amândouă se răzgândesc, se schimbă des între ele 
și-mi spun ceva despre timp, despre lucruri care 
contează,  
până ce, dintr-o dată, înțeleg -  
eu sunt singurul meu corp închis în propriul corp,  
în mine sunt tot ceea ce sunt  
 
mă trag cu mâinile de păr și pielea mi se aprinde pe față,  
mă văd fără ochelari în trupul meu de ieri, 
mâine s-ar putea să nu mă mai recunosc 

 
*** 
 
ştii, uneori simt cum nişte aripi de cucuvea mi se varsă 
în sânge,                                
îl ridică precum un scut deasupra capului          
şi aruncă apoi în el cu bulgări de zăpadă                        
vreo cinci zile la rând în tot largul adunării  

alteori, aceleaşi aripi îmi îngroapă adânc sângele într-un 
perete lichid,                       
trupul ştiut, trupul neştiut şi trupul întins peste gustul 
meu,        
 toate se luminează 
 
teamă intră printr-o spărtură în legalitate,                                                                                                       
îşi notează în derâdere primele simptome ale filmului 
mut,                                    
nu mai spune nimic despre acadele şi somn,  
devine mai târziu în măruntaie emoţie de lut  
 
şi acum ce facem? vei întreba                                                                                    
numărăm de la dreapta spre stânga mârâitul sub piele 
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Andreea ZAVICSA 
 

O Românie sub semnul 

PROVIZORATULUI 

 Despre volumul Provizorat, Bianca Burța-Cernat 
afirma în Observator cultural că „este romanul unei 
Românii în derivă, construit solid și în același timp cu 
virtuozitate. Viziunea asupra istoriei este aceea a unui 
carusel infernal ce funcționează – implacabil – cu 
exactitatea unui perpetuum mobile.” afirmație ce 
sintetizează excelent conținutul operei din 2010 a 
Gabrielei Adameșteanu. Criticii au văzut în Provizorat o 
continuare a Dimineții pierdute din 1983, dată fiind 
construcția similară pe spiralele temporale exemplar 
redate, parcurgerea unui secol întreg de istorie prin 
intermediul salturilor în timp făcute de personaje și de 
narator însuși, dar și prin dozele generoase de 
feminitate care transpar la tot pasul. Diferența 
substanțială între cele două romane, excelente, de altfel, 
ține de momentul apariției fiecăruia dintre ele, ceea ce 
conduce, în mod evident, la o mai bună explicitare de 
către autoare a epocii evocate. Dimineață pierdută 
apărea la începutul ultimului deceniu de comunism 
autohton, fapt ce indică, de la bun început, o mai mare 
reținere din partea Gabrielei Adameșteanu de a spune 
lucrurilor pe nume. Chiar dacă, în esență, volumul punea 
în lumină discrepanțele dintre epoca interbelică și 
prezentul cenușiu al anilor `70, este limpede că adevărul 
este spus doar pe jumătate, pentru a nu exista piedici în 
calea publicării romanului. Din acest punct de vedere, 
romanul Provizorat, care apare în libertate, la două 
decenii de la căderea comunismului, își permite să 
trateze pe îndelete problematicile reale ale sistemului 
prăbușit și să exploreze, prin intermediul analizelor 
lucide și atente ale autoarei, aspectele care n-au putut 
constitui material artistic în trecut.  
 Așa se face că volumul din 2010 este o frescă a 
României comuniste, surprinzând, dacă nu în totalitate, 
măcar în majoritate aspectele ce definesc cele patru 
decenii de dictatură care au marcat semnificativ 
societatea românească în ansamblul ei. Pe fundalul 
acestui context politic opresiv, Sorin Olaru și Letiția 
Arcan încearcă să își trăiască iubirea, o relație 
adulterină, strict interzisă de Documentul (majuscula îi 
aparține autoarei) care reglează până și viața intimă a 
individului: Codul Eticii și Echității Socialiste. Captivă 
într-o căsnicie în care nu se simte împlinită și care 
constituie doar o sursă permanentă de frustrări și de 
reproșuri venite din partea soțului, Paul Arcan, Letiția 
evadează într-o relație clandestină cu un coleg de 
serviciu mai tânăr decât ea, pendulând astfel între două 
lumi opuse, incapabile de a-i aduce mai mult decât o 
fericire provizorie. De fapt, întregul roman stă sub 

semnul provizoratului, fie că vorbim despre relația 
extraconjugală a protagoniștilor, care trăiesc cu teama 
constantă de a nu se trăda, despre ierarhiile care se 
stabilesc și restabilesc progresiv în interiorul Instituției, 
despre așteptările în care se află fiecare personaj în 
parte (de a fugi din țară, de a schimba locul de muncă 
sau de a obține un divorț) sau despre începutul 
sfârșitului coșmarului comunist, pe care multiple 
personaje-reflector îl anticipează. Reușita romanului 
vine, surprinzător, din păstrarea structurii utilizate și în 
Dimineață pierdută, care constă în alternarea constantă 
a planurilor temporale, sărind astfel din prezentul anilor 
`70 în perioada de dinainte și din timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, când deciziile riscante, 
controversate pe care le iau bunicii lui Sorin Olaru și ai 
Letiției Arcan vor dicta, mai târziu, destinele acestora. 
 În acest sens, teroarea Dosarului, al cărui 
conținut arăta, în epocă, „originea sănătoasă” sau 
„nesănătoasă” a individului, apare pe tot parcursul 
operei când ca sursă de mister, când ca o piedică în 
calea ascensiunii în societate și ca inevitabil pretext de 
stigmatizare, rușine. Letiția este o astfel de persoană cu 
„dosar pătat”, iar motivele sunt înșirate tăios de soțul ei, 
într-una din nenumăratele lor certuri din cauza acestui 
subiect: „Vrei neapărat să știi de ce nu îmi vine 
confirmarea tezei? Pentru un unchi al tău, secretar de 
stat în guvernul Antonescu, cu condamnare la moarte, 
comutată în închisoare silnică pe viață! Pentru altul, 
spion al englezilor! Pentru cel care te-a crescut, 
simpatizant legionar! Pentru taică-tu, condamnat într-un 
lot de douăzeci de persoane, omisiune de denunț, 
colportare de materiale dușmănoase contra regimului!” . 
Frustrările lui Petru, conferențiar la Universitate, vin pe 
fondul căsătoriei sale cu Letiția, care aduce cu sine 
șubrezirea dosarului său „sănătos” și lipsa unor privilegii 
de care, în alte condiții, s-ar fi bucurat. La rândul său, 
Sorin Olaru, copil adoptat fără să-și cunoască adevărații 
părinți, trăiește sub aceeași obsesie a Dosarului, ale 
cărui ițe și puncte slabe încearcă să le afle pe tot 
parcursul romanului, în restul timpului fiind nevoit „să-și 
falsifice biografia. De-asta și perorează el pe tema 
disimulării oneste, în lumea în care trăim, n-avem altă 
armă de apărare, Lety” . 
 Ceea ce conferă de fapt substanță romanului 
este intriga amoroasă creată în jurul personajelor Sorin 
și Letiția, a căror relație adulterină este descrisă cu mare 
finețe de autoare. Jucându-se din punctul de vedere al 
strategiilor narative cu stilul indirect liber, întrebuințat 
exemplar, Gabriela Adameșteanu construiește alternativ 
profilurile psihologice ale protagoniștilor cu ajutorul 
narațiunii heterodiegetice, ce permite accesul cititorului 
în intimitatea gândurilor fiecăruia în parte. Probabil că 
termenul provizorat, ales ca titlu, definește cel mai bine 
legătura interzisă dintre Sorin și Letiția și sporește 
suspansul poveștii lor de dragoste. Cei doi se întâlnesc 
pe ascuns, o dată sau de două ori pe săptămână, în 
garsoniera unui prieten de-ai lui Sorin, „casa lor 
provizorie”, trăind amândoi amăgirea că nu-și vor putea 
oficializa niciodată relația și teama că orice întrevedere 
poate fi ultima, iar din acest motiv, bucuria iubirii 
împărtășite nu poate fi gustată până la capăt. Divorțurile 
nu erau bine văzute în epocă, ba chiar maculau puternic 
Dosarul individului și, bineînțeles, nu puteau fi obținute 
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ușor. De cele mai multe ori, soții erau căsătoriți doar în 
acte, în timp ce viețile și le trăiau separat unul de 
celălalt. În situația aceasta se află Letiția Arcan, la ale 
cărei surse de suferință se adaugă și grija obsesivă de a 
nu rămâne însărcinată. Nu doar din cauza refuzului ferm 
al lui Petru de a avea copii și din pricina temerii de a nu-
și dezvălui infidelitatea, ci, mai ales, din cauza decretului 
cu numărul 770 din 1966 care interzicea avortul, cu 
puține excepții. Gabriela Adameșteanu redă în paginile 
romanului său, cu veridicitate, disperarea cu care Letiția 
așteaptă, lună de lună, venirea ciclului menstrual și suita 
de gânduri contradictorii care îi trec prin minte atunci 
când constată orice fel de întârziere. Cu alte cuvinte, 
autoarea atinge subiectul sensibil al condiției femeii în 
perioada comunistă și accentuează lipsa de perspectivă 
cu care se confruntă în situații de viață și de moarte. 
Pentru că, în definitiv, soarta unei femei care era nevoită 
să avorteze în secret, prin metode îndoielnice și 
nesanitare, depindea, în primul rând, de noroc. Când 
inevitabilul se întâmplă, Letiția alege varianta riscantă a 
chiuretajului, dar romanul nu prezintă urmările acestui 
episod, ci se încheie, simbolic, cu despărțirea celor doi 
îndrăgostiți și refuzul femeii de a accepta banii oferiți de 
Sorin. Finalul este, altminteri, unul intuit încă de la 
început, dar accentul cade, din punctul meu de vedere, 
pe puterea Letiției de a-și recăpăta libertatea, 
independența, de a-și reface viața în lipsa unui bărbat 
care să-i ofere sprijin. Deși romanul abundă în secvențe 
care scot în evidență vulnerabilitatea, aiureala, 
imaturitatea, falsa naivitate ale personajului feminin și 
atașamentul ei nesănătos de un bărbat lângă care 
oricum nu și-ar fi putut imagina un viitor, aceasta 
găsește resortul necesar separării, iar finalul volumului 
prezintă o Letiția Arcan stăpână pe sine însăși. 
 În completarea profilului feminin, trebuie adus în 
discuție un alt aspect important din viața Letiției și 
anume scrisul. În momentele în care își îngăduie să fie 
singură cu gândurile ei, Letiția notează în caietul devenit 
refugiu bucăți de proză autobiografică, puternic 
încărcate stilistic, din care transpar strigătul ei de ajutor 
și neputința evadării dintr-o existență apăsătoare. Lelia 
Arcașu, după cum semnează Letiția în paginile revistelor 
literare, este o „tânără speranță” în sfera prozei 
românești, care aspiră la publicarea unui volum de 
nuvele. Climatul literar al epocii este caracterizat de o 
oarecare liberalizare, însă, după cum intuiește Sorin, 
acest lucru nu va fi de durată, drept care insistă asupra 
Letiției să profite de ocazia, poate unică, de a se afirma:  
Pragmatismul și sprijinul lui Sorin vin însoțite însă de o 
rezervă față de Letiția. Poate că „într-o bună zi va citi în 
vreuna din nuvelele ei tot ce i-a șoptit el sub plapumă. 
Vai de familiile în care s-a născut un scriitor. Precauția 
de care dă dovadă Sorin se află în strânsă legătură cu 
frustrarea pe care o trăiește gândindu-se că Letiția 
reușește să se strecoare în lumea literelor prin 
intermediul căsătoriei cu Petru Arcan, redactor de 
revistă și un nume în sfera academică. Aici, Gabriela 
Adameșteanu trece în revistă un alt detaliu semnificativ 
pentru perioada comunistă, adică avansarea pe scara 
socială datorită „pilelor și relațiilor” formate de-a lungul 
vieții. Așa cum dosarul pătat al Letiției atârnă greu de 
piciorul lui Petru, în același fel dosarul impecabil al 
soțului spală din păcatele cuprinse în dosarul soției. 

 Nu în ultimul rând, trebuie remarcat rolul pe care 
cronotopul îl joacă în romanul Provizorat și nu numai. 
Imaginile Bucureștiului comunist dejist și apoi ceaușist, 
care constituie fundalul frământărilor Letiției și ale lui 
Sorin, erau anticipate deja de romanul Dimineață 
pierdută, în care plimbăreața croitoreasă Vica Delcă ia la 
pas cartierele periferice și centrale ale orașului, în 
căutarea unui partener conversație, amintind prin asta 
de personajul lui Marin Preda. Paul Cernat observase, 
referitor la întreaga operă a romancierei, că „sunt foarte 
puțini prozatorii români care au «prins» imaginea 
Bucureștiului cu acuitatea memorabilă a Gabrielei 
Adameșteanu. Bucureștiul ca spațiu familiar, ca iluzie 
substanțială a lui acasă” (Paul Cernat, 2008). Revenind 
la Provizorat, Andreea Răsuceanu sublinia, în volumul 
Bucureștiul literar: șase lecturi posibile ale orașului, că 
romanul „dezvăluie un oraș ca un martor mut al Istoriei, 
dar și depozitar al evenimentelor înscrise în cronica sa: 
traseele personajelor în perimetrul urban dezvăluie 
detalii despre înfățișarea orașului, despre viața în 
comunism (și nu numai) și despre modul în care, 
raportându-se la spațiu, personajele deconspiră de fapt 
un mod de a vedea lumea, dar și, implicit, organizarea, 
modul de funcționare a acesteia” (Răsuceanu, 2016). 
Cenușiul este nuanța predominantă a comunismului, 
așa cum este el reflectat în arhitectura capitalei și în 
geometria perfectă a clădirilor, sugerând astfel un 
univers liniar, coordonat cu strictețe, care nu acceptă 
abateri sau devieri de la șablon. Nucleul Bucureștiului 
comunist este Clădirea sau Instituția, cu majuscule, care 
reprezintă, bineînțeles, monstruoasa Casă a Scânteii, 
proiectată pe model sovietic și în alte capitale ale țărilor-
satelit. În această „citadelă cu alcătuire geometric 
exactă, supravegheată vigilent” , unde muncesc Letiția și 
Sorin, discreția este cea mai puternică armă de apărare. 
În Dicționarul de locuri literare bucureștene, autoarele 
notau, în acest sens, că Instituția sau „Clădirea e o 
lume, un univers în sine, populat cu ființe a căror 
intimitate e inexistentă, o imagine la scară mai mică a 
societății care trăiește sub teroarea unui Big Brother 
omniprezent, într-un timp anistoric, unde singurele 
repere permise sunt mărețele realizări ale prezentului” . 

  Fără îndoială, romanul Provizorat este mult mai 
mult de atât, dovadă că se înscrie cu succes în integrala 
prozei Gabrielei Adameșteanu și este anticipat în 
multiple nuvele, dar și în volumul care a consacrat-o, 
adică Dimineață pierdută. Lucrarea de față nu a reușit 
să atingă decât o mică parte din aspectele ce constituie 
panorama comunismului românesc realizată de autoare. 
În fond, după cum afirma și Eugen Negrici în volumul 
Literatura română sub comunism, Gabriela 
Adameșteanu este „o prozatoare excepțională, care 
moștenește de la Hortensia Papadat-Bengescu privirea 
necruțătoare, puterea de a observa nuanțat și de a 
înregistra, cu detașare, întâmplările existentului”.  Meritul 
romanului este acela de a-și alege ca subiect 
intruziunea politicului în viața privată a individului, cu 
accent pe neajunsurile iubirii adulterine și pe riscurile pe 
care aceasta le implică. Este un roman solid, care 
prelungește, în deplină libertate de expresie, ecourile 
Dimineții pierdute, fără să abandoneze tonul serios, 
tulburător și, pe alocuri, tragic. 
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Ana DOBRE 

 

 

 

         Kanaka sau despre ideal 
 

Suntem ca pasărea kanaka, spune un 

personaj din noul roman al Ilenei Popescu Bâldea1, 

într-o lume care poate fi un basm dacă n-ar fi 

atâtea interferențe care deplasează liniile, ducând-

o aproape de hotarul infernului. Pentru a ajunge la 

înțelegerea replicii cifrate din finalul romanului, a 

Irei, cititorul trebuie să parcurgă pas cu pas narativ 

o poveste care intersectează fabula, scriitura 

povestirii/istoriei ce include viața personajelor, în 

transcriere subiectivă din perspectiva unui 

personaj-narator, Ioan, cu meditația asupra 

relațiilor dintre ele, ca și asupra scriiturii văzute ca 

discours. 

Ileana Popescu Bâldea pare captivată de 

propria poveste care i se propune, lăsându-se 

purtată de undele inspirației pentru a o derula ca 

poveste despre eternul conflict dintre părinți și 

copii, din perspectiva unui narator în ipostază 

masculină, Ioan, un tată sacrificat de însăși 

generozitatea lui. Avatarurrile scriiturii, romanul 

fiind, deopotrivă, écriture d'une aventure, dar și 

aventure d'une écriture, nu-i sunt indiferente. 

Povestea lui Ioan include propria histoire, ca 

parcurgere a unui scenariu de inițiere, în care el, 

Ioan, este marele inițiat, având de înfruntat 

obstacolele – probele lui de inițiere, așezate de un 

demiurg exigent, pentru a primi, la final, după 

eliberarea din prizonieratul limitelor impuse de 

propria lui munificență, dreptul la fericire, dreptul de 

a decide, valorificându-și liberul arbitru, modul de a 

a-și trăi viața; această histoire este însoțită 

permanent de umbra discursului, a sugestiei 

mecanismelor scriiturii. Roman și metaroman, la 

final, vocile narative se amestecă: romanul lui Ioan 

include și romanul Irei scris de Maya, personaj cu 

simbolismul lui enigmatic, un mod al Ilenei Popescu 

Bâldea de a sugera o concepție estetică. 

În acest punct, se relevă cele trei tipuri de 

narator: personajul-narator, naratorul omniscient, 

auctorial, personajul reflector. Ioan, personajul-

narator, se confesează, scrisul fiind pentru el 

catharsis, un mod de a interoga și de a depăși, prin 

răspunsuri aproximative, incertitudini copleșitoare, 

rezultat al complexei relaționări cu sine și cu 

ceilalți. E, apoi, Maya, naratorul observator, 

omniscient care, detașat, obiectiv, spune povestea 

Irei, completându-i, prin lentile relativizatoare, 

portretul pe care i-l face Ioan. Despre romanul 

Mayei, scriitoarea suferind de Alzheimer, nu putem 

decât aproxima, folosindu-ne de imaginația proprie. 

Alzheimerul de care suferă Maya are, în țesătura 

simbolic-estetizantă a romanului sugestiile lui 

referitoare la memoria creatorului, la meandrele ei. 

Creația este o scriitură a altei scriituri, lacunele fiind 

completate de o memorie deficitară care le umple 

cu propriile povești/mituri. Într-o asemenea 

poveste, sensurile, semnificațiile, ca și finalul, se 

deplasează ca spațiile în fizica cuantică. 

Spațiile epice devin, în romanul Ilenei 

Popescu Bâldea, locuri, toposuri interioare mai mult 

decât exterioare, plasate într-o geografie fizică, în 

care personajul se confruntă cu sine. Palimpsestul 

este o sugestie epică permanentă, așa cum 

sugerează chiar motto-ul ales din Anamnesis: 

„Uneori, te simt puterea mea din umbră. Alteori, o 

specie biplanetară. Sunt vie, colivia și cunoașterea 

se află în mine. Des, îmi îmbrac singurătatea și fac 

din cuvinte doar vopsea pentru haos...” Scriitura, 

papirus cu lacune, presupune un suprem efort de 

anamneză, o reamintire a unui cosmos prin care 

cineva a trecut și a consemnat o poveste pe care 

altcineva trebuie să o redescopere și să o rescrie. 

Primul capitol, Între lumi, este, de 

asemenea, un preambul sugestiv pentru estetica 

scriiturii, pentru condiția scriitorului. Într-adevăr, 

singur, omul care scrie se situează între lumi, la 

fruntariile lumilor, la margine, acolo unde poate 

privi „în jos dincolo de închipuire”, ridicând-o apoi în 

cerul creației, nu un marginalizat, ci însingurat, într-

o mizantropie orgolioasă. Se conturează toposul 

creatorului, lumea lui, în care copacul este un axis 

mundi, legând între ele cuantele, aducând aproape 

cerul și pământul. Papirusul a devenit laptop, 

imagine a virtualității ce deschide câmpul infinit 
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altor virtualități și în care creatorul poate așeza 

propria virtualitate/ ficțiune. 

În structura elaborată a romanului, primele 

patru capitole: Între lumi, Prezentul acesta, Tălpi și 

singurătatea albului, Libelula, cariatidele epicului, 

sprijină o dublă narațiune ce conține, în 

retrospectivă, confesiunea lui Ioan și povestea Irei, 

așa cum o vede el, ca personaj reflector. Planurile 

temporale, difuze și enigmatice, se clarifică, în 

momentul în care trecutul devine, în realitatea 

prezentului, un prezent al trecutului, adus în 

dimensiunea mărturisirii. 

În povestea lui Ioan, de decelează eternul 

conflict dintre părinți și copii, deși el trăiește și-și 

asumă faptele ca pe o fatalitate, inevitabilă prin 

comandament al destinului. Sinceritatea îl face  nu 

doar să se confeseze, ci să se spovedească, fără 

nici un fel de ascunziș. Una dintre slăbiciunile lui 

este hipersensibilitatea, excesul de toleranță și de 

înțelegere, care ar sugera o prevalență a laturii 

feminine asupra masculinității. Acest fapt ar putea 

explica de ce a fost părăsit de Davia, în structura 

căreia prevalează masculinitatea, de ce este/se 

lasă exploatat de fiul său Andrei.  

O realizare a romanului este Davia, mai 

mult chiar decât Ira, o Matildă greu de descifrat, cu 

demonismul și rătăcirile ei egoiste de fată 

nesăbuită amintind de romanul lui Mario Vargas 

Llosa, Rătăcirile fetei nesăbuite. Davia este oglinda 

spartă în care imaginea lui Ioan nu se poate 

recompune. Dublul lui, oglinda lui întregitoare, este 

Ira, femeie reală și/sau proiecție iluzorie, în care-și 

proiectează visul de reîntregire a ființei originare. 

Într-o convorbire cu Ileana Popescu Bâldea, 

legat de simbolismul păsării kanaka, clarificarea 

scriitorului făcând parte din procesul de creație, 

pasărea kanaka ar fi, pe de o parte, omul nativ, 

omul disecat până la ultima celulă, iar, pe de alta, 

kanaka ar fi omul asuprit, Ioan, asuprit psihologic 

de fosta soție, apoi de Andrei, fiul lor. Kanaka, 

pasărea dispărută, ar fi Ira, pe care Ioan își promite 

s-o caute toată viața. Așadar, pasărea kanaka ar fi 

idealul, absolutul în veci de neatins, ficțiunea spre 

care omul, în general, Ioan, în particular, își 

canalizează toate forțele, iar Ira ar fi simbolul 

feminității, al eternului mister feminin. 

Cine este Ira? Cine este Maya? Cine este 

Ioan? Ca ipostaze fictive/ficționale, aș putea spune 

că sunt ficțiunile prin care Ileana Popescu Bâldea 

povestește și se povestește, scrie, aparent, 

detașat, schimbând obrăzarele, dar și subiectiv, 

sublimându-și propriile trăiri, transfigurându-le, 

pentru a le da dreptul de a deveni creație de 

oameni și viață, într-o viziune ordonatoare. 

Cine este cel care scrie? Romanul Ilenei 

Popescu Bâldea pune și astfel de probleme 

estetice. Creația auctorială este forma de 

armonie/armonizare cu marea creație, un mod de a 

o amprenta cu propria matrice stilistică. 

Kanaka este romanul care validează un 

romancier, fixând-o pe Ileana Popescu Bâldea în 

tabloul prozei contemporane. E un vârf pe care l-a 

cucerit și de unde nu mai poate coborî, de unde va 

trebui să-și urmeze propriul idel, propria kanaka. 

 

 
1Ileana Popescu Bâldea, Kanaka, Editura Școala 

Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020. 
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Tentative de transcendere a 

imediatului –  

Nuța Crăciun: „Cerul din colivie” 

 

 
Titlul cărții Nuței Crăciun – „Cerul din colivie”, 

Editura Colorama, Cluj-Napoca, 2020 – promite in nuce 

multe semnificații, sugerând, prin oximoron, coexistența 

iluziilor, a conștiinței zădărniciei, dar și a libertății, fiindcă 

spațiul carceral al „coliviei” cuprinde în sine o neprețuită 

avuție: „cerul”, sinonim contextual posibil și al sufletului, 

dar și al gândului, căruia unul dintre atributele definitorii 

îi este nesfârșirea, libertatea, sprijin autentic al ființei în 

momentele ei de clătinare. 

La conținutul metaforic al titlului, se adaugă, în 

continuare, motto-ul cărții, prin care, poeta aduce încă 

un argument peremptoriu pentru identificarea cerului cu 

libertatea, și anume perceperea contiguității sacrului: 

„sunt doar un amestec / de întâmplări și neîntâmplări / 

dar știu sigur că drumul îngerului / trece pe aici”.  

Cartea începe cu o artă poetică, fără titlu, în 

care autoarea își mărturisește gânduri legate de statutul 

creației, al creatorului, de procesul prin care lăuntrul 

sufletesc al celui dintâi capătă formă expresivă… Și aici, 

ca din cele mai vechi timpuri, de când omul a descoperit 

că se poate exprima și altfel decât în mod obișnuit sau 

decât cei mai mulți dintre semeni, efectul cathartic al 

scrisului este pus în prim-plan, fiind latura definitorie a 

artei și, implicit, garanția existenței ei: „când viața se 

înțepenește în noi scriem / scrisul e o ploaie curată ce 

cade din cer”, iar autenticitatea este susținută de 

sinceritate: „ploaia nu are stil se scrie simplu așa ca o 

respirație”. 

Tot în textul inițial, se prefigurează un aparent 

paradox, venind din inversarea relației dintre creație și 

creator, fiindcă, aici, nu scrisul mărturisește datele 

personalității celui ce l-a zămislit, dimpotrivă, „cel care 

scrie ia cu timpul chipul scrisului său”, perspectivă 

amintind de „Galateea”, poemul lui Nichita Stănescu, 

unde vocea lirică, în ipostaza creatorului de artă, își 

imploră creația: „Naște-mă!”, cerându-i, prin urmare, tot 

cu o sintagmă nichitastănesciană, „dreptul la timp” (cu 

modestie, poeta vorbește despre „dreptul la secundă”).. 

Amplă meditație asupra condiției umane și, 

implicit, asupra propriei existențe, cartea Nuței Crăciun 

cuprinde, prin urmare, o poezie profundă, a cărei notă 

definitorie este tristețea izvorând din convingerea că 

există două lumi la care omul are acces – iar vectorul 

conștientizat, dar indomptabil al acestui univers bipolar 

este timpul –, prima, identificată cu viață, și a doua – cu 

moartea. Cea de-a doua, „de cealaltă parte a ploii”, este 

imaginată ca o promisiune, căci acolo urmează să se 

întâmple reîntâlnirea cu mama, pregătită intens, 

așteptată („vorbesc în gând cu mama despre ziua / în 

care o să ne revedem”), însă accesul se presupune că 

este precedat de o evaluare a viețuirii, când se vorbește 

„despre înfrângeri și despre nașteri / căci așa se 

măsoară timpul”.  Din această perspectivă, „moartea nu 

e definitivă așa cum credeam / doar o lungă uitare nimic 

altceva”. În schimb, definește „sărăcia asta de viață” 

drept „o formă de acceptare a ceea ce nu poate fi 

întors”. Și definițiile vieții continuă în cascadă, 

susținându-i structura oximoronică: „un toiag înflorit într-

o primăvară imaginară / o groapă care își așteaptă 

cuminte stăpânul”; „un pachet de țigări pe jumătate gol”; 

„un nasture căzut de la haina dorului”…   

În acest perimetru trasat de vocea lirică, 

„obiectele” sunt puține, dar hotărâtoare pentru oricine 

care-și înțelege parcursul ființial. Unul dintre ele este 

iubirea, niciodată cunoscută cu adevărat, de vreme ce 

„despre iubire / mai trebuie să învățăm câteva 

abecedare”. Altul este visul, o posibilă formă de 

tergiversare a trecerii spre Dincolo, pe care îngerul 

însuși o propune („uneori noaptea vine îngerul să mă 

salveze / visează îmi strigă el”; „visează îmi strigă 

îngerul iar eu nu-mi găsesc ochelarii / confund mereu 

lucrurile / nu mai știu care e visul care realitatea”). Și, 

neapărat, „obiecte” de preț, ineludabile, sunt copilăria, 

cu posibilitățile ei nesfârșite de transfigurare a realității 

(totuși, în curgerea timpului, „nimic nu mai amintește de 

ziua aceea / în care ciopleai inimi / în lemnul cireșului 

din grădină”) și, în continuarea ei,  tinerețea, a cărei 

estompare (coincizând cu a vieții, în ansamblu) 

implacabilă este contemplată cu durere, dar și 

resemnare: „se apropie orizonturi care nu mai încep cu 

noi / privesc cum se depune praful peste tinerețea mea / 

la fel ca frunzele toamnei peste pântecul pământului”. 

O materializare a tentativei alegorice de evadare 

(dar „important e să știi când să evadezi din tristețe”) de 

sub tirania timpului ar putea fi zborul („încep iar lecția de 

zbor cândva tu erai zborul meu / încă mai ard tăciunii 
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uitării / cu fruntea pe umărul toamnei privesc agonia 

frunzelor / aerul nopții e prea ascuțit ca să pot plânge / 

înalț zmeie de hârtie din visele neterminate”)  sau, 

măcar, cuvântul (însă „s-au înecat cuvintele / au dispărut 

așa cum dispar zilele / când intră în pietre / iar puii de 

frig / își fac iarăși cuib pe umerii mei”).  

În acest context, se profilează, totuși, o 

certitudine: fidelitatea singurătății (laitmotiv al cărții): 

„singurătatea stă în ușă ca un câine”; „tu ești singură”. 

Mai mult, această stare apare ca imanență: „suntem 

singuri și goi / ca o pădure fără anotimp”; „te baricadezi 

înlăuntrul tău / singură cu idolii tăi de-ntuneric” și până și 

„brațele nopții îmi fac singurătatea hamac”. 

Cum însă pentru o creație meditativă despre 

statutul ființei umane, în general, raportarea la divin este 

o condiție aproape sine qua non a existenței, nici dintr-o 

poezie gravă, cum este cea a Nuței Crăciun, Dumnezeu 

nu putea lipsi, fiind aici prezent, de pildă, printr-o amplă 

metaforă, prin care i se sugerează omniprezența: „în 

ziua în care nu se mai întâmplă nimic ți-e dor de / 

Dumnezeu / de o posibilă flamă un combustibil ceva / 

care să-ți înarmeze pasul / o voce care să te asigure că 

poți fi vesel fără nici un motiv / fericit și absent să 

cioplești iarăși inimi în lemnul cireșului / din grădină apoi 

să urci vara într-un vârf de băț / și s-o plimbi înainte și 

înapoi prin livada cu meri / să te comporți de parcă nu ai 

muri niciodată / să te pitești la umbra unei păsări aripile 

să-ți crească / până la cer așa cum se întâmpla în 

copilărie / când pășeai într-o biserică goală și duhurile 

intrau / în sufletul tău cuprins de pioșenie (…)”  

Reflecție asupra condiției umane, poezia Nuței 

Crăciun îi reține, deci, în primul rând, tristețea funciară, 

la care poeta ajunge din orice direcție ar porni, de la 

aspecte particulare, pentru a extrapola, în continuare, 

observațiile făcute; alteori, direcția gândului transpus în 

versuri e invers: de la o observație generală, se întoarce 

la o secvență particulară, trăită, care face parte din 

același areal: „fără de sens existența asta în care nu te 

împrietenești / nici cu umbra ta // totul e-atât de rece la 

fel ca sufletul unei statui / de care te-ai îndrăgostit când 

erai copil / când nu făceai diferența dintre oameni și 

pietre // dansai pe sârma subțire a vieții ca un 

saltimbanc / care nu se teme de moarte (…)” 

Într-o asemenea viziune, transpusă în versuri de 

vocea textuală, lumea este, deci, un amestec eterogen 

și indisolubil de real și imaginar: „de fiecare dată când 

îmi vorbești se ridică o ecluză / mă risipesc prin 

fereastra deschisă spre oraș”, premisă a singurătății, a 

cărei cel puțin una dintre soluțiile de atenuare sau dintre 

consecințe poate să fie iubirea: „iubitule suntem prea 

singuri ca să nu iubim”, dar „de iubire se poate muri / 

încet / cu buzele lipite de cânt”. Pe de altă parte, 

singurătatea acutizează, conștiința deșertăciunii cu 

impactu-i contondent asupra lăuntrului, chiar dacă pare 

doar „o pală de vânt ce-și trece umbra prin inima ta”, 

când „puii de lumină îți ciugulesc din palmă”, iar „zilele / 

își urmează cursul lor firesc / spre locul acela / unde 

secunda e mai mare decât o veșnicie”. 

Și, totuși, deși invadată de tristețe, poezia Nuței 

Crăciun nu este, în același timp, o creație a neliniștilor, 

fiindcă atitudinea dezvăluită de vocea lirică este, mai 

degrabă, mioritică, fiind, în concluzie, rodul contemplației 

vieții, lumii și al reflectării în conștiință a ecoului pe care 

îl are viața, cu toate ale ei. 

În concluzie, cartea cuprinde poezie autentică, 

în primul rând fiindcă este scrisă cu sinceritate, dintr-o 

pornire salutară a autoarei, care contemplând(u-și) 

existența, se confesează, își împărtășește trăirile, într-o 

formă artistică agreabilă. 
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Gela ENEA 

Focul purificator al 
Poeziei 

         Orice carte pe care o 
deschizi prima dată îți creează un 
orizont de așteptare și, pe măsură 
ce înaintezi în actul lecturii, se împlinește sau nu 
această așteptare.  
       În cazul volumului, Femeie jucându-se cu focul, al 
poetei Any Drăgoianu, pot afirma că mi-a produs o 
bucurie sinceră, stare pe care o asociez ideii că încă un 
confrate și-a împlinit destinul creator, printr-o poezie ce, 
sub masca ludicului, comunică adevăruri grave, 
profunde. 
       Primul poem dă și titlul volumului, fiind o artă 
poetică sui- generis,  în care autoarea se confesează, 
premonitoriu: 
         Am văzut o femeie jucându-se cu focul/dimineața 
făcea mii de cercuri și le arunca în văzduh/era dintr-o 
altă lume... 
         Că este vorba de o dedublare ne convinge același 
poem, prin felul cum se continuă: numai eu îmi adunam 
urmele din iarbă//poate chiar eu am invwntat această 
femeie/am vrut să vă conving/ că pot apăsa pe trăgaci în 
orice secundă. 
      Aproape fotografic suntem conduși de către poetă 
prin lumea care pare insuficientă pentru a depozita toate 
rezervele sale sufletești,   autoarea  deghizându-se  în 
femeie de serviciu, numai pentru a fi în preajma unui 
Nero-demon al poeziei, asta ca o clamare a tendinței de 
a distruge spiritul dătător de substanță lirică: Sunt Nero, 
legați-mă/Legati-mă până nu dau foc/și acestui ultim 
poem. 
       În Crematoriul  tema este extincția universului , prin 
acțiunea focului purificator, urmată de o nouă geneză, 
proces în care, dumnezeu, derutat, nici nu știa de unde 
să pornească/de la oameni sau de la dezastre. 
      Relația cu poezia este una complexă, presupune 
combustii, înălțări și prăbușiri, deopotrivă,  justificată și 
prin ambiția autoarei de a accede la o viață perfectă, o 
viață ce n-a gustat  pierderea/sau umilința. 
        Asumarea condiției de pasager pe drumurile 
abrupte, deseori, ale scriiturii, presupune conștientizarea 
unui eu aflat sub șenilele gloriei, când, afirmă poeta, din 
această viață nu mai am ce tăia(Pierderea asta nu-i prea 
mare) 
      Autoarea transferă  asupra poemelor care se scriu 
după ora 22, care nu poartă măști, lupta sa existențială, 
convinsă ca ele, poemele, sunt viața de rezervă ce nu 
mi-o poate controla /nicio stare de urgență.(Nume de 
cod Ana) 

      După un travaliu artistic prelungit,  senzația este una 
de oboseală: sunt obosită/parcă am cărat în spate 
stânci/îmi ordonez câteva cuvinte/paginile nu mai 
tresar.(La miezul nopții poemele nu mai au niciun sens) 

       În accepția autoarei poezia nu are cum să se nască 
dintr-o stare de calm, poezia are nevoie de convulsii, de 
clocot interior, vulcanul ființei trebuie să emane la 
nesfârșit lavă fierbinte ca să se poată extrage din ea 
substanța poetică:  
n-am vrut să înceapă așa/într-un calm absolt/unde nicio 
poezie nu ar putea să prindă viață. 
      Întoarcerea în tărâmul copilăriei, recuperarea 
inocenței de-atunci, ca și imaginea delicată a protectiei 
părintești reprezintă mesajul textului Am strigat până 
apeles-au retras în munți/ , text ce  oferă cititorului și 
comparația tulburătoare: cum se retrage sufletul poetului 
când îmbătrânește/pe colile nescrise și nu găsește 
fântâna veșniciei/să-și potolească setea. 

      Potențialul prezentului trebuie cunoscut și valorificat, 
cantonarea în trecut nu aduce altceva decât plâns și 
măcinare, în condițiile în care, spune poeta, ni se impun 
căderile și viciile/iar noi nu ne mai asumăm nimic. 
      Următoarele poeme gravitează în jurul sentimentului 
profund uman al iubirii, poeta se adresează unui el care 
a generat  dragostea ce doarme într-un perete cald, 
unde, spune Any Drăgoianu, mi-am zidit începutul/din 
puțină apă și țărână albastră. 
      Cât se simte îndrăgostită, poeta își asumă curajul de 
a gusta nefericirile celuilalt, de a-i aduna dezastrele, 
totul ca să primească acea cheie a sufletului care să-i 
permită să deschidă pieptul unde ar vrea să poposească 
o vreme sau pentru totdeauna. 
       Ceea ce rămâne după aceste arderi e un pustiu ca 
un animal cu fălcile încleștate de frig, în timp ce pielea 
bărbatului se transformă într-un pergament  unde se 
descifrează toate codurile acestei dimineți,/căci vorbim 
de tristețe aici. 
       Nu se înaintează ușor prin lume, deseori un 
receptor indiferent la zbaterea poetului, nu se merge 
liniar, dimpotrivă,  autoarea are impresia că zace în 
noroiul zilelor, ca un tren deraiat. 
       Nu de puține ori simpul fapt că respiri printre lucruri 
și chipuri prăfuite generează senzația de murdărire prin 
contaminare, iar relația cu Dumnezeu este expusă unui 
pericol: e ca atunci când intri în biserică/și îți dai seama 
că mintea ta e prea murdară/să te mai poți ruga. 
      Imaginea în oglindă a ființei sale, reflectarea în 
exterior sunt o veritabilă  obsesie în versurile lui Any 
Drăgoianu, care ne avertizează: mai e o femeie să știți/o 
femeie care arde în urma poemelor mele.(Mărturisire) 
       Cititorii, printre care și subsemnata, sunt convinși că 
e vorba de o ardere, că, de la titlu începând, și până la 
ultimul text din volum, Am scris cu seriozitate despre 
mine, poeta, care a dat foc la stive de gânduri, așteaptă 
ca, la flăcările lor, să ne încălzim când ne este prea frig 
ori prea teamă că un alt foc, mult mai puternic, ne va 
mistui deopotrivă pe toți, fie că suntem poeți, fie că nu 
suntem. 
       Recomand volumul Aney Drăgoianu pentru mesajul 
său, ca și pentru realizarea stilistică, probată, de multe 
ori, în imagini remarcabile și originale. 
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Menuţ 
MAXIMINIAN 

 

Asumarea cuvintelor de sub smochin. Ion 
Mărginean 

 
De-a lungul a 20 de ani de presă culturală am 

întâlnit mulţi din preoţii care scriu şi poezie. O parte 
dintre ei spun că pot fi poeţi postmoderni la care să nu 
se întrevadă nici măcar un semn al religiozităţii şi că, 
odată ajunşi în faţa Sfântului Altar, pot să dezbrace 
haina  poeziei şi s-o aşeze într-un cui. Vrem să 
împăcăm şi pe Cel de Sus, aducându-i laude în Sfânta 
Liturghie, iar mai apoi, cumva, să renunţăm la 
sacralitatea cuvântului şi să scriem poezie în termenii 
“moderni”. Ce nu înţeleg ei, şi nu ştiu de ce, e că poezia 
religioasă poate fi modernă, în toată rigoarea canoanelor 
ei. În loc să mizeze pe ea, mai ales că au atâtea 
cunoştinţe în tematică, parcă se sfiesc, precum 
fecioarele care au uitat să vină cu candelele.  
    Aşa ceva nu vom găsi la preoţii dedicaţi cu totul 
Bisericii, pentru că harul şi talanţii daţi de Sus însoţesc 
pe slujitorii Domnului peste tot. Întotdeauna mi-a plăcut 
la părintele Ioan Mărginean faptul că este un poet 
creştin asumat, cărţile lui fiind dovada vie că poţi scrie 
atrăgând atenţia criticii şi însoţindu-te de sacralitatea 
cuvântului. Nu văd cum un preot care propovăduieşte 
Evanghelia şi vorbeşte în predicile lui despre puritate 
poate să devină, dintr-odată, promotor al cuvintelor 
obscene, că tot sunt la modă azi. 

    Ioan Mărginean vine şi ne demonstrează că 
folosind doar cuvinte care pot fi pronunţate fără nicio 
problemă în faţa icoanei, că tot vorbim de preoţi ce 
trebuie să fie modele pentru noi, îţi poţi crea un nume în 
literatură. Nu poţi spune sunt preot la biserică,  îmi las 
haina slujirii şi devin poet, putând pronunţa orice cuvinte 
vreau. Fariseismul nu trebuie să-şi aibă loc în viaţa 
preoţilor. Unul dintre ei îmi recunoscuse la un moment 
dat că el ar vrea să fie doar poet, că preoţia e o meserie 
pentru el. Atunci e grav, înseamnă că nu ai chemare de 
al sluji, retrage-te.  Spune atât de frumos Ioan 
Mărginean în volumul „Pathetica”, apărut la Tracus Arte: 
„Cuvintele aprind cărări, să pot urca muntele/.../ Auzi-
mă, Doamne, auzi-mă / De atâta înnoptare/ Maci pierd 
stele pe zodiac/ Dau alt sens şi nu ştiu dacă/ Vineri voi 
zidi sfinţilor adăpost”.  

      Într-o lume în care noaptea îşi „întoarce ochii 
pe dos”, e nevoie de readucerea în faţă a amintirilor 

îngropate în subconştient şi a imaginii străbunilor cu a 
lor lume plină de însemnătăţi: „Bunica e o grădină de 
pomi şi sărbători/.../ Trei degete unite/ Şi o căscioară 
unde se naşte un prunc/.../ Pe înserat e ca o mireasă 
tămâind albastra lună/ Ca o lacrimă risipită-n ploi”.  

    „Cândva aveam ochi şi aripi/ Şi călăream 
numele meu prin nevăzute lumi”, spune poetul, cel care 
încearcă să aducă în sunet de clopot mesajul veşniciei: 
„Hainele noastre, cuvinte ale veacului”. 

    Salvarea va veni, până la urmă, tot de la 
teslarul sufletului nostru, cel care, periodic,  „mai 
ciopleşte o formă, o zi” şi care, în iubirea lui pentru 
oameni „şterge lungul pământului/ cu o Cruce de omăt”.  

    Când totul pare pierdut, când nu ne mai 
regăsim în lumea pierzaniei, anual, de 2000 de ani, „Fiul 
de pe Cruce/ Se coboară la zece/ Cărările atunci se 
deschid din fiecare poartă/ Vin să ia lumină/ Şi oamenii 
aleargă cu flori/ Cu pâini şi doi peşti/ Pe uliţe, la 
răspântii/ Nu mai sunt vameşi”. Asta doar în lumina 
nopţii sfinte, pentru că, mai apoi, hrana veşnicie va fi din 
nou refuzată în favoarea hranei trupeşti, iar vameşii vor 
pune din nou camătă peste lume. Aşa este de când e 
lumea, de aceea trebuie să fim apropiaţi ai bisericii şi să 
ne redescoperim valoarea sufletului: „M-am ridicat şi, 
iată, umplu prin mine”.  

    Atunci când drumul şerpuieşte ca un cântec 
este momentul regăsirii cu noi înşine şi al luptei cu 
propria noastră persoană pentru cursa spre veşnicie: 
„Vâslim printre peştii cei mari/ Din adâncul cel mai 
adânc/ Cu luntrea ca o casă/ Din ziua ce tocmai a 
plecat/ Amin, Amin, cu luntrea ca o casă/ Din ziua ce 
tocmai a plecat”.  

    Girarea cărţilor sale de către Luigi Bambulea 
şi Ion Mureşan vin să afirme frumuseţea trăirii întru 
poezie.  “Note discrete de recviem se strecoară în 
Pathetica lui Ioan Mărginean” spune Ion Mureșan pe 
copertă. „Contimporan cu fluturii, cu Dumnezeu”, Ioan 
Mărginean rătăcește în tradiția marmoreeană a unei 
poezii fără prezent. Versul său, cândva idilic și emfatic, a 
traversat registre din ce în ce mai acute; de la viziunile 
(neo)expresioniste ale volumului anterior (Anotimpul din 
Patmos), ajunge, acum, la patetismul conștient, asumat 
al unui amurg. Deși având pretext religios de 
contemplație și un imaginar liturgic, această poezie 
forează, nu o dată, în cotidian... Când, însă, lirismul 
atinge sonoritatea colindului, cititorul întrevede o 
„neuscată floare de iarnă crescută sub smochin”, 
probabil iubirea, evanghelia sau poezia însăși. Adesea, 
fragmentarismul viziunilor și al expresiei (care 
înlocuiește retorismul volumelor anterioare ale poetului) 
creează impresia unui vitraliu spart; acela este trecutul. 
Fiecare poem poartă, de aceea, sigiliul unui testament” 
scrie, în prefaţă, Luigi Bambulea. 

Mi-a plăcut întotdeauna discursul sincer şi de la 
altar, şi din poezie, a părintelui Ioan Mărginean, 
compania agreabilă a acestuia şi modul în care a ştiut 
să-şi croiască un nume atât în breasla preoţilor, cât şi în 
cea a scriitorilor.  
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      Ioan Barb. Cetățile de scăpare 
 
 
 

 

 Cunoscutul poet hunedorean Ioan Barb, 

membru al Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor și 

directorul fondator al revistei de cultură și artă 

„Algoritm literar”, revistă care apare sub egida 

Uniunii Scriitorilor din România la Călan, județul 

Hunedoara, vine în atenția publicului iubitor de 

literatură, cu un nou volum de poeme cu trimiteri 

biblice, având în vedere titlul, Cetățile de scăpare 

(Editura Școala Ardelenească, 2020), care, așa 

cum remarcă și criticul Paul Aretzu în prefață, 

„semnifică, în Vechiul Testament, în Numerii și 

Deuteronom, dreptul la judecată acordat celor care 

săvârșeau o faptă gravă (omor), fără intenție.” Să 

fie oare „cetățile” poetului Ioan Barb, acele azile în 

care te poți refugia – așteptând Marea Judecată a 

lui Dumnezeu – marcat fiind de un fapt comis 

involuntar, o crimă alegorică săvârșită, poate, la 

nivelul conștiinței sau să fie acele sanctuare ale 

sufletului, în căutare de refugiu înaintea 

vremelniciei vieții, timpului, omului? „Extrapolând, 

poezia poate fi [și] o astfel de cetate de scăpare de 

la uitare (de la moarte): a copilăriei, a amintirilor, a 

celor dragi, a inocenței, a iubirii, a trăirii afective.” 

(p. 5, „Urcușul interior către poezie”)  

Cele douăzeci și trei de poeme prozaice, pe 

de o parte, autobiografice, pe de alta, ne dezvăluie 

secvențe ale copilăriei, adolescenței ori maturității 

poetului, toate având ca problematică arhetipul 

tatălui, surprins în cele două ipostaze marcante: cel 

al tatălui pământesc și al celui ceresc. Portretele 

acestor mentori sufletești și spirituali se împletesc 

într-o confidență lirică sensibilă și sinceră. „E o 

mare poftă de poveste și confesiune, directă, nu 

obligatoriu sublimată – sau sublimată numai atât 

cât cred autorii că le e de folos pentru a-și încropi 

propriile viziuni.” – constată publicistul și poetul 

Ioan Es. Pop pe coperta a patra –, nevoie de 

poveste venită din dorul de tată și copilărie, prin 

aceasta înțelegând inocență, curățenie, credulitate. 

Tocmai acest dor sfâșietor duce la 

întrepătrunderea profilului tatălui pământesc, cu cel 

divin. Cititorul va descoperii în tatăl părintesc, 

prezentat magistral de instanța lirică, trăsături 

recognoscibile: iubire, bunătate, inteligență, 

răbdare, recunoștință, credință, iar în tatăl divin, va 

afla răspunsurile căutate de suflet spre liniștirea sa: 

„dar Tu îmi amintești că sufletul nu se risipește/ 

albește aerul eliberat din plămâni/ și se întoarce în 

banița Ta din care a fost luat” (p. 13, 

„Transfigurare”) 

Stări precum contemplarea: „admir paginile 

ce pâlpâie/ cu gândurile închise în litere/ ca 

deținuții în celulele jilave/ printre zăbrele aud cerul” 

(p. 16, „Mulțumire”), meditația: „dar ce este sufletul 

tată/ un împrumut de două grame din infinit/ pe 

care El ni-l dă când venim pe lume” (p. 17, „Cetățile 

de scăpare”), vor conecta instanța cu universul 

biblic, poetul Ioan Barb având cunoștințe vaste în 

acest domeniu, trimiterile religioase ori trimiterile la 

obiceiuri, tradiții, Sărbători Sfinte, fiind evidente. „În 

dimineața de Paște când ne întorceam de la slujba 

de Înviere/ tata ne arăta locul pe unde cursese 

cândva râul morii/…? Și în fiecare zi de sărbătoare/ 

morarul oprea măcinatul/ ridica stăvilarul/ și râul 

seca iar tata își amintea/ se zbăteau pe uscat/ 

clenii și mrenele cu solzi de argint/ îi adunau copii 

la fiecare început de săptămână era/ dezlegare la 

pește// dar Tu îmi spui că cine vine la Tine/ nu va 

mai flămânzi/ pentru că ai împărțit în lume/ în 

vremea când umblai pe pământ/ cinci pești și trei 

pâini/ pe care ni le înmulțești/ în fiecare dimineață/ 

în traista Ta de veșnicie/ și cine vine la Tine/ nu va 

mai înseta/ cum odinioară Tu ai însetat în 

Samaria”. (p. 23, „Însetat prin Samaria”) 

Tonul confesiv este neprotocolar, fie că 

autorul are în prim plan imaginea tatălui care i-a dat 

viață sau a celui ceresc, dar este sapiențial, plin de 

iubire, căldură, respect și admirație. Dacă părintele 

ceresc aduce înțeles, încredere și speranță 
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copilului, omului și vieții poetului Ioan Barb, 

„Doamne/ sunt ca o piatră de var/ ruptă din munte/ 

arsă și stinsă în apa/ gropii zidarului/ din tăria 

făpturii mele nu a mai rămas/ decât o pastă albă/ 

pe care ai tăinuit-o să se sedimenteze/ în inima Ta 

o vreme/ ca un aluat pentru o plămădeală nouă/ 

pregătit pentru știința/ vieții de după/ călătoria 

terestră/ îmi faci să strălucească numele” (p. 26, 

„Piatra de var”), părintele care i-a dat viață, 

amintirea lui, îi oferă poetului o întreagă filozofie de 

viață, un mod de a fi, pe care acesta și-a construit 

caracterul, modul de a gândi, întregul univers 

sufletesc și, iată, poetic. Imaginile tatălui în diferite 

ipostaze sunt memorabile, iar sfaturile, adevărate 

axiome ale vieții: „Seara când se întorcea de la 

fabrică/ tata își tăia bătăturile palmelor cu briciul/ le 

așeza tacticos pe un colț de ziar/ literele de plumb 

se imprimau pe carnea moartă/ așa se lipesc 

cuvintele ziarului de sufletul poporului/ reflecta el 

analizând fiecare bucată/…// mi se părea că nu e 

tata ci meșterul timp” (p. 20/ „Așteptarea”); „Când 

ajungea seara acasă/ tata se descălța de cizmele 

de cauciuc/ le lăsa lângă scări și așeza pe ele 

ciorapii groși/ împletiți de mama în nopțile cu ispite/ 

din lână se ridica un fuior de abur/ tata își cufunda 

picioarele în lighean/ apa fierbinte îi ardea 

degetele/ să mai torn apă rece tată/ lasă că e bine/ 

tot așa ne ard patimile vieții/…// m-am crăcănat 

astă vară pe pietre/ și am coborât să scot ciutura 

cu lanțul rupt/ atunci am simțit liniștea Ta răcorindu-

mi măruntaiele/ deasupra arșița lumii îmi ardea 

creștetul/ să nu cazi ai grijă pietrele sunt 

alunecoase/ stai liniștit tată gândurile omului/ sunt 

mai alunecoase/ să nu cad în hăul din mine să nu 

cad// dar Tu îmi potrivești pașii pe pietre cu mâna 

ta”. (p. 24, „Fântâna”) 

În jurul temei principale gravitează teme 

reflexive precum timpul, viața, omul, poemele 

devenind filozofice, profunde, revelatoare. Cititorul 

va fi captivat de transcenderea poeticii lui Ioan 

Barb, care reușește printr-un lirism subtil, 

comparații inedite și alegorii inovatoare, să 

transforme descrieri metaforice aparent comune, în 

fresce imperisabile. „Viața mea este o mușcătură 

pe braț/ o amprentă cu origini neidentificabile/ are 

contur violet și firicele vineții/ din care răsare 

infinitul direct de sub piele” (p. 28, „Stigmat”) 

Limbajul accesibil, metafora diafană, dar 

mai ales tonul de poveste care curge precum un 

fluviu de lumină, romanțează lirica din volumul 

Cetățile de scăpare. Este atâta acuitate și emoție 

în poemele lui Ioan Barb, atâta dăruire, rugăciune 

și dumnezeire, ca într-o zi de duminică, când 

clopotele cheamă enoriașii la slujbă și rugăciune. 

Iar rugăciunea pe care o găsim aici, profund 

înmagazinată în vers și mesaj, este aceea a 

poeziei către tatăl ei, în toate ipostazele acestuia: 

autor, tatăl autorului, tatăl ceresc. La nivel subtil, 

adevărata Cetate de scăpare este chiar sufletul 

devenit o carte, iar poetul Ioan Barb ne dezvăluie 

cu lirism și sensibilitate, încă de la începutul 

volumului, acest adevăr: „Aici poți să rămâi și nu ți 

se va cere nimic. Nu te va întreba nimeni cine ești 

și de unde ai venit. (…) Și nimeni nu-ți cere 

socoteală pentru ce ai venit și ce cauți în locul 

acesta sfânt, în care te așteaptă poemele pe care 

nu le-ai scris încă. Să le botezi cu numele tău, să le 

aduci la viață…” 
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Rătăcit în univers 
 

 

- Tu, proastă, mai lasă-mă-n pace!, ce te tot 

ţii după mine?... 

O spunea din două în două minute şi mă 

miram de insistenţa prietenului meu la care eram 

invitat şi pe care nu-l văzusem de mai bine de zece 

ani. Se izolase undeva în munte, profesor la o 

şcoală gimnazială, care aduna copiii de pe coclauri, 

iar el era fericit că-şi găsise acolo liniştea şi putea 

să studieze şi să scrie. 

Îl găsisem într-un rai de loc. Locuia într-o 

cămăruţă din clădirea şcolii, construită pe o luncuţă 

pe malul unui râu de munte, care tocmai îşi liniştea 

cursul acolo. 

- Aici trăiesc, după cum vezi, izolat de lume, 

cele mai apropiate case sunt la peste un 

kilometru... Rar am oaspeţi; din când în când mă 

vizitează ursul, care-i mereu prezent în zmeurişul 

din tăietură, ca să nu mai vorbesc de coana vulpe 

care-mi curtează mereu cele şase găinuţe ce le am 

pe lângă casă. Da, da, ele, găinuţele, îmi sunt 

singurii tovarăşi de dialog. 

Găinuțele de care vorbea îi stăteau mereu în 

preajmă-i.  

- Hâş, tu, proastă, iar te bagi între picioarele 

mele, nu vezi că am treabă?... 

Vorbea de data aceasta cu moţata, celelalte 

ciuguleau iarba din otăvitura luncii. I se adresa 

totuşi mai degrabă pe tonul unui părinte. 

A făcut un semn cu mâna care însemna: Mai 

dă-te-ncolo, tu nu vezi că am musafiri? Ce ai 

devenit nepoliticoasă!... 

- Se teme de uliu mai degrabă decât de 

vulpe, ce vrei, trăim în codru şi trebuie să ne 

temem, aici sunt tot felul de pericole...  

Încărunţise la nici patruzeci de ani ce-i 

împlinea în toamnă. Îşi mai da părul peste cap, 

prins la spate într-un coc, aşa cum îl cunoscusem 

la cele câteva şedinţe de cenaclu la care 

participase cu o singură lectură despre texte indice 

vechi şi influenţele lor în filosofia universală. 

Tomuri întregi de asemenea texte litografiate 

stăteau pe etajerele bibliotecii, alte tomuri cu 

traduceri şi comentariile unor pasionaţi ai genului 

se odihneau pe o laviţă şi pe o masă pe care trona 

maşina lui de scris, probabil şi ea obiect de arhivă, 

procurată de la vreun magazin de antichităţi. 

- Desigur, ştiu, tu nu ai asemenea pasiune, 

dar negreşit vei putea înţelege. Am un contract cu 

Editura Academiei pentru a-mi publica lucrarea, cu 

ilustraţii cu tot, vreo opt sute de pagini. Redactorul 

de carte însă insistă să reduc totul la cinci sute de 

pagini, dar asta ar fi o catastrofă. Ai auzit bine, nu 

exagerez cu nimic când spun asta. Cum să exclud, 

ce să exclud dintr-un tot pe care l-am gândit şi 

prefigurat în ani de zile de muncă... 

A început să răsfoiască un manuscris, şi el 

voluminos, probabil ca argument al importanţei 

lucrării sale pe care intenţiona să o tipărească, 

niciunde în altă parte cât la Editura Academiei. 

- Am publicat un fragment în „Manuscriptum”; 

mi-au cerut continuarea pentru numărul următor, 

doar că asta ar presupune două săptămâni de 

cercetare la Biblioteca Academiei din capitală, iar 

eu cu cine să las prostuţele mele de găinuţe. Ele 

vor grija mea, cum să le explic că „Manuscriptum” 

îmi cere să termin un capitol din lucrarea mea 

despre indice în nici patru săptămâni. Ele nu 

pricep, domnule, mă vor aici mereu. 

- … 

- Ho, tu, roşcato, şi tu mi te bagi printre 

picioare, nu pricepi că s-ar putea să te calc, doar 

cine ştie unde îmi sunt plecate gândurile... 

- Constat că între cele şase găinuţe nu ai un 

cocoş... 

- Domnule, am avut doi. Se luptau între ei ca 

proştii. Se luptau pe viaţă şi pe moarte, n-am mai 

putut suporta beligeranţa asta şi m-am decis să 

sacrific pe unul dintre ei, dar cum nu mă puteam 

hotărî la care să renunţ, m-am consultat cu 

bucătăreasa de la cantina şcolii, care mi-a uşurat 

decizia. I-am ascultat sfatul şi am sacrificat 
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amândoi cocoşii spre binele cantinei şi deziluzia 

găinilor. A fost desigur o decizie economică, aici în 

munte procurăm grăunţele pentru galiţe tot atât de 

greu cum fac rost de hârtie şi bandă pentru maşina 

de scris... 

Ne-am aşezat curând pe băncuţa de sub 

frasinul uriaş de pe malul râului, el învârtind pe 

degetul arătător un lănţişor în capătul căruia atârna 

o cheie. 

- E cheia de la dulăpior, la casă nici măcar n-

am cheie, în munte nu mai sunt hoţi, necum 

haiduci, cum se aflau pe aici altădată... 

- Îmi închipui că te referi la cei lichidaţi anii 

trecuţi aici, în munţii, de securitate... 

- Nu, nici vorbă, în zonă sunt poveşti cu 

oameni fărădelege, culeşi şi ei din munte odată cu 

lotri de care pomeneai şi despre care oamenii din 

zonă devin muţi dacă-i întrebi ceva despre ei. Dar 

hai mai degrabă să privim peştii din râu... 

Omul şi-a dat jos încălţările, s-a aşezat pe 

ţărm, a intrat cu picioarele în apă, invitându-mă și 

pe mine să fac acelaşi lucru. 

- Nu-i rece apa?, m-am interesat eu precaut. 

- E numai bună. La ora aceasta încep să 

umble şi dumnealor, mrenele şi păstrăvii. E o 

minunăţie să-i priveşti. 

Şi aşa a fost. 

- Stai nemişcat şi dumnealor te vor ciuguli de 

picioare. Mă gândesc să nu descopere totuşi că 

eşti străin de locurile astea... 

 - Ei, asta-i bună, să descopere peştii că sunt 

străin... 

- Mai ştii, ai să vezi. Iată că vin cârduri, poţi 

să-i numeri, mai că te lasă să-i mângâi. 

- E suficient să-i mângâiem cu privirea... 

- Da, da, mai degrabă aşa. 

Şi-n vreme ce în jurul picioarelor lui se 

adunau puzderie de peşti, în jurul alor mele, nu se 

apropia nici un peşte. 

- Măi, să fie! Pe tine chiar te recunosc peştii 

din râu, simt că eşti de-al locului... 

- De vreme ce-i admir şi-i îndop de-atâta 

amar de vreme cu te miri ce-mi prisosește ... 

Uitasem şi deodată îmi aduc aminte 

fizionomia lui din studenţie, un tânăr retras, străin 

de lume cu care intrasem de câteva ori în vorbă. 

Aflasem de la un coleg că nu avea familie sau nu 

și-o cunoştea pentru că fusese abandonat de la 

naştere într-un orfelinat. A fost argumentul suprem 

care m-a făcut să intru din când în când în vorbă cu 

el, să-l întreb ce mai face, ce pasiuni are, iar 

chestia asta cred că-i făcea bine. Pentru felul lui 

de-a fi, colegii îl porecliseră omul rătăcit în univers, 

pentru că n-a avut niciodată iniţiativa să comunice 

cu cineva, mai ales faţă de colege avea o sfială 

tulburătoare. Mi-aduceam aminte de toate astea 

acum odată cu decizia lui de-a se izola în munte la 

o şcoală ce aduna copiii ţăranilor de pe coclauri. 

- Ştii, dacă aş publica lucrarea asta la care 

am trudit încă din studenţie, în ce mă priveşte 

lucrurile s-ar schimba întrucâtva, asta dacă ar 

apărea în opt sute de pagini şi nu în cinci sute cum 

îmi propune redactorul de carte... 

- În cazul acesta fă un efort, mergi la 

Bucureşti şi argumentează-ţi opinia la oamenii din 

Academie. 

- Ei, crezi că m-ar băga cineva în seamă? 

Tocmai mi-au cerut un C.V. Ce le pot spune despre 

mine? Că sunt copil din flori?... 

- Dumnezeule mare! Corodi, dragă, tu eşti un 

om deosebit care ţi-ai dedicat viaţa unui domeniu 

ştiinţific deosebit de important, altfel cum vei fi putut 

publica un fragment din lucrarea ta în 

„Manuscriptum”, care insistă să le trimiţi 

continuarea la materiale pe care tocmai ți le-au 

publicat?!... 

- Da, s-ar putea să ai dreptate, nu acelaşi 

lucru spun alţii... 

- Care alţii, dragule? 

- Alţii, oarecare... 

Îşi scosese picioarele din apa râului, iar acum 

le bălăngănea de pe ţărmure. 

- Ţi-o fi foame, mi-a zis. Vrei să-ţi fac o 

papară? 

- Nu-i nici o grabă, am mâncat bine când am 

plecat de acasă... 

Am revenit în cămăruţa lui pentru ca el să 

prepare papara, numai că mai întâi trebuia să facă 

focul în soba de tuci de acolo. 

- Dragă prietene, nu te mai complica cu 

făcutul focului și cu papara. Ai nişte pâine, niște 

slănină şi nişte ceapă în casă? 

- Am dară, iacă îmi uşurezi misiunea de 

gazdă. Da’ ce crezi, n-am eu aici şi o bucată de caş 

şi-un vinars de pere?... 

- Aşa, iată cât de simplu se rezolvă lucrurile. 

Tot aşa le vei rezolva şi la Academie... 

- Nu ştiu, prea se ţine pe poziţie redactorul de 

carte: cinci sute de pagini, nici într-un caz opt 

sute. Domnule, i-am zis, în cazul ăsta s-a dus 
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dracului jumătate din argumentaţie. Ce, 

dumneavoastră vreţi să publicaţi doar descrierea 

fenomenului, nu vă interesează esența lucrării?... 

- O luptă-i viaţa, deci te luptă!, nu așa a spus 

poetul?... 

- Da, da, viaţa e o luptă, dar cel mai adesea 

între forţe inegale… 

A pus maşina de scris de pe masă mai la o 

parte şi m-a rugat să iau loc pe singurul scaun de 

acolo, acela pe care de obicei lucra. 

- Dar tu, tu unde vei sta? 

- Iacă, lângă sobă e un butuc, voi sta pe el. 

A pus pe masă o bucată de slănină, pâine, 

câteva felii de caş şi ceapa verde. 

- Îmi cer iertare că pâinea e cam veche. Îmi 

aduce o jumătate de pâine la două zile un miner de 

la Baia, care are copii la noi în şcoală... 

- Totul e să ne descurcăm în viaţă cu 

mijloacele pe care le avem la îndemână… 

- Asta e, aşa supravieţuiesc eu aici în munte 

şi zic că nu-i rău. Ei, dar trebuie să încălzesc 

cafeaua... 

A cercetat recipientul cu cafea, o oală înaltă 

de tablă plină de zaţ pe dinăuntru şi pe dinafară. 

- Fii sincer, câte cafele bei pe zi? Văd la tine 

în mână o oală destul de mare. 

- Iată o întrebare la care nu pot răspunde. 

Fac de dimineaţă o oală de cafea din care beau 

toată ziua şi uneori noaptea, dacă mă apucă furia 

cercetării şi scrisului... 

- Şi nu crezi că exagerezi cu cafeaua şi 

fumatul? 

- S-ar putea să ai dreptate. Beau într-o zi şi-o 

noapte cam doi litri de cafea şi fumez două pachete 

de ţigări... 

- Şi nu-i cam mult asta? 

- E, dar ce pot eu face de vreme ce mi-am 

ales un câmp atât de vast de cercetare cum e 

mitologia indiană... 

A turnat în cele două păhărele ţuică de pere 

dintr-o sticluţă de jumătate de litru. 

- Pentru sănătate şi prietenie. Nu-ţi poţi 

imagina cât de bucuros sunt că mă vizitezi. 

- Pentru sănătate şi prietenie!, am răspuns 

eu, privindu-i înfăţişarea de mag al muntelui. 

Eram bucuros să fiu acolo la el, să-i înlătur 

singurătatea măcar pentru câteva ore, să-i 

dovedesc ataşamentul, prietenia. Mă privea 

încântat că mănânc din bucatele ce mi le pusese 

pe masă. 

- Nu vrei să bei un sirop de zmeură? Am 

făcut vreo şapte litri, dar mai întâi să aduc apă rece 

de la izvor. 

- Stai, nu-i grabă, vin şi eu cu tine. Pâinea, 

slana şi brânza cu ceapă au fost excelente. 

Ne-am dus împreună la izvorul din țărmurele 

râuleţului captat pe un scoc de lemn. 

- Ştii, uneori vin seara aici să-i ascult 

murmurul. 

- E o minunăţie să poţi face asta. Aici e totul 

altfel decât la oraş, unde nu o dată am senzaţia că 

mă sufocă poluarea. 

- Să nu-ţi imaginezi că nu-mi dau seama. 

O jumătate de zi la prietenul meu în munte mi 

s-a părut cât o jumătate de veac. Plecam de la el 

îmbogăţit sufletește, dorindu-i la despărţire să 

publice, in integrum, la Editura Academiei, lucrarea 

sa despre elemente ale mitologiei și filosofiei 

indiene. Ne-am îmbrăţişat, urându-ne revedere 

grabnică. 

Două săptămâni mai târziu, am primit de la el 

o carte poştală cu patru-cinci rânduri, în care evoca 

bucuria revederii noastre, iar în final: 

Dragul meu prieten, ştiu că te cunoşti cu 

directorul spitalului din reședința de județ, 

aranjează-mi o consultaţie medicală. Corodi. 

Ce putea fi? I-am scris: Vino aici, directorul ţi-

a aranjat un consult.  

N-a mai fost cazul. Peste o săptămână, 

directorul şcolii mă anunţa că prietenul meu nu mai 

este în viaţă. 

- Omul acela minunat! Omul acela minunat!, 

m-a surprins Maria vorbind de unul singur prin 

casă. O, Doamne, şi lucrarea lui de opt sute de 

pagini despre mitologia și filosofia indiană dată la 

Editura Academiei?... 
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Dana GHEORGHIU 

Banchetul 

 

Pia, preocupată de 

schimbarea locului, mută mai 

înspre mijloc cartonaşul cu 

numele-i adnotat pe el, pus de 

Patricia pe masă, împreună cu altele, indicând 

fiecăruia aşezarea şi vecinătatea. Ea, însă, dorea o 

poziţie mai centrală, între Radu şi Alexandra şi o 

trecu pe Liana pe partea opusă, alături de Iuliu și 

Gloria. Erau, acum, astfel rânduiţi încât puteau 

conversa cu uşurinţă. Mulţumită, se concentră 

asupra podiumului, căci, după nici cinci minute, 

estimă, ar fi trebuit să apară Disc Jockey-ul. Ceea 

ce se şi petrecu. 

 Odată cu ivirea lui, care nu trecu 

neobservată şi freamătul sălii conteni, spoturile de 

lumini laterale se stinseră încet, clipind de trei ori. 

Doar candelabrul din mijlocul tavanului rămăsese 

aprins şi-n strălucirea ponderată, din acel moment, 

a becurilor sale, Tonny, DJ-ul, putu fi văzut cum 

parcurge câte două trepte deodată, aflându-se, 

imediat, la capătul lor. Ceva mai înălţat de nivelul 

meselor şi-n văzul tuturor. Salută c-un glas sonor şi 

dezinvolt oaspeţii, promiţându-le, în timp ce-şi 

trecea o mână prin creasta înaltă a părului roşcat, o 

seară „spe-ci-ală“. Apoi îşi încheie cuvintele c-un 

zâmbet încifrat, destinat doar lui Boss. Cel care-l 

adusese aici, la Banchet, garantându-i calităţile.  

Demonstraţia nu întârzie prea mult. Între 

patru ochi, c-o zi înainte, DJ-ul îl asigurase că va 

putea „duce“ o petrecere întreagă la bun sfârşit, cu 

CD-urile, DVD-urile şi vinilurile sale diverse, 

potrivite pentru toate gusturile iar Boss, 

cunoscându-l de nişte ani, fusese departe de a-şi 

face griji. 

— E un tip a-ntâia! spusese şi urma să o mai 

repete de câteva ori, de-a lungul sindrofiei, iar 

Tonny confirmă lesne, reuşind să-i câştige, în 

majoritate, de partea lui. Iar prima dovadă fusese 

tocmai felul subtil în care ştiuse să inaugureze 

Banchetul. Fără prea multe cuvinte, doar prin 

sunete şi imagini. 

— Aprindeţi lumânările! ceru şi dădu el însuşi 

foc fitilului uneia, aşezată într-un sfeşnic discret, 

aflat pe pupitrul de comandă. Abia atunci oaspeţii 

înţeleseseră rostul lor, nu doar decorativ, ci anume 

pregătite pentru a fi aprinse la un moment dat. 

Ocupanţii ambelor şiruri de mese laterale, cât şi ale 

celorlalte patru, centrale, se conformară îndemnului 

fără întârziere. Curând, sala se afla învăluită într-o 

semi-obscuritate cenuşie, spartă numai de acele 

lumini, calde şi pâlpâitoare, reflectate şi-n 

picioarele zvelte ale sfeşnicelor, aşezate într-un şir 

distanţat, de la un capăt la altul al meselor. 

Intensitatea becurilor scăzu şi mai mult, ceea ce 

însemna că-n minutele următoare publicul nu va 

dansa, ci doar va asculta valsul pregătit, pentru a 

crea o atmosferă de neuitat. Tonny puse un DVD în 

sertarul lui, din laptop, îi dădu „play“ şi se retrase în 

spatele unei boxe. În schimb, ecranul de deasupra 

podiumului se învioră şi, odată cu strălucirea 

emanată de policandrele din încăperi şi primele 

acorduri ale orchestrei, îşi făcu apariţia un cuplu: 

un bărbat în plină maturitate, a cărui alură degajată 

indica un om din lumea bună, un aristocrat, 

desigur, de la începutul altui veac. Conducea o 

tânără a cărei frumuseţe eclatantă atrăgea privirile. 

Faptul că el îi prinsese o mână şi, ţinând-o strâns 

într-a sa, îşi îndoi braţul, pe când ea îi aşeza pe-un 

umăr cealaltă mână, rămasă liberă, a fost semnul 

de începere a Balului. Schiţară, astfel înlănţuiţi, 

primii paşi.  

Radu se înclină înainte, urmărind concentrat 

ecranul, însufleţit de graba perechilor care 

începuseră să umple spaţiul liber din mijlocul 

salonului, iluminat, pe margini, de lumânări cu 

flăcări vii, consumându-se în sfeşnice înalte. 

Aceeaşi lumină, şi mai bogată, se revărsa asupra 

încăperii de sus, din candelabrul cu braţe ample. 

Se întoarse către Alexandra şi-i surprinse 

stupoarea şi bucuria feţei. Pronunţă apăsat: „Il 

Gattopardo!“ Adică „Ghepardul“, carte şi film ce-i 

marcaseră tinereţea, după care inspiră adânc şi 

slobozi aerul din piept brusc, de parcă s-ar fi 

eliberat de tensiune. 

— Şi tu? o întrebă pe urmă, bătând cu mâna 

pe masă ritmul de vals. 

— Şi eu, confirmă Alexandra, punându-şi 

palma peste mâna lui. Să ascultăm, îl îndemnă. Şi 

să privim. Îşi trase scaunul mai aproape, 

                                   PROZĂ 
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sprijinindu-şi umărul de cel al bărbatului. Atât, 

încheie co voce joasă. Îşi îndreptară, amândoi, 

ochii spre ecran. 

Să te afli, deodată, în Villa Montalbo-

Boscogrande unde, în interioarele ei, s-au făcut o 

parte din filmări. Să fii de faţă, observând cum 

regizorul dă semnalul de începere a înregistrărilor. 

Şi, copleşit de muzica fastuoasă, de personaje, să 

uiţi de toţi şi de toate şi să te simţi „acolo“. 

Să vezi, la început, salonul, cu uşile lui 

deschise, printre pâlpâiri continue de lumânări. Săl 

afli şi mai strălucitor, în iluminarea vie, dispersată 

de deasupra, din candelabru. Progresiv, să iei 

aminte şi la alte încăperi, toate ticsite cu mese şi de 

scaunele ocupate de oaspeţi. Să remarci, pe 

măsură ce perspectiva se adânceşte, mulţimea 

femeilor care stau în picioare, într-un plan secund. 

Etalânduşi rochiile de gală şi agitându-şi 

evantaiele, neapărat, să-şi stingă focul obrajilor şi 

al inimilor! Mai cu seamă cele tinere, cuprinse de 

nerăbdarea şi de emoţia aşteptării unei invitaţii la 

valsul de deschidere a Balului — cel mai important 

moment al serii.  

Să nu pierzi din priviri bărbatul înalt, acel 

Principe aflat la o etate care-i conferă prestanţă. 

Să-l vezi cum îşi conduce partenera în tempo-ul 

celor trei paşi ai dansului. Să le contempli 

naturaleţea zâmbetelor, a mişcărilor şi asemenea 

altora — din salonul de atunci şi din sala de acum 

—, să nu-ţi mai poţi dezlipi ochii de la ei. Îngrijorat, 

uneori, să nu-i „rătăceşti“ printre alţi dansatori, tot 

mai numeroşi, care încep să li se alăture. În scurt 

timp, totul devine un ring unic, pe al cărui parchet 

perechile se rotesc cu paşi uşori, neauziţi, animate 

de amploarea muzicii. Ritm şi motiv, într-un 

crescendo continuu, ce par să fie fără de sfârşit. Şi, 

odată cu ele, beţia trupurilor încinse, a inimilor şi a 

sufletelor, atingând, adesea, o stare extatică. 

Fluturarea grăbită a evantaielor. Atenţia 

ofiţerilor concentrată asupra dansului şi a cuplurilor. 

Priviri admirative. Priviri uimite sau înăcrite. Priviri 

binevoitoare ori întristate, ale unor femei, în clipa-n 

care tânărul preferat şi-a ales o altă parteneră. 

Poate şi lacrimi reţinute, ce dau o lucire aparte 

pupilelor. Şi împietrirea gurii, într-un zâmbet ca 

dăltuit deasupra bărbiei. Perechi rotindu-se şi 

bărbaţii ridicându-şi partenerele. Observându-le 

cum îşi lasă uşor capetele pe spate, îngreunate de 

coafurile complicate, susţinute de podoabele de 

păr, menţinând acelaşi surâs fericit, apropiat de 

beatitudine. Orchestra şi dirijorul. Perucile albe ale 

muzicanţilor, imaginea interpreţilor reflectată în 

oglinzile mari, ţintuite pe pereţii salonului. Şi 

paharele pline cu vin, de la mese, golindu-se şi 

fiind reumplute. Aplauzele invitaţilor, aşezaţi pe 

scaune, dăruite dansatorilor şi orchestrei. Arderea 

dreaptă a lumânărilor din candelabre, înălţate spre 

tavan. Fâlfâirea tot mai grăbită a eventaielor. 

Atingerea mâinilor rămase libere, într-un gest 

aproape ritualic, înainte de a-şi uni palmele între 

ele, ca să înceapă dansul. Noi cupluri, ocupând 

ringul salonului. Căutături aprinse, adâncite-n ochii 

partenerilor. Altele pizmaşe, urmărindu-i. Scurte 

schimburi de replici, între perechi. Lumina continuă 

a zâmbetelor celor care le ascultă. Poate chiar 

cuvinte de îndrăgostire — sentiment înmugurit 

tocmai în seara aceea. Sau de iubire statornică. 

Promisiuni ardente, făcute atunci, întâia oară, ca un 

legământ durabil de însoţire a vieţilor. Cu toate, 

urmate de-o apropiere şi mai strânsă a trupurilor. 

Posibil şi vorbe şoptite, usturătoare, rostite de cei 

grupaţi pe lângă câte o margine liberă, de perete. 

La adresa dansatorilor. Sau la adresa mirilor, aflaţi 

în toiul aceluiaşi vârtej. Ori a cuplului care a 

deschis balul. Un prinţ cu o ţinută ireproşabilă. O 

tânără a cărei identitate este sau nu cunoscută. Şi 

uitătura jinduitoare a logodnicului, neslăbind-o, pe 

lângă care trece fără să-l observe. Un vals vienez 

alert, atât de diferit de-un vals lent, aproape uitat! 

Cuplurile rotindu-se mereu şi bărbaţii înălţându-şi, 

cu ambele braţe, deasupra lor, partenerele. Ele 

sprijinindu-şi palmele de umerii acestora. Bogăţia 

decoraţiilor, fastul interior al vilei. Tremuratul 

necontenit al lumânărilor, mistuindu-se încet, în 

sfeşnice aurite, urmate de-un pocnet sec, atunci 

când sunt atinse de unda de aer stârnită de 

amplitudinea rochiilor albe. Mătăsuri. Dantele. 

Satenuri. Sclipirile fulgerătoare ale bijuteriilor. Ale 

colierelor de briliante şi ale brăţărilor care 

împodobesc braţele femeilor. Ale pandativelor şi 

cerceilor din pietre preţioase. Farmecul muzicii, 

parcă fără de sfârşit, întreţinând acea turmentare 

dulce a dansatorilor. Sunetul neobosit al viorilor. 

Timbrul grav al violoncelelor, acompaniindu-le. 

Câte o căutătură iscoditoare, fugind în lături, atunci 

când este surprinsă. Câte o tânără întristată. Alta, 

pe deplin radioasă. Flăcările verticale din 

candelabre, netulburate de agitaţia de dedesupt. 

Ritmul, cadenţa schimbătoare a muzicii: aci 

moderato, aici in crescendo, lento apoi, şi 



46 

 

moderato și iarăşi crescendo, întro curgere 

continuă a paşilor şi a valsului, niciodată rupându--

se, ci devenind tot mai siguri. Sincronizaţi într-un 

legato continuu, ameţitor şi plin de vrajă. 

Dintr-odată secvenţa se curmă, ecranul se 

întunecă iar candelabrul cu becuri alungite, care 

imitau lumânările, cât şi spoturile laterale îşi 

aprinseră luminile. Cei din sală înţeleseseră că 

regalul introductiv, pe care-l oferise DJ-ul, se 

încheiase. Valsul conteni, ecranul era gol şi tern, 

liniştea care urmă părea a fi grea şi apăsătoare, 

încât o parte dintre cei prezenţi îşi ţinură câteva 

secunde respiraţiile, ca să dea drumul, într-o 

răbufnire de eliberare, stărilor emoţionale prin care 

trecuseră. Şi încă mai persistau. Se ridicară în 

picioare, aplaudând îndelung, răsplătindu-l pe Disc 

Jockey pentru acest început atât de inspirat. 

Tonny sta locului, fără a părăsi podiumul. Se 

vedea că, la rându-i, era copleşit de reuşită, de 

această inaugurare fastuoasă a Banchetului, la 

care se gândise câteva zile, tot ascultând şi ezitând 

asupra piesei potrivite; un vals, îşi spunea, la anii şi 

gusturile lor, ar fi cel mai nimerit. Dar care anume? 

Şi iată că până la urmă îl alesese; între 

Şostakovici, Ceaikovski şi Strauss erau destule 

diferenţe, drept pentru care Strauss fusese eliminat 

cel dintâi, găsindu-l prea comercial. „Concertul de 

Anul Nou, Opera din Viena, bla-bla“, bodogăni 

pentru sine, cercetându-şi mai departe colecţia de 

CD-uri. Apoi ochii îi căzură pe-un DVD, „oho, 

Ghepardul!“ exclamă, ca şi când ar fi făcut o mare 

descoperire şi, în fond, o făcuse, oferind un vals de 

deschidere a Banchetului de o somptuozitate şi o 

lungime aparte, asociat secvenţelor acelui film 

nepereche. 

— V-am zis că-i a-ntâia!? strigă Boss, însă 

întrebarea nu primi niciun răspuns, fiind absorbită 

de ropotele încă puternice.  

Câteva scurte bătăi de degete în microfon 

atraseră atenţia celor din sală. 

— Propun, zise DJ-ul, c-o voce ponderată, 

după ce invitaţii se liniştiră, o scurtă pauză. Ca de-o 

ţigară. Ieşim pe terasă, dăm drumul la ferestre şi 

uşi, apoi continuăm. Cine urmează, se ştie.  

Numeroase priviri pline de tâlc se îndreptară 

către Patricia, care nu-şi pierdu cumpătul. Râse 

scurt şi le făcu semn cu mâna, gestul putând avea 

multiple semnificaţii, dar în primul rând pe cea 

reală, anume că era deja pregătită să rostească 

discursul de întâmpinare, pecetluind astfel debutul 

întâlnirii. 

— Eu rămân, spuse Iolanda şi se aşeză în 

capul mesei. 

Cimentul terasei, în înserarea aceea de 

septembrie, era acoperit de umbrele pomilor, aflaţi 

după şirul de pini argintii, de la intrarea-n Hotel. 

Într-o ultimă strălucire roşiatică, apunând, astrul îşi 

trimitea reflexele în direcţia lor.  

— O bucurie, spuse Liana şi luă loc la una din 

mesele nu prea îndepărtate de intrarea centrală. 

Îndată, prietenii o înconjurară.  

 Câţiva bărbaţi fumau, alţii se plimbau de-a 

lungul terasei, unii coborâseră pe aleea dinaintea 

clădirii, în vreme ce femeile, în majoritate, au 

preferat să ia scaunele în stăpânire. 

— Fără acest vals spuse, la un moment dat, 

Liana, n-ar fi existat grandoarea acelui bal. O 

alegere perfectă.  

Vorbise înecat, ca pentru sine, neadresându-

se neapărat cuiva.  

Aflat lângă ea, Radu o aprobă: 

— „Il Gatoppardo“, repetă. Lampedusa, 

pentru eternitate! Ridicase tonul. 

— Şi Şostakovici, preciză Liana. „Second 

Waltz“.  

— Şi, mai ales Visconti, li se alătură 

Alexandra. Filmul lui a adus celebritate romanului. 

Îţi vine să crezi? 

— Îmi vine, răspunse Radu. Trei genii, 

laolaltă: Visconti, care a atras atenţia publicului 

asupra cărţii. Lampedusa, ce n-a avut şansa de-a 

cunoaşte succesul romanului său. Unic, de 

altminteri. Iniţial, respins de edituri. În fine, 

Şostakovici... 

O uşoară rumoare trecu printre mese iar cei 

de pe terasă porniră să se îndrepte către intrarea în 

Restaurant. Uşor zoriţi, puţin nerăbdători, deşi nu 

era cazul.  

Gloria, Liana şi Radu mai zăboviră.  

— Cum să cobori după ce te-ai înălţat şi ţi-a 

fost bine? întrebă, c-o undă de regret în glas, 

Gloria, după ce entuziasmul colegilor se mai 

domoli.  

— Cobori, căci n-ai ce face, o lămuri Liana. 

Asta e. Rămâi cu amintirea unui dar și nu e puţin 

lucru. 

  

(Fragment din romanul Colonada, 

 în curs de apariție la Editura Eikon) 
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Alexandrina 
TULICS 

 

 

 

         Cine sunt? 
 

Cu o rădăcină de leuştean pe care sora Sofi 

din Moneasa mi-a dăruit-o la ultima noastră 

întâlnire, împreună cu o îmbrăţişare lungă, plină de 

dragoste creştin-bătrânească, cu binecuvântările ei 

de mamă în Domnul, lacrimile ei tainice care ştiau 

că ne vom mai vedea doar în cer.... cu inima 

strânsă de despărţirea de ea, cea pe care o 

cunoscusem târziu, dar care era ca... vinul cel bun 

scos la nunta din Cana, ne-am luat un la revedere 

''temporar'' de la ea, cine ştie, pentru câtă vreme. 

Încercam să ''strâng" în mine şi-n pumni, ''ceva 

zestre care să mă treacă apa cea mare" ce 

desparte România de America. 

Mi-am încropit în grabă un costum 

românesc din zona de munte cărăşeană, în culorile 

de alb-negru, cu ''pui'' cusuţi cu arnici albastru, 

poale albe, o străiţă şi cergi din Maramureş, în 

binecunoscutele culori roşu, alb, negru, fotografii 

de familie, prieteni, onomastici şi aniversări 

imortalizate în care eram fericiţi, părinţi tineri şi încă 

tinerii copii ai părinţilor noştri... Caiete de cântări, 

Harfa mică şi verde din care cântam Domnului, 

caiete cu rimă timidă şi... câteva obiecte ce-şi 

aşteaptă încă ''locul'' aşezării pe care nu şi-l găsesc 

aici, nepotrivindu-se în decor... cu nimic. 

Ieri am reaşezat după curăţenie lucruri şi 

am descoperit frumuseţi româneşti... imortalizate la 

Techirghiol, marea, porumbei în Piața Unirii (Dom 

Platz din Timişoara], o biserică de lemn din 

Maramureş... a fost ca o rugă nedeie să-mi văd 

frumuseţile lăsate în urmă,  purtate în fiinţa-mi. De 

ce fac comparaţia respectivă? 

În satele mehedinţene, vara, în vacanţă, 
mătuşa mea, scotea pe gard (la vedere) toată 
armătura ei de femeie cuminte,  lucrătoare, rodul 
iernii în faţa - războiului de ţesut. Ea şi alte femei îşi 
arătau roadele lucrului lor, ca şi mine care-mi scot 
toate amintirile, obiectele ce reprezintă ''Marea 
Românie trecută peste ocean''. Am emoţii de 
fiecare dată când le am în mână, mă răscolesc, le 
mângâi, le pun la loc cu respect şi ''vorbesc" celor 
din pozele îngălbenite (cum vorbeam bunicului 
meu), un mare şi vrednic, român. 

Cine sunt? M-am întrebat şi eu de multe ori 
dincolo de apă, ''înfrigurată'' să nu-mi pierd din 
vorbire, din averea natală (limba, obiceiuri şi 
educaţie în biserica românească) ce am primit-o de 
la părinţi şi de la unii din cei mai smeriţi fraţi şi 
surori în Domnul. Când mi-e greu, când nu mai pot, 
''scot artileria", de origine românească, şi mă duc 
înaintea Domnului în rugi doinite, lacrimi ce mi le 
şterge El... 

Aici, sub mâna-I sfântă, mă întâlnesc cu 
mama ce-mi răspunde cu aceleaşi lacrimi de dor 
din ţară...cu surorile mele în rugăciune, cu surori-
prietene  şi cu toţi ce se bucură, căci ''mă ţin de ei... 
de-ai Domnului''. El, numai El... Îmi ştie teama ca 
nu cumva copiii mei ''să piardă în drumul lor'' 
averea vorbirii, a credinţei, a ospitalităţii, a 
dragostei neprefăcute, aşa cum ne-o cere Domnul. 
O mângâiere  am primit  la gândul rătăcitor: cine 
sunt? când am citit din datele biografice ale 
domnului Cornici de aceeaşi origine în care scrie 
(cam așa): sunt născut în România, trăiesc în 
America şi-mi voi petrece veşnicia...în cer. Când nu 
mă aşteptam, am primit acest răspuns ca o 
mângâiere, un răspuns mult aşteptat ce ''stinge" din 
doruri  ... de la un frate mai mare cu dragoste de 
Dumnezeu. 

Dăruită tuturor românilor dar, mai ales celor 
ca mine, ce strâng în pumni, în inimă ... ţin strâns 
România, învelită în tricolorul inimii. 
                                                            (Wisconsin –

SUA) 

 
 
 
 

                   
 
 

                                      PROZĂ 



48 

 

 
 
 
 

 
 
Ioan BARB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din volumul Picătura de infinit, ed. ATU, Sibiu, 2010 
 
”Viața de poet a lui Ioan Barb începe în 1979, când 
debuta într-o antologie a cenaclului ”Radu Stanca” din 
Călan. Scria cu frenezie și a umplut câteva caiete de 
versuri, pe care, pe unele le-a distrus, pe altele le-a 
pierdut. A tăcut o perioadă, o altă perioadă a făcut 
gazetărie și s-a luptat să scape de orice formă a 
metaforei, de orice imagine poetică. Degeaba, versurile 
îi apăreau ca din senin în minte și-n suflet și așteptau să 
fie puse pe hârtie. A rezistat până în 1998. Atunci a 
constat că ”tăcerea e ca o flacără” și nu poate să se 
exprime pe sine decât în poezie. Așa s-a hotărât să 
debuteze cu o plachetă pe care nu putea s-o întituleze 
altfel decât ”Tăcerea ca o flacără”. Au trecut de atunci 
12 ani în care a scris conștient că nu se poate ”vindeca” 
de poezie. A devenit mai atent la mixajele poetice, mai 
exigent cu sine și a sărit la alte conotații și valențe 
poetice. Stăpânit de o patimă ardentă pentru vers, a 
reușit să-l pună într-o poezie deloc stridentă, dar 
orgolioasă. Astfel, cu al doilea volum, prin ”Picătura de 
infinit”, Ioan Barb ajunge să fie un poet de veritabile 
carate”. 
  
        (Silviu Guga, Picătura de infinit, postfață, coperta 
IV) 
 
 
 
reîntoarcere din timpul steril 
 
 
înainte de a te pierde 
îmi zdrobeşti nopţile 
de piscurile răsărite sub tâmple 
degetele mâinii 
sub talpa ciocanului 
 
decojite zilele 
ies din miezul steril 
cu ochii închişi 
puii de vrabie 
din oul în care au auzit întâia dată 
strigătul vântului către tunet 

 
 
atunci îmi aduci aminte 
de actul final 
punctul scurtei mele figuraţii  
ca puiul din coaja oului matern 
voi ieşi din scenă 
 
în secunda următoare 
nu mă vor înjunghia pe la spate 
voi simţi trecutul carbonizat 
negativul meu 
se va atinge de fulgerul 
deschis în celălalt ochi 
 
 va începe să te privească. 
 
 

semnele de pe trandafirul japonez 
 
 
la fiecare răsărit 
sorb din cafea și mă restartez 
citesc pe frunzele trandafirului japonez 
buletinul meteorologic 
 
îmi strig amintirile de pe străduțele înguste 
o lume pestriță forfotește împrejur 
fiecare vorbește cu glasul meu 
zâmbește folosind codul meu 
pentru bună dispoziție 
dar sună sirena la spitalul din colț 
o alarmă falsă sau poate o naștere 
de mult nu s-a mai întâmplat ceva deosebit 
pe strada mea 
cercetez ceasul 
s-a făcut târziu și o să întârzii la slujbă 
 
prin geamul pătat de muște 
doi sticleți se holbează  
cocoțați pe gardul din sârmă ghimpată 
este locul în care timpul  
îmi lasă mereu o gustare 
 
 
 
naufragiat pe urma morţii mele 
 
 
în fiecare zi moartea sare la gâtul meu                                                                                                
un rottweiler pregătit să ucidă 
îmi caută jugulara îi deschide cu colții                                                                                         
intrarea în subterană 
ştie că este singura cale de a ajunge 
încet dar sigur în centrul planetei 
pe care am naufragiat forţat 
ţinând capul înainte şi ochii închişi 
lumina i-a aprins                                                                                                                                           
doi muguri 
când au înflorit devenisem bărbat 
 
sunt prins ca vrabia în lațul păsărarului 
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nu pot scăpa decât prin gura de canal 
pentru dejecţiile galaxiei                                                                                                                     
curg într-un colector                                                                                                                            
decantează cheagurile de ceasuri                                                                                                      
tăiate atent de chirurg 
îmi curăţa tumorile  
amputează clipele în care te-am iubit 
cum condamnatul prin spânzurare 
respiră lacom partea sa de aer 
 
mâine poate va fi târziu să spun prezent 
veţi filtra ploaia prin beregata mea 
 
ziua se va colora cu încă o absenţă 
 
 
 
picătura de infinit 
 
poetul 
nu poate trage cu puşca 
în inima copacilor desfrunziți 
de prezenţa sa - 
el nu poate să îşi ia 
propria viaţă la ochi ca pe o ţintă 
şi nici pasărea ce şi-a făcut cuib 
în copilărie 
timpul îi inghite măruntaiele 
şi se caţără pe fire nevăzute 
de eternitate 
 
poetul poate face parte 
doar din plutonul de execuţie 
eul său corupt va învinge 
resuscitat dimineţa de un înger  
cu o aripă bătută în cuie 
 
poetul 
nici măcar nu poate muri în captivitate 
ultima suflare nu-i aparţine 
picătura de infinit căzută 
peste flacăra anilor dimineaţa. 
 
 

talisman 

din fiecare dimineaţă 
izvorăşte un fluviu 
iar timpul neterminat 
se întoarce în mine şi în tine 
să curgă într-o albie 
care desparte două grădini – 

în grădina mea te pândesc uimit 
cum te strecori în gânduri 
și depui o sămânţă din altă lume 
adusă 
de macii înfloriţi pe malurile tale 
sub rana fulgerului 
prin care zori sângerii 

plouă în lanuri 
şoaptele noastre  

 
cheamă-mă 
o strigă-mă 
până când se face amiază 
am să rescriu povestea  
în repezişul fluviului                                                                                                                                                     
pe pietrele umede                                                                                                                                             
-  un talisman 
vor sculpta valurile 
din amintirea noastră 

păpuşi în travesti 

am să vă povestesc 
cum poemele mele 
coboară din pod seara 
îmbrăcate în hainele păpuşilor 
sar treaptă cu treaptă 
ignorând gravitaţia 
îşi iau jucăriile din debara 
 
uneori plâng de singurătate 
se îngână cu fluturii de pe lampă 
insomnii de zăpadă îşi scutură polenul 
în ochii lor uimiţi 
deschiși prematur 
le-am chemat pe rând 
în fiecare noapte de iarnă 
din povestea încrustată de ger 
pe ochiul ciclopului 
 
s-au aşezat în leagăne cuminţi 
lângă coada pianului albastru                                                                                                                   
au visat un galop cu Ceaikovski 
s-au maturizat pe rând 
 
atunci au cerut să-şi cunoască părinţii 
m-au identificat 
prin Oficiul Păpuşilor şi Ideilor 
ca fiind spărgătorul de scutece 
 
le-am recunoscut paternitatea 
adoptându-le uimirile 
mă chemau să le povestesc 
despre copilărie 
 
acum sunt tatăl şi confesorul personal 
al acestor poeme în travesti 
 
o lecţie de artă cu tema:  
cum să tragi un tun singurătăţii. 

libertatea mea strigă din praful de pușcă 

de douăzeci de ani alerg 
îmi tocesc inima în bombeul bocancilor 
când mă apelază destinul 
la port drapel aduna - rea 
ordonaţi strig şi eu şi înfulec 
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un pumn de pesmeţi  
păstrați de la masa de seară 

 
plouă în burg a primăvară 
miroase-n aprilie în mine 
ca într-o cazarmă 
mă cheamă tăcerea la ordin 
m-am prezentat strig gâtuit de emoție 
o să adorm şi-o să dansez până în zori 
cu furia legată la ochi 
voi alerga prin toate tavernele vârstelor 
prin toate speluncile de la marginea drumului 
pe care tu ai uitat să mai treci 
 
dimineaţa sună deşteptarea 
sub geamuri se rup lăptoase 
secundele la strigătul goarnei 
sar din pat 
mă echipez de plecare 
şi nu ştiu încotro să apuc 
nu ştiu ce caut 
nu înţeleg de ce alerg 
nici măcar nu ştiu cărei generaţii aparţin 
 
de douăzeci de ani 
alerg să uit un coşmar 
în care vânzătorii din templu 
mi-au confiscat existenţa 
mi-au închis identitatea 
o pasăre noctambulă 
în colivia istoriei  
după gratii de aur 
i-au scos ochii   
să nu-i străpungă cu strălucirea lor 

să nu se facă ziuă în univers 

când mi-au confiscat tinereţea 
mi-au mutilat libertatea de a visa 
mi-au confiscat starea civilă 
 
cine sunt eu ? 
 
soldat barb să trăiţi 
un fost stegar al libertăţii 
 
simt paşii nimănui dansând  
pe claviatura coastelor ofilite 
un tango inutil  
stins ca un tăciune 
 
nici anotimp nici tinereţe 
nici dorinţă 
nimic. 

 

 

 

rătăcit într-o lume fără timpul prezent 
 
 
este greu de crezut că poţi trece zilnic 
prin ceva ce nu există 
o fata morgana ce îmbrăţişază  
râul în câmpie şi îl ascunde 
ca şi când nu ar exista 
după care începe din nou să curgă 
la fel cum se strecoară sângele tău 
căutând venele 
prin ciobul de sticlă 
 
există şi deodată nu mai există 
după care vine din nou în fiinţă 
reînnodând firul rupt 
 
la fel e jocul cu artificiile trecerii 
trăieşti într-o lume fără prezent 
o viaţă fără prezent 
iubeşti fără prezent 
eşti chiar prezent 
fără să mai fi prezent 
 
nu există de fapt decât trecutul 
priveşti peste umăr înapoi 
prin bezna din tine 
strigi după ajutor 
 
te-ai putea sinucide a doua oară 
prima oară te-ai înecat în lacrimi 
când ai aflat că eşti om 
singurul animal din ascendenţa ta 
este timpul trecut  
cel mai real oaspete al tău 
o hienă se hrăneşte  
cu sentimente  vechi 
le extrage din orbite cu ghearele 
dorm în mormântul numit calendar 
îți mestecă în dinţi zilele  
un şirag de lăcuste uscate 
 
prezentul nu-i nici măcar 
un fum de ţigară îţi spui 
nu-l poţi constrânge să râmână viu 
doar clipeşti şi adie în vântul vieții 
un elixir într-o sticlă berzelius 
un nimic precedat de nimic 
 
concluzie: 
 
viitorul este tot un trecut 
despre care naratorul 
nu a scris încă nici un cuvânt 
 
exemplu: 
 
prezentul este 
un text tastat pe monitor 
dai clic pe viitor 
instantaneu se afişează trecutu 
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 Mihai 

MERTICARU     

  Antonimii 
 
    Ești atât de pretutindeni, 
    sunt atât de nicăieri, 
    tu ești ziua de armindeni, 
    eu, ziua de alaltăieri. 
 
    ești duminica însorită, 
    sunt săptămâna de post, 
    ești misterioasă ispită, 
    sunt ca și cum n-aș fi fost. 
 
    ești lumina colorată, 
    sunt tăciune și cenușă, 
    ești minunea fără erată, 
    sunt jucătorul de pe tușă. 
   
     
    ești atâta de eternă, 
    sunt atât de efemer, 
    ești, în bezna mea, lanternă, 
    sunt un pic și am să pier. 
 
    ești culoarea mirobolantă, 
    sunt o simplă, ștearsă pată, 
    ești visata mea amantă, 
    sunt, dar n-am fost niciodată. 
 
  
       Îmblânzirea singurătății 
 
      Singurătatea mea e o fetiță frumoasă  
     cu ochi albaștri căzuți din 
      nu știu ce aștri, 
      o fetiță de o frumusețe botticelliană, 
      credincioasă ca a lui Manole Ană,  
     dar mult prea capricioasă. 
    
     s-o îmblânzesc, mă străduiesc fără contenire  
     cu tot ce am la îndemână, nu plec niciodată 
     la plimbare 
      fără s-o țin strâns de mână,  
     îi dedic cele mai frumoase sonete, 
      ca să n-o supăr, am renunțat 
      la multe fete, 
      îi citesc ultimele romane și nuvele, 
      o plimb, cu gândul, prin lumi paralele, 
      îi dăruiesc zilnic crizanteme japoneze, 
      îi inventez vesele lexeme 
      ca să se distreze, 
      din când în când, îi aduc luceafărul de pe     
      cer  

     și, doar să nu plângă, 
      atâta îi cer. 
    
       când vrem să ne distrăm cu musafiri, 
      ( încearcă să nu te miri !) 
       invităm tăcerea, 
      că asta e mai dulce decât 
      mierea... 
 
  Cântec de dragoste 
 
 
Mai dincoace de dincolo, 
Cântă o fătucă solo. 
 
Mai dicolo de dincoace, 
Inima-mi, pe jar, se coace. 
 
Peste-un deal și peste-o vale, 
Numai cântece de jale. 
 
Peste-o vale, peste-un deal, 
Un fantastic areal. 
 
Peste munți, până-n câmpie, 
O speranță-n piept învie. 
 
 
Din câmpie până-n munți,  
Dragostea întinde punți. 
 
De la munte pân-la mare, 
Doar din dragoste se moare. 
 
  De ce te-ai dus? 
 
S-a supărat mama și-a plecat de-acasă, 
de noi și de prieteni, nu-i mai pasă, 
 
pe ape, mereu calcă nezărită, 
cu tata,-n rai, din nou, ea se mărită. 
 
ființă preaiubită, de ce te-ai dus 
și te-ai topit prin poarta dinspre apus 
 
dulce, grăbită ca o sărbătoare, 
cât te doream aici, n-ai știut-o oare? 
 
cale aurită-n urmă-ți a rămas 
din mult prea scurtul pământesc popas. 
 
tare-aș mai fi vrut să mai zăbovești un pic, 
să mai stăm de vorbă la câte-un picnic, 
 
că prea multe, lunatecul și netreb- 
nicul  de mine, am uitat să te-ntreb. 
 
pe buze, întrebarea se zbate târzie, 
mata-mi răspunzi de-acolo cu veșnicie. 
 
când florile de pe pământ suspină, 
aud, din tăcerea-ți, că ești lumină. 
 

                                       POEME 
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Bela Nicolae 
FARCAȘ 
 
Tu nu fi trist 
 
Tu nu fi trist cã viata trece, 
Si cã trecut si tu devii, 
Doar mersul lumii tre' sã-l tii, 
Iar supãrarea nu te-nece. 
 
Din neamul tãu alti mii si mii, 
Au dus povara vietii-n spate, 
Strãmos,bunic,pãrinte,frate, 
Toate ca azi si tu sã fii. 
 
De asta zic sã nu pleci capu', 
Sã râzi ca dacii din vechime, 
Cãci moartea nu e adâncime, 
Ci un moment, sã vinã altu'. 
 
Strãmosii daci aveau o spusã, 
Atunci nepotul când apare, 
Bunici-s gata de plecare, 
Cãci timpul lor e viatã dusã. 
 
Si râzi când rãul te apasã, 
Dar fi si drept si om în toate, 
Atâta omul vrea si poate, 
Copil si pom si-o simplã casã. 
 
Mai e un lucru ce-am uitat, 
Cã e mai rar în lume frate, 
Trãieste viata-n demnitate, 
Si nu-n genunchi cãci e ...pãcat.  
 
 
 
 
Hei sfinte 
 
Hei sfinte hai te rog mai stai, 
Si dã-mi un brânci s-ajung în rai, 
Si ceartã-mi tot pãcatul,hai, 
Cãci am credintã cânt un 
pai................................................. 
Te rog mai stai.... 
Si-nvatã-mã despre pãcat, 
Despre nevoia celuilalt, 
Despre ce-i drept si ce nu-i drept, 
Fã-mã-n credintã întelept.............. 
Mai stai... 
Si pune sfinte gândul bun, 
Sã fie-n toate si sã spun, 
Cã îl iubesc pe DUMNEZEU, 
Si din nimic sã nu-mi fac 
zeu............................................... 

Hai stai... 
Cãci sfinte-am fost un teleleu, 
Si des am fost ca si-un ateu, 
Eu doar din gurã mai grãiam, 
Si-n fapte mult mai mult minteam.................................... 
Deci.....stai? 
.............................................. 
O fir de praf purtat de vânt, 
Ce se întoarce în pãmânt, 
Ce crezi cã esti fãrã credintã? 
În ce îti cauti biruintã? 
Ce rege crezi cã astãzi esti? 
Ce print aievea din povesti? 
Ea,viata, nu-i decât o clipã, 
Si fãrã EL e doar......risipã..... 
Rãspunsul deci e simplu frate... 
DOAR EL SI O....ETERNITATE. 
 
 
 
Iar de ar fi sã n-am pãcate 
 
 
Iar de ar fi sã n-am pãcate, 
Azi n-as mai scrie poezii, 
Cãci sfintii stau în altã parte, 
Nu-n versuri pline de prostii. 
 
Si de ar fi sã nu scriu rime, 
Pãcate poate n-as fãcea, 
Si de la zei as primii prime, 
Cãci versul nu l-as antama. 
 
Si ca sã-ncurc mai mult problema, 
Am sã pãcãtuiesc din nou, 
Ca sã descopãr din nou tema, 
Prin vers sã fur un ou din bou. 
 
Mai vreti sã stiti ceva de asta? 
Mai vreti în vers pãrerea mea? 
Nu poezia este proasta, 
E prost pãcatul stors în ea. 
 
Deci cu pãcat si poezie, 
Cu Amalgam si Nepãcat, 
Ce-mi pasã vrerea lumii mie? 
Nu vreau sã fiu un nepãtat. 
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Simion Felix 

MARȚIAN 

 

 
Muguri de speranță 
 
Așteaptă primăvara în culise 
Cu caii la caleașcă prinși în hamuri, 
Purtând cununi de-nmugurite ramuri 
Și-n coame flori cu pleoapele deschise. 
 
În lume încă viscolul mai mușcă 
Cu pleasna biciului inimi candide, 
Dar poarta lui curând se va închide 
Și el va sta înlănțuit în cușcă. 
 
Speranțele ni-s aninate-n muguri 
Și-n razele care alungă gerul, 
Când soarele împodobește cerul 
Și-aprinde strălucire vie-n pluguri. 
 
Ne doare, Doamne, apăsarea rece 
Și-am fi străpunși de iarnă ca de cuie, 
De n-am simți că-n ramuri seva suie, 
Iar ea va trebui-n curând să plece. 
 
Sorbim din primăvara bucuriei, 
Privind cu ochii deveniți corole 
Plutirea de înmugurite iole 
Pe marea de cristal a veșniciei. 
 
 

 
 
Căutări 
 
Mă caut în țipăt de toamnă-n extaz 
Și-n glasul de-argint care cheamă din flaut, 
În zbor avântat spre lumină mă caut, 
Cu aripi bătute de soare-n topaz. 
 
Mă uit după urme, dar duc în trecut 
Și nu o să dau niciodată de mine, 
De-acolo-am plecat înspre starea de... bine, 
Cu strai din iubire și pace țesut. 
 
Mă simt dedublat când mă caut confuz, 
Căci am încă umbrele vechi pe retină, 
Dar eu am un loc undeva în lumină, 
Iar vechiul statut neguros mi-l refuz. 
 

Mă caut? Sau... caut privind împrejur, 
Să știu unde sunt, ca o nouă făptură, 
Privind acest loc fără storuri de ură 
În care abstractul primește contur. 
 
La toate aceste-ntrebări îmi răspund 
Adânci sentimente ce stăruie-n mine, 
Căci locul iubirii e, Doamne, în Tine, 
Și astăzi, iubind, eu în Tine m-ascund! 

 
 
 
 
 
 
Vis de iubire 
 
Ce cântec! Ce pace!  Un astru candid 
Tivea cu lumină de viață tabloul, 
Și-n susur torcându-și prin inimi ecoul 
Iubirea curgea ca un sacru fluid. 
 
Priveam cu uimire, sorbind cu nesaț 
Imagini cu zâmbete calde, trimise  
Din inimi cu geamuri spre soare deschise, 
Cu oameni purtându-și iubirea la braț. 
 
Simțeam fericirea plutind pe pământ, 
Cu starea de bine ca dat imuabil, 
Și-n cadrul acesta de-a dreptul mirabil 
Iubirea cu pânza umflată de vânt. 
 
Dar, vai! La un gong dureros mă trezesc 
Și visul cu toată lumina dispare; 
Alerg sfâșiat, însă văd pe răzoare, 
Cum numai ciulinii discordiei cresc. 
 
Ne doare pământul mergând spre abis, 
Cu sâmburii urii-nflorind în rachete 
Deși, dintre multele mii de planete, 
Doar el a purtat un Eden ca de vis. 
 
Îndură-Te, Doamne, și-al urii război 
Oprește-l, și mângâie inima tristă 
Spunându-i că starea visată există, 
Și-un astfel de loc pregătești pentru noi! 
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Liviu Mihail Giurgiu: 

„Aduceri aminte” 

 

 

 

Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca  

editează o interesantă carte memorialistică, 

„Aduceri aminte”, a reputatului fizician Liviu Mihai 

Giurgiu (alsolvent al Liceului „Decebal” din Deva) 

care a reușit, prin norocul păstrării amintirilor și 

prin capacitatea de a te raporta la propriul trecut, să 

metamorfozeze timpul într-un spațiu al cărții, cartea 

aducerilor aminte.  Liviu Mihai Giurgiu nu este 

primul și nici ultimul autor de memorii, dar cartea 

lui este scrisă cu o sinceritate debordantă. A scris 

fără să literaturizeze nimic, dar fără să știrbească 

interesul celor ce vor să-i afle „inelele” vieții lui. Cu 

ficționalitatea zero, a rămas loial lui înșuși, dar și 

cititorilor săi. Cartea îmi amintește de „Istoria vieții 

mele” scrisă de Teodor Vârnav în 1845, primul 

roman autobiografic din literatura noastră, pentru că 

faptele și trăirile sufletești nu sunt înfrumusețate, 

sunt prezentate așa cum au fost, fără „vicleniile” 

scriitoricești. Dar nostalgia străbate și crusta 

nonliteraturizării și unda autoscopiei. „Aducerile 

aminte” ale lui Liviu Mihail Giurgiu sunt adesea 

atât de nostalgice, încât emoționează și creează 

empatie.         

     

 

 

 

 

 

 

Ioan Topârceanu: „Dor rădăcinile” 

  

Recent la Editura „Armanis” din Sibiu, Ioan 

Topârceanu, descendent din familia popularului 

poet George Topârceanu, își publică cel de-al 

cincilea volum de versuri, „Dor rădăcinile”, care 

reliefiază vocația sa poetică și îl desprinde din 

rândul veleitarilor. Scrie o poezie la confluența 

versului lui Octavian Goga „De ce m-ați dat de 

lângă voi” și a lui Lucian Blaga, „Eu cred că 

veșnicia s-a născut la sat”. Titlul volumului e 

metaforic și dezvăluie atitudinea elegiacă a unui 

poet care, distorsionând cu poezia ce se scrie astăzi, 

își propune să atace subiecte și motive poetice 

anacronice cum sunt sentimentul dezrădăcinării, 

nostalgia locurilor natale, elogierea lor patetică, a 

pitorescului și a tradițiilor rustice.     

   Ioan Topârceanu e un 

nonconformist în felul lui. Are curajul să scrie: 

„Vreau s-ascult cum crește holda,/ Păsările cum 

doinesc,/ Vreau s-ascult cântând izvorul/ Ce de mult 

îl preamăresc”. Nu numai că nu se rușinează de 

inspirația rustică, ba dimpotrivă, o mărturisește 

ostentativ.  Chiar dacă nu se mai bucură de unprea 

mare  interes din partea criticilor, o asemenea 

poezie mai are cititori.   
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Imperiul pulberii trecătoare 
 

O levitație lirică la granița ludicului cu misterul, a sacrului 

cu profanul impregnată cu umilitatea așteptării, a 

aparentei detașări, al trecerii de la ceva la altceva , o 

utopie a stingerii și renașterii dar nu a resemnării par a fi 

câteva din perspectivele revelatoare ale poeziei lui 

Alexandru Ovidiu Vintilă din recent apărutul volum 

”Insectele Imperiului (câte ceva despre orbirea 

șamanilor)” (Ed Charmides ,2021). De altfel, defibrilarea 

dimensiunilor iluzoriului prin timbrul suprapunerii 

realităților recurente când ”numai fantasmele le mai 

deslușești / atât de clar /aidoma alegerilor unui ascet ” 

dă senzația unei încremeniri a timpului dar nu și a 

simțămintelor simbolizând surprinderea pulsațiilor și 

releveul  imperiului sufletului capabil să sfârșie un „văl” 

al identității originare și să atenteze la cealaltă identitate 

a realului precum ”mișcările profund existențiale /și 

destrămate ale unui soare /aflat în /delirum tremens ”. 

Concilierea materiei cu forma întărește cumva ideea 

unei evaziuni a circumstanței, a mirajului memoriei 

aluzive deviind   pe aceeași orbită simbolică, prin 

refracție, linia frontului poetic în climate entropice, fără 

sagregații onirice : ”Miroase a moarte/ pregnant/ din 

același motiv/ în vis e/ ca în vis/ unde cuvântul trup/ în 

mâinile tale/ tremură/ potolit/ pecum un vânt călduț de 

seară/ și ferestrele/ sunt șterse de ploaie/ și nimic nu te 

mai doare/ nu te mai doare nimic ”(aproapele fiului 

risipitor). Iată cum germinează semințele apriorice ale 

sciziunii eului, din împietririle infinitului conținut în finit și 

revoltei matriciale a conștiinței în fața necuprinsului și 

articulațiilor sale...Așa au apărut insectele imperiului 

care ”se poartă ca o ființă reală” , niște păpuși mecanice 

gata să-și refacă oricând posibilitățile de a supraviețuii 

ca o întrupare a trăirilor-limită integrate  în dezordinea 

dezirabilă a lumii. Imperiul in care ”mii de ferestre se 

deschid într-un cerc de beton ”, locul unde orbirea 

șamanilor lasă să se întrevadă paradoxal intuirea 

esenței ”într-o lume în care viața și moartea sunt de 

neelucidat ”...Și totuși care sunt limitele imanenței, ale 

așteptării înghețate, poate singura stare incipientă de 

extravertire a realului autentic sau apocrif ? Poate un 

spațiu fabulos prin deschiderile lui ”dintr-un alt limbaj al 

păsărilor moarte ”, la cei doi poli ai unui soi de oglindă, o 

antecameră a vanităților abandonate, epurate de iluziile 

totalității concrete : ” e o chestiune logică să privești în 

gol / zile în șir/ /foarte curând după / pe țărmul mării sau 

pe malul / unui fluviu celebru / când culorile se amestecă 

în descreșteri / progresive de lumină / și păsările își 

spun cuvinte neștiute și foșnesc zgomotos / ceva ca o 

mare sărbătoare / s-a întâmplat / cu noi așteptând / 

inexact un / soi de hipnoză ”(cele sfinte păsărilor”). În 

perimetrul ficționalizării incipiente a trăirilor flotante , 

adâncirea necesităților metafizice conduce la apariția 

unui portal ce se deschide și se închide cu o subită 

neaderență la moderația resemnării ;  eliberarea de 

trecut ca o căință redemptivă își schimbă coloritul odată 

cu cedarea de sine și cuprinderea propensivă a 

reflexului abstract-ideatic : ”sângele /de obicei curge / te 

ascultă precum un șarpe de casă / un animal ghemuit e 

câinele credincios / din camera de alături ”. I Tușele 

lirice sunt creionate ca niște poduri deschise la ambele 

capete , în plină torsiune a cronotopului atitudinal , ispita 

revoltei interioare lăsând ambele sensuri deschise 

ipostazierii dublului real-ficțiune ca sursă a cunoașterii și 

transcenderii din rememorare și lucida ei estimare : ” 

creierul tău / ar fi putut fi fericit / zile la rând / omenești ”. 

În lumina crudă a vămilor , sub presiunea unui timp 

imposibil de amânat ,”zilele mari ale imperiului ”, cu 

reveniri și suspendări , sufocate parcă de nisipurile 

mișcătoare ale aparențelor par a-se descompune încet 

în infernul furnicarului memoriei ca o imperioasă nevoie 

a purificării de sine. Supraviețuirea prin creație cu 

evlavia conștienței necuprinsului și revelația trecerii 

ireversibile sunt doar câteva din cadrele acestei 

parabole poetice. În crevasa provocată de iluminarea 

poetică rămân însă drept suport al imperiului, ca lume 

posibilă  : ”insecte  / sperioase imense / care nu există 

decât în mintea ta / și nu le-ai întâlnit în carne și oase / 

niciodată ”...Cum să găsim o definiție mai bună a trecerii 

și permanenței ? 
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        Un cavaler romantic 
incurabil- George Vlaicu 

 Scriitorul George Vlaicu este un scriitor complex: 
scrie poezii, proză, eseuri, reportaje. A debutat editorial 
în anul 1998 cu un volum de poezii intitulat ”Eternizând 
obsesia tăcerii” la Casa editorială Curierul Dunării. A 
scris șase romane, un volum de eseuri reportaje, versuri 
intitulat ”Iluzii și aluzii de bun- simț”(2011, Editura Paco) 
și un alt volum de poezii intitulat ”Allegro adante” în 
2013, tot la Editura Paco. Despre cărțile sale au scris: 
Vasile Băran, Sorin Holban, Aureliu Goci, Dorina 
Bădescu, Petre Ghelmez, Ion Gaghii, Dragomir Magdin 
și alții. 
 Romanul ”Seducție cavalerească” despre care 
scriu acest comentariu este publicat anul acesta, 2021, 
la Editura Creator Brașov și este la a zecea apariție 
editorială a scriitorului. Având în vedere că i-am citit și 
romanul ”Dincolo de nemurire”, apărut în anul 2019, la 
Editura Astralis, am făcut o legătură între cele două 
romane, prin personaje. 

Pe eroul principal din romanul”Dincolo, în 
Nemurire”, despre care am scris, de asemenea un 
comentariu, în persoana lui George Grigorescu, îl 
întâlnim și în recentul roman, având-o alături pe aceeași 
eroină, Doina Vasiliu, alias Teo Doneta, cea care i-a fost 
iubită în romanul publicat în 2019. De data aceasta 
George Grigorescu nu mai este ziarist, ci garda de corp 
a Doinei, care, la rândul ei nu mai este primăriță ci 
secretar general al unei mari edituri. Ca și în romanul 
precedent acțiunea se petrece în Județul Giurgiu, locul 
de baștină al autorului, apoi la Cap Aurora, la malul Mării 
Negre. Este un roman de dragoste.  

Sigur, despre dragoste s-a scris din cele mai 
vechi timpuri, au scris atât clasicii români cât și cei 
universali. Uneori, ca să ajungi la împlinirea ei este chiar 
o luptă a personajelor cu lumea din jurul lor datorită 
cutumelor din societate, trebuie să treci pe sub furcile 
caudine, alteori, se ajunge chiar la drame.  

În momentul când personajul principal este 
angajat de Anastasia Vasiliu, mama Doinei care lucra la 
un cabinet de avocatură în orașul București numit 
”Veronica Mușat & comp.” cu un sediu secundar în 
Giurgiu, acesta era antrenor de arte marțiale la un 
centru sportiv de copii din orașul Giurgiu, un sport pentru 
autoapărare. George Grigorescu a fost recomandat de 
către ”domnul Mureșanu”, garda de corp personală a 

mamei lui Doina Vasiliu, având în vedere că acest 
cabinet era ținta unor profesioniști periculoși care voiau 
să ”eșueze apărarea unui senator cu o funcție 
importantă pe lângă președintele statului”.   

Deși la început eroina nu este de acord să fie 
însoțită peste tot de o gardă de corp, simțindu-se tot 
timpul lipsită de libertate, aceasta își dădu seama cât de 
important este acest lucru când George Grigorescu îi 
înscenează o răpire ca în filme. Ca atare, acceptă să fie 
tot timpul supravegheată, mai ales că era fascinată de 
figura lui: avea niște ochi căprui pătrunzători, înalt, cu un 
trup suplu de atlet, inteligent, prudent și foarte atrăgător. 
La rândul ei, Doina, chiar dacă era minionă era frumos 
proporționată, cu o siluetă de invidiat, forme perfecte și 
apetisante care au stârnit interesul și admirația celui 
care era angajat pe o sumă considerabilă să o apere de 
eventualii intruși care o urmăreau. Sigur că între cele 
două personaje intervine iubirea, se îndrăgostesc și au 
loc scene de dragoste în cele 14 zile petrecute la Cap 
Aurora, unde Doina Vasiliu este invitată la un seminar 
despre mitul Contelui Dracula și al cavalerilor lui. La fel 
ca într-un film polițist, personajele principale nu sunt 
lipsite de neprevăzut. Petre Mateescu, cel care se afla la 
mare în aceeași perioadă și care devenise curtenitor cu 
Doina, apărând de sub niște ochelari falși deseori în 
apropierea ei, avea alte intenții, urmărindu-i, pătrunzând 
chiar în camera lui George Grigorescu, scotocind prin 
lucrurile lui ca să-l șantajeze în ochii Doinei. După o 
urmărire ca în filme, cu tras focuri de armă, Petre 
Mateescu a fost învins prin atragerea într-o capcană de 
către George, a fost reținut și dat pe mâna poliției. 
Autorul nu se dezminte iar finalul romanului este tot cu 
happy-end, la fel ca în celălalt roman, de data aceasta, 
cei doi eroi căsătorindu-se chiar la mare.   

Nu mă surprinde deloc sinceritatea autorului de 
a reda scene din viața trăită de acesta și personajele 
sale majoritare, fiind numite din viața reală pentru că 
același lucru îl face și în romanul ”Dincolo, în Nemurire”. 
Cu multă discreție, la un moment dat, scriitorul strecoară 
în roman o scenă în care are o întâlnire cu nepoata sa 
reală, Medeea, pe care o numește ”inimioara lui”, venită 
la mare cu ”bunicii” și care dorește să construiască un 
castel împreună cu alți copii pe plajă, iar George 
Grigorescu îi ajută. Dialogul dintre ei este destul de 
veridic. De altfel, cartea este presărată cu dialoguri vii, 
dese, pline de înțelesuri firești.   

După ce am citit cartea, mi-am adus aminte de 
filmul romantic ”Bodyguardul”(1992) cu actorul Kevin 
Costner care joacă rolul gărzii de corp a regretatei 
cântărețe Whitney Houston dar nu se aseamănă ca 
acțiune, intrigă și final cu cele din romanul ”Seducție 
cavalerească”.   

Cartea scriitorului George Vlaicu am citit-o cu 
plăcere, este scrisă într-un ritm alert, m-a captivat și mi-
am dat seama că autorul este un cavaler romantic în 
adevăratul sens al cuvântului, care vrea să demonstreze 
că mai există în acest secol astfel de oameni, că iubirea 
adevărată nu se pierde niciodată. Sper ca pe viitor să 
citesc astfel de cărți palpitante scrise de autor, pline de 
romantism și iubire, pentru că din ele se desprind pilde 
de urmat de către generația tânără. Îi doresc mult suces 
și cu acest roman!   
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,,... de Mater Universalis, tigroaica modernă” susține 
poezia românească  – Matrițe stilistice în lirica de azi 
- Angela Nache Mamier – Editura Minela 
 
      Angela Nache Mamier, membru U.S.R. - poet, 
traducător, critic literar, profesor de limbă franceză - 
trăieşte în prezent în Franţa. Este absolvent al Liceului 
nr.4 din Braşov şi al Universității din Bucureşti, 
Facultatea de Filologie, secţia română-franceză. A lucrat 
ca profesor de limba română şi franceză în colegii şi 
licee din România şi Franţa.  
      Debutează cu poemul Pământul Viu (1977) în 
Revista Luceafărul, sub bagheta prodigiosului poet 
Geo Dumitrescu. Publică poezie, traduceri și eseuri în 
reviste prestigioase din România și Franța. Este autor a 
peste zece volume de poezie și coautor în șase 
antologii. 
      A fost membru activ în multe cenacluri renumite 
pentru evoluția poeziei contemporane: Cenaclul 
Junimea, Cenaclul de Luni (în perioada studenției); 
Cenaclul 19 din Braşov și Cenaclul Astra. 
     În prezent este fondatorul Cenaclului pluriartistic 
Musc’art Frontignan(France), înființat în anul 2012. 
       Având un bagaj vast de cunoștințe în domeniul 
literar și o experiență de invidiat, de-a lungul timpului a 
scris recenzii și cronici despre volumele multor autori 
români și francezi.  
      Volumul - Matrițe stilistice în lirica de azi - semnat 
de Angela Nache Mamier, un căutător avid de comori în 
marea de cuvinte, surprinde prin selecțiile făcute, scrieri 
remarcabile ale unor stihuitori care fac cinste literaturii 
contemporane românești. Dumneaei punctează creații 
autentice, evidențiind valori de necontestat din lirica 
actuală. 
     Ca editor și cititor al cărții am avut parte de trăiri fără 
precedent, într-o perioadă în care credeam că poezia nu 
mai are nimic de spus, fiind mutilată de dorința acerbă a 
stiharilor vremii de a obține faimă cu orice preț. Iată că 
această carte dezminte ideea abundenței de poezii 
epatante, în care limbajul trivial sau cel excentric este 
ridicat la rang de artă. S-a dovedit încă o dată în plus că 
adevăratele valori nu dau din coate pentru a fi validate 
de comisii anonime, ci stau retrase în umbra modestiei, 
precum autorul volumului prezent – Angela Nache 
Mamier – care, deși departe de casă, este atât de 
aproape de contemporanii săi. 

         Matrițe stilistice în lirica de azi este o filă din 
istoria literaturii române, o radiografie a liricii actuale 
unde poezia joacă, prin intermediul actorilor-autori, 
multiple roluri. Spectacolul este impresionant, emoțiile și 
mesajele transmise ajung la sufletul cititorului iubitor de 
poezie.              Regizor și scenarist în același timp, 
Angela Nache Mamier stăpânește bine arta cuvântului și 
reușește să cumuleze în volumul său voci puternice care 
s-au impus în ultimii doisprezece ani, o perioadă în care 
autoarea a citit, a meditat, apoi, neobosită, a scris cu 
devotament, empatie, generozitate, dar mai ales cu 
multă dragoste și pasiune despre ,,Marea doamnă – 
Poezia”, cum o numea Mușina.    
    Volumul cuprinde recenzii și cronici de întâmpinare 
ale cărților semnate de 117 autori români din țară și din 
afara granițelor.  
     Adevărata poezie nu are frontiere, bariere, 
generații, bande, grupuri… Artistul este o ființă 
singuratică, afirma Angela Nache Mamier într-un 
interviu acordat Revistei ,,Flacăra lui Adrian 
Păunescu”.  
     Fiind un susținător îndârjit al versuitorilor stabiliți 
de mulți ani pe meleaguri străine, voi începe cu o 
parte dintre cei care trăiesc, din păcate, sentimentul 
înstrăinării atât ,,acasă”, cât și dincolo de frontierele 
țării. 

       Autoarea rezonează din plin cu scrierile ,,fiilor 
rătăcitori”.  Stabilită de foarte mulți ani în Franța, nu 
se simte o dezrădăcinată, căci sufletul său rămâne 
ancorat pe plaiurile mioritice, acolo unde s-a 
desăvârșit ca om, unde a studiat și a trăit cele mai 
intense momente ale vieții sale. Continuă să rămână 
o româncă devotată, ținând legătura cu oamenii de 
cultură din țară.  
    Unul dintre autorii care au simțit personal linșajul 
spiritual și psihic al democrației europene este 
George G. Asztalos, jurnalist, realizator de emisiuni 
radio, poet autentic, câștigătorul multor premii 
importante. Aflăm din recenzia Angelei Nache 
Mamier că aedul se inspiră din realitate - Asistăm la o 
întâlnire incandescentă dintre cuvinte retorice și lume, 
dintre angoasele existențiale și subiectivitatea asumată 
de profet-vizionar, incontrolabil, poezia sa fiind un mijloc 
de eliberare, un suport pentru o viață în derivă... este 
sinceră, corespunde unei nevoi viscerale de a merge 
direct la esențial. Cuvintele vin natural, adevărate 
gheizere de luciditate... Spiritul este crispat în fața 
întâlnirii cu o Europă care, deși campioană a 
democrației, pune înainte profiturile, uitând cele mai 
elementare drepturi ale omului. (...) Europa este departe 
de a ne conduce la relații pacifiste. ,,Pâinea exilului este 
amară” spunea Shakespeare în Richard al treilea. 
    În finalul cronicii, despre două dintre volumele 
poetului - Manifestul Infrarealist și Mi se ulise - 
Angela Nache Mamier concluzionează: Poeții români, 
aflați dincolo de frontiere, scriu poezia interesantă a 
exilului, cea a unor cetățeni ai lumii inteligenți și 
pacificatori căci, la urma urmei, au înțeles că voyager 
c’est exister. 
     La polul opus spiritului protestatar al lui George 
G. Asztolos se află scriitorul Valeriu Dg. Barbu, 
stabilit la Roma de peste 20 de ani, fondatorul și 
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organizatorul Cenaclului de la Roma, un spirit 
pozitiv care prin volumul Poetom, remarcat și de 
recenzorul cărții, trasează drumul pe care ar trebui 
să-l aibă poezia în viziunea oamenilor - fără 
ipocrizie, fără tendința de afirmare care să eclipseze 
adevărul despre arta cuvântului. Volumul reprezintă 
sufletul viu al scribului adevărat care simte, 
gândește  și creează în armonie cu trăirile sale, fără 
să aibă așteptări. Angela Nache Mamier subliniază 
altruismul autorului - Poeziile lui sunt o gâlceavă a 
sufletului cu trupul... Nu este un narcisist. Este un dăruit 
omenirii, prometeic, gata de orice sacrificiu omenesc, 
animat de o imensă compasiune... Biblia este sursa de 
îndemnuri la bunătate creștinească și fidelitate... 
,,Bunătatea și fidelitatea să nu te abandoneze niciodată, 
scrie-le pe peretele inimii tale!” (sec IV înainte de Iisus)... 
Răutatea este josnicie absurdă, impotență. 
      Am regăsit printre recenziile Angelei N.M. și alte  
voci puternice aflate în exil, despre care scrie: Melania 
Briciu Atanasiu este o patriotă asiduă, pentru ea, țara, 
de la Pontul Euxin unde a fost exilat poetul Publius 
Ovidius Nasso și până la hotarele vestice, de la nor, la 
sud, este patrimoniul de suflet pe care îl vede măcinat 
chiar dinăuntru... Autoarea trăiește azi în exil, are noi 
rădăcini, dar a experimentat momente când se simțea 
exilată în propria-i țară. Poemele sale sunt exiluri 
interioare, subtile, necesare oricărei dezrădăcinări  de 
pământul natal. Nu se mai poate reveni, odată plecați, 
reîntoarcerea nu e niciodată aceeași; Gabriela 
Schuster -descoperită de Angela în spațiul virtual – o 
interlocutoare intransigentă și cultivată - scrie în tentă 
impresionist-cotidienistă poeme citadine despre orice 
aspect al vieții, are curaj și o face fără rezerve, lăsând 
loc imaginației să improvizeze, să utilizeze ironia, 
autoironia și umorul în stare brută; Viorel Ploeșteanu – 
un melancolic incorigibil - aduce un plus liricii 
contemporane prin stilul său inconfundabil - Poezia sa 
este voit accesibilă, de sorginte clasică, datorită 
melodicității și sentimentalismului afișate și asumate, 
fără pretenții ori ifose răsuflate. Autorul, fervent animator 
cultural în Irlanda, unde cu alți pasionați a pus bazele 
unui Centru de Excelență în Promovarea Creativității 
Românești și a revistei Itaca, spunea într-un interviu 
că ,,Un act de cultură devine nemuritor numai dacă are 
în compoziția lui o parte din ființa creatorului.”.  
       Pe parcursul întregului volum, cititorul va descoperi 
și alte voci rezonante, ecouri venite din partea românilor 
aflați pe alte meleaguri care nu-și reneagă rădăcinile, 
dimpotrivă, ei se identifică în continuare cu tot ce 
înseamnă românismul, transmițând mai departe valorile 
naționale păstrate în suflet.  
       Mihaela Aionesei din Târgu Secuiesc - un autor 
prezent atât în mediul virtual, cât și în cel real - scrie cu 
însuflețire despre tradițiile și valorile noastre naționale. 
Ea se refugiază în poezie, mai ales atunci când 
conflictele etnice din zona în care trăiește o revoltă. Cu 
toate acestea nu se lasă copleșită de resentimente și 
reușește să dea frâu liber frumosului, transmițând 
emoție. Despre lirica autoarei, Angela N.M. 
consemnează: ... scrie poeme extremelor, căci oscilează 
între melancolii grele și stări euforice, până la militantism 
pentru păstrarea tradițiilor sfinte. Se remarcă prin lirism 
pur, căci volumul nu e lipsit de un exces de metafore, 

imagini, o artă poetică asumată care contribuie la a 
depăși obstacole, cumpene critice existențiale... Aceste 
poeme angajate sunt spiritul ei, pâinea sufletului ei, 
credința în neam e mai presus de orice, bunăstarea sa 
trece prin bunăstarea neamului. Răul are o dimensiune 
planetară. Unei lumi feroce, poeta îi opune o credință 
solidă, chiar excesivă. 
       Scriitoarea Ottilia Ardeleanu, membru USR, o 
iubitoare înverșunată de lectură se implică activ în viața 
culturală românească prin participarea la evenimente 
literare, organizarea unor lansări de carte, prefațarea și 
recenzarea multor volume. Angela N.M. a susținut-o de 
la primii pași iar acest lucru este evident. Altruismul o 
caracterizează (ca și pe susținătoarea sa), căci sunt 
mulți autori care ignoră creațiile celorlalți, însă cele două 
doamne au ales să pătrundă în sufletul fiecărui poet și 
să scrie despre mirajul poeziei lor, punctând 
caracteristicile esențiale ce îi definește, de la stilul 
scriitoricesc în care se încadrează, mesajul transmis, 
limbajul artistic folosit, până la tehnica și tematicile 
abordate. În volumul Matrițe stilistice în lirica de azi, 
Angela Nache Mamier citează ades din cronicile scrise 
de Ottilia Ardeleanu. Despre poezia acesteia scrie: 
Autoarea caută armonia și frumusețea, natura îi inspiră 
tonalități magice... Poeta se sprijină pe greutatea 
cuvintelor până la o anumită sentimentalitate angelică... 
Teme recurente diverse, general-umane, natura, visul, 
condiția femeii reunesc aspecte când surprinzătoare, 
când prozaice... Uneori tonul devine retoric, 
premonitoriu, direct sentimental...  Ottilia Ardeleanu este 
o autentică creatoare care face pariul de a pune în 
aplicare „demodatele” impulsuri, cele ale travaliului 
artistic perseverent. Cariera ei de scriitor este în mers și 
va continua să reproducă întocmai secretele pe care le 
aude în suflet.  
      Ioan Barb, un ambasador al cuvântului scris, 
avocat, scriitor, jurnalist, membru USR, nu rămâne 
impasibil la grațiile poeziei. Este activ în viața culturală și 
cunoscut ca un redactor riguros în selectarea textelor 
pentru revista Algoritm literar, al cărei director este de 
mulți ani, o revistă de literatură și artă care apare 
trimestrial la Călan, județul Hunedoara, sub egida 
Uniunii Scriitorilor din România. Angela Nache Mamier 
scrie, printre multe alte referințe critice, despre poezia lui 
Ioan Barb: Autorul dă dovadă de sensibilitate și finețe în 
perceperea delicată a lumii, a vibrațiilor și fluxurilor sale 
secrete... Cuvintele îi fac viața evanescentă, febrilă, duc 
la o stare de beatitudine...  Poezia este un vast 
consimțământ, o căutare spirituală a sensului vieții. 
Limbajul este sobru, o stare de grație uneori naivă, o 
poartă spre  interiorul microcosmosului personal care 
impune o logică suprarealistă care interferează cu 
tehnici cotidieniste, ori postromantice...  Conchide la 
finalul recenziei, evidențiind refugiul în scris al autorului,  
făcând trimitere  la afirmația lui Saint John Perse despre 
adevăr: Ceea ce scrie Ioan Barb pare venit de pe altă 
lume, visele, dorințele se desfășoară libere, se relevă în 
mecanismele intime ale unui limbaj fluid, lucid, solemn... 
al unei nostalgii de exilat prin scris, într-o lume 
derizorie... Teama de trecerea timpului se atenuează 
prin acest efect  căutat de art-terapie al cuvintelor, 
cartea este oglinda consolărilor de tot felul, duce la 
umanitate. Saint John Perse afirma că ,,Nimic nu e  mai 
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frumos, mai moral ca adevărul”. Suntem într-o poezie  
generoasă, aspirând la plenitudinea ființei. 
      Parcurgând step by step conținutul volumului Matrițe 
stilistice în lirica de azi, am intrat în universul liricii altor 
autori, majoritatea scrierilor fiindu-mi cunoscute. Astfel, 
am  regăsit-o pe Silvia Bitere și al său alter ego conturat 
cu măiestrie în personajul – Caroline – despre care 
Angela Nache Mamier scrie: Limita dintre real și 
imaginar este foarte subțire, suprarealismul servindu-i în 
a-și lansa pariuri curajoase, pentru a aspira spre un 
teritoriu totalizator, care nu suportă decât libertatea de 
gândire... Coraline este conștientă de puterea cuvintelor 
și de frumusețea limbii, cuvântul are putere creativă, 
transformă în lumină ecourile unei lumi dezumanizate. 
Suprarealismul utilizat de Silvia Bitere face apel la vis, la 
jocul dezinteresat al gândirii... 
    Am remarcat noi viziuni despre esența vieții și 
subtilitatea morții, teme abordate diferit de autorii 
selectați. Pentru Teodor Dume - Moartea  poate fi 
acceptată, deși nu neapărat așteptată. Moartea devine... 
un subiect liric obsesional. Autorul nostru crede în viață 
și trăiește cu speranța că într-o zi, ființele dragi se vor 
revedea pe Terra. Vidre c’est mourir. 
     Strălucirile vieții ori ale sumbrului existențial se așază 
fin  în cadența cuvintelor, sosesc din străfundurile 
inconștientului, poartă spaime, dar și seninul, se 
suprapun destinului în curs, scrie Angela N.M. despre 
poezia Gelei Enea pe care o consideră - Mesagera 
suflului poetic din  casa cu pereții de sticlă, referindu-se 
la volumul Cocoșul are dreptul la o secure ascuțită - 
Editura Aius, volum străbătut de Un parfum de 
fatalitate... Suntem, mai degrabă, într-o căutare a unui 
timp nou în poezie, scrisă cu inteligență, nimic nu este 
întâmplător. Metaforele sunt uneori spontane, alteori mai 
elaborate, o aspirație ascensională este pregnantă, 
poezia este Centrul Lumii... 
     Am fost captivată de puterea cuvântului  din poezia 
lui Ioan Pop Barassovia, un autor eliberat de canoane, 
despre care Angela Nache Mamier afirmă:... Dadaist, 
suprarealist, expresionist, futurist, cotidienist..., poezia 
sa este un amestec savant de tehnici și gusturi literare, 
este remediul de a  ține piept haosului ambiant... Erupția 
are loc vie, inteligentă, dusă de un umor negru, 
substanțial, tranșant, dirijat spre un demers socio-politic 
virulent, impresionant de justețe, primejdios, necesar ca 
oxigenul... Ioan Pop Barassovia rămâne ,,departe de 
lumea dezlănţuită”, dar rămâne un luptător politic, un 
autor al  limbajului  răspicat, un clarvăzător  vigilent, care 
a refuzat (marginalizându-se cu bună ştiinţă) orice 
compromis, orice ierarhie. Un talent înăsprit, unic, 
autentic, adevărat, exemplar. 
     Adrian Suciu - scriitor, jurnalist, coordonatorul 
Asociației culturale Direcția 9, organizatorul unor 
evenimente care au ca scop sprijinirea, editorial și 
financiar, a poeților debutanți,  revalorizarea și 
reintroducerea în circulație a unor poeți consacrați - 
scrie doar sub influența trăirilor intense. Îmbogățește 
patrimoniul cultural selectat cu rigurozitate de Angela 
Nache Mamier care aduce în atenția cititorilor încă o 
voce marcantă ce se impune în literatura contemporană. 
Volumul la care face referire - Mitologii amînate, 
publicat la Editura Herg Benet – este patronat de un 
puternic simț - al cântului magic, mitologic. Ritualizează, 

celebrează, exprimă cursul vieții și tot ce îi dictează 
inima, sufletul și destinul omenesc. Poetul nu propune 
teme noi, le orientează diferit, cântărește greutatea 
cuvintelor și le asociază unei sensibilități febrile. Asistăm 
la o conectare privilegiată cu indicibilul și invizibilul... 
Poeziile sunt dense, compacte, pline de sens... 
    Regret că nu pot sublinia referințele tuturor autorilor 
cuprinși în Matrițe stilistice în lirica de azi, autori care 
fac cinste poeziei contemporane moderne, dar spațiul 
unei cronici este limitat. Am ales doar câțiva dintre cei 
activi în viața culturală prin implicarea și susținerea în 
promovarea valorilor culturale. 
    Angela Nache Mamier, o ,,femilistă”, cum se 
autodenumește într-un interviu, nu lasă niciodată garda 
jos atunci când susține valoarea poeziei autorilor români 
de pretutindeni – Exilul, cel mai greu examen la care 
m-a supus existența și bilanțul este fericit, pentru că 
sunt suma unei mentalități pozitive, a unui curaj, a unui 
angajament față de ai mei, datoram patriei mele 
această reușită, căci școala românească mi-a 
deschis porți, m-a transformat într-o ambasadoare 
ad-hoc și toți prietenii mei iubesc România, au 
plecat în voiaj pentru a  descoperi la fața locului 
țara. 
    Poezia a fost și rămâne spiritul unei națiuni. Cine 
pătrunde în inima ei, simte pulsul veșniciei, vede creația 
divină, aude muzica și zbuciumul sufletului umanității. 
Ea ,,nu poate fi niciodată învinsă, este ceea ce nu se 
poate înfrânge decât tot prin poezie… Poţi lupta 
împotriva ei… au făcut-o mai totdeauna tobele, 
obscurantismul, dogmatismele, obedienţa, comanda, 
linguşelile, invidia, complexele de inferioritate, confuzia 
şi câte alte mizerii ce definesc inferioritatea speţei 
umane… Este nu dificil, e imposibil să ucizi cuvintele. 
Cuvintele poeziei nu sunt slugi…”. (Ion Caraion – 
,,Jurnal I”) 

Felicitări tuturor autorilor incluși în volumul Matrițe 
stilistice în lirica de azi și inițiatorului acestui proiect 

remarcabil! 
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Lucian 
GRUIA 
 
 

Daniela Toma – 

Nunta nălucilor de hârtie 

        Daniela Toma a publicat până în prezent 

numeroase volume de versuri, dar Nunta nălucilor de 

hârtie (Ed. Art Creativ, 2019) reprezintă pentru ea, 

„Drumul Damascului”. Cartea este incitantă din toate 

punctele de vedere: construcţie modulară, originalitatea 

expresiei, imagini fruste. 

       Succintele şi densele versete care o alcătuiesc, îmi 

par la prima impresie hiperlucide. Nălucile de hârtie pot 

fi poeziile care ocupă toate cele şapte zile ale 

săptămânii, scrise sub impulsul inspiraţiei înfierbântate: 

„tu umpli şapte pahare cu lăutari,/ le îndeşi vioara sub 

piele şi aştepţi mult şi bine/ să înceapă nunta de năluci 

când aerul înfierbântat loveşte/ cu copita”. 

       Poezia se scrie şi pentru limbajul frunzelor: „are 

cineva de aici o rochie roşie cât mai tulbure/ sau aştept 

noaptea să mă mărit în pielea goală?/ la început, nunta 

nălucilor a fost tradusă de mai multe/ limbi în gândul 

frunzelor/ apoi, privită insistent din profil la orice lectură 

publică/ s-a aciuat în pivniţa unui conac celebru”. 

        Scurtele texte sunt meditaţii existenţialiste care 

uneori vizează şi absurdul de care nu este străin acest 

curent filosofic: „marele absurd vine în apărarea lui cu o 

cană de lapte/ cald,/ cu semnul simplu din povestea 

îndrăgostiţilor/ şi cu un şervet boţit”. 

       Dar cea mai adecvată cheie pentru interpretarea 

acetui volum de versuri este suprarealismul. Am găsit în 

DEX o definiţie potrivită a curentului: „Curent artistic și 

literar de avangardă din sec. XX, care neagă gândirea 

logică și își îndreaptă toată atenția asupra iraționalului, 

inconștientului, viselor și fenomenelor de automatism, 

considerându-le ca fiind unica modalitate revelatoare a 

veritabilei noastre esențe și potențialități.”  

        Primul care a utilizat termenul a fost  Guillaume 

Apollinaire în Les Mamelles de Tirésias, subintitulată 

„dramă suprarealistă” (reprezentată în 1916). 

       Începuturile mișcării se leagă de grupul de la revista 

pariziană Littérature (1919) condusă de André Breton, 

Louis Aragon și Phillipe Soupault, care îi revendică 

printre predecesori pe Arthur Rimbaud, Lautréamont 

și Stephane Mallarmé.  

       În 1924, André Breton publică primul său „Manifest 

al suprarealismului” care elogiază automatismul psihic 

(uneori Dadaist), prin care gândirea funcţionează liberă, 

în absența oricărui control exercitat de rațiune, estetică 

sau morală. Mișcarea se extinde în medii artistice 

diverse (cuprinzând artiști plastici, cineaști etc.) și în mai 

toate țările Europei. 

        Iată câteva exemple suprarealiste din poezia 

Danielei Toma: „o oră străină ne învârte acum scheletele 

şi le întinde/ pe jos/ apoi ni se aşază pe ceafă”; „aud 

dialogul de dantelă fină al coastelor mele/ tocmai când 

mărturiile au devenit mai tentante/ în poziţia aleasă,/ n-

am omis nimic, de aceea aştept laudele echilibrului/ şi 

pălăria unui future/ aruncată la pământ”. 

       Interesant este faptul că imaginile izvorâte din 

subconştient/inconştient sunt prinse paradoxal în 

monturi lucide, afirmative, categorice: „la moşie a înflorit 

liliacul din lemnul bătrân al crucii,/ pe sub mure”. 

       Alte texte succinte sunt senzuale: „şi tu, care mă 

iubeşti aşa cum nimeni nu s-a gândit/ până acum,/ nu 

vezi cum tabloul cu miri creşte peste pielea noastră/ 

firbinte şi dă pe afară?” sau:  „prin urmare, picioarele 

mele frumoase, balansându-se/ peste crimeea, vor opri 

timpul chiar colo,/ socotind că e momentul ideal pentru o 

conferinţă de presă”; „dar, mai apoi ţin minte că am făcut 

duş împreună/ ca şi când logodnele se rătăciseră 

demult/ iar vânătorii ţineau bine ascuns în dulap/ un 

steag alb”. 

                                                         * 

                                                      *     * 

       Poezia Danielei Toma este ermetică şi originală. 

Interpretările sunt dificil de făcut. Imaginile îmi par că 

urcă din inconştient pe o scară rulantă în conştiinţa care 

le încorsetează în monturi de bijutier.  

       Tot ce atinge Daniela Toma începe să cânte: „acum 

ştiţi,/ am avut o nuntă cu păsări care mi-au ciripit 

eşarfele/ şi le-au învăţat să cânte”. 

 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 

                         CRONICĂ LITERARĂ 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
http://ro.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Mamelles_de_Tir%C3%A9sias&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Litt%C3%A9rature&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
http://ro.wikipedia.org/wiki/Louis_Aragon
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Phillipe_Soupault&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lautr%C3%A9amont&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stephane_Mallarm%C3%A9
http://ro.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton


61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liliana POPA 
 
 
 
 
 

Interviu cu Manuela Cernat, 
Prof.univ., istoric de film, scriitoare 

 

Liliana Popa: Doamna Manuela Cernat, sunteți o 
personalitate puternică în lumea artelor, recunoscută în 
întreaga lume. Iubirea pentru film, de la scenariu până la 
ultimul cadru filmat, se datorează unei acumulări în timp 
sau provine din altă parte  ? 
 
Manuela Cernat: Am avut șansa extraordinară să mă 
nasc și să trăiesc într-un mediu de scriitori. Bunica mea, 
Marieta Stroici, publicase volume de poezie în anii 40 ai 
secolului trecut. Mama mea, Anda Boldur, a fost 
scriitoare, traducătoare și scenaristă. Tatăl meu, Iosif 
Igiroșianu, romancier și dramaturg, laureat în 1939 cu 
premiul literar ’’Nicolae Filimon’’ pentru romanul de 
debut Neliniști, semnase în tinerețe și cronici de film, în 
revista Rampa, Tatăl meu adoptiv, Mihnea Gheorghiu, 
poet, scriitor, shakespearolog, scenarist, era „Monsieur 
Cinéma” în România anilor ’60. A înfiiințat Asociația 
Cineaștilor și  revista Cinema, a redeschis secțiile de 
film de la I.A.T.C. , închise în 1956, în urma rebeliunii 
anti-sovietice de la Budapesta. Autoritățile de atunci 
stabiliseră că trebuia stopată libertatea de creație a  
studenților regizori. Cu un an în urmă, în 1955, scurt-
metrajul de diplomă La mere, al lui Iulian Mihu și Manole 
Marcus, ieșise din tiparele înghețate ale esteticii 
jdanoviste. După absolvire, cei doi semnaseră Viața nu 
iartă, film expresionist construit la nivelul povestirii după 
principiul Proustian al fluxului memoriei și, la nivelul 
imaginii, cu o violență vizuală care a șocat. Cenzorii l-au 
interzis, apoi l-au masacrat. Difuzat abia doi ani mai 
târziu, a fost de nerecunoscut.  
Revenind la familia mea, am locuit în copilărie în 
cartierul Grivița, pe strada Petru Maior. În apropiere, pe 
calea Griviței, lângă Podul Grand, se afla cinematograful 
’’Popular’’. Casiera locuia în bloc cu noi și cu protecția ei 
intram gratis, uneori  vedeam același film de 3-4 ori la 
rând. În serile de vară, în fața primăriei de pe Banu 
Manta se proiectau filme în aer liber, pe calcanul unei 
case. Rulau numai filme rusești, de război, în alb-negru 
și asta m-a dezamăgit grozav prima dată când tata m-a 
dus acolo, pentru că acasă aveam o lanternă magică, 
adusă de la Paris, care îmi proiecta pe peretele din 

dormitor imagini colorate feeric, cu castele și prințese, 
cu peisaje de vis !  
 
Liliana Popa : V-ați născut în Franța. 
 
Manuela Cernat : Da, m-am născut la Paris. După studii 
de drept la București, tatăl meu absolvise acolo Institut 
de Hautes Etudes Diplomatiques. Selectat de Nicolae 
Titulescu dintre 1500 de candidați pentru a-i fi șef de 
cabinet, fusese mâna lui dreaptă la Societatea Națiunilor 
de la Geneva. Se născuse la Turnu Severin, descendent 
al unei vechi familii boierești mehedințene. Bunicul meu 
patern, senator liberal de Mehedinți, își luase doctoratul 
în drept la Bruxelles, în 1880. Pe biroul lui trona o 
diplomă de împroprietărire cu pecetea lui Mihai Viteazul, 
pentru că străbuni de-ai lui, fuseseră oșteni în armata 
domnitorului. De la moșia Igiroasa se trage și numele 
familiei - Igiroșianu. Între Strehaia și Severin, pe colina 
din dreptul haltei de cale ferată Igiroasa, din tren încă se 
mai vede conacul familiei, în ruină, pentru că nu l-am 
putut recupera. Răni în trupul clădirii, ferestrele fără 
geam sângerează în lumina apusului și câte o rază se 
strecoară printre ele, semn al neputinței umane în fața 
forței oarbe a istoriei. 

Prima soție a tatei a fost fiica pictorului Costin 
Petrescu, autorul fabuloasei fresce de la Ateneul 
Roman. Profit de ocazie ca să amintesc că pentru acel 
monumental film în piatră al Istoriei Neamului, Costin 
Petrescu l-a luat în echipa lui de ajutoare și pe studentul 
Zian Boca, ales să lucreze la panoul al XIV-lea - Intrarea 
domnitorului Mihai Viteazul în Alba Iulia. Grea sarcină și 
dovadă de mare încredere a profesorului. Colaborarea 
viitorului Părinte Arsenie Boca la uimitoarea lucrare a 
fost total ignorată, până nu demult și inexplicabil de puțin 
mediatizată de atunci încoace. Nici măcar pliantele 
publicitare ale Filarmonicii ’’George Enescu’’, proprietara 
palatului, nu o amintesc. De ce să ne mirăm atunci că 
prea puțină lume știe că printre minunile Părintelui Boca 
se numără și supraviețuirea acelei creații artistice pe 
care în anii proletcultismului dușmanii culturii noastre au 
vrut să o șteargă ? 

 Cum spuneam, prima soție a tatălui eu a fost 
Michaela, fiica lui Costin Petrescu. Din nefericire, a murit 
în 1938 într-o mare clinică din Geneva, aducând-o pe 
lume pe  sora mea  vitregă,Irina. Ca anestezic  i se 
administrase prea mult kelen, care i-a indus o 
pneumonie galopantă. Costin Petrescu și-a introdus 
nepoțica în fresca de la Ateneu. Este fetița cu un buchet 
de flori în mână,  din grupul celor care îi întâmpină pe 
Regele Ferdinand și pe Regina Maria.  

Tata s-a recăsătorit cu mama mea în iunie 1944, 
chiar în ajunul plecării lui la Paris cu misiunea secretă de 
a lua legătura cu rezistența franceză și cu echipa 
Generalului de Gaulle. După eliberarea Parisului a fost 
primul  Însărcinat cu Afaceri al Regatului României în 
Franța. Ne-am mutat de la Hotelul Bristol, de pe 
Faubourg Saint Honoré, unde locuiau toți diplomații, în 
somptuoasa reședință a ambasadei române din rue 
Saint Dominique. Din păcate,  pentru țara noastră pacea 
nu a adus bucurie ci tragedia ocupației sovietice și 
instalarea treptată a dictaturii comuniste. În  toamna lui 
1946, Ana Pauker, ministru de externe în regimul Groza, 
a rechemat în centrală diplomații din ambasadele 

                         INTERVIU 
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occidentale. Toată lumea și mai ales prietenii apropiați, 
Romain Gary și familia Paul Claudel,  l-au sfătuit pe tata 
să nu se întoarcă, dar ai mei erau legați de părinți, 
fuseseră educați în ideea apartenenței la această țară. 
Am revenit în România, prin Mediterana, pe o furtună 
năprasnică, la bordul navei de croazieră ’’Transilvania’’. 
N-a fost o croazieră ci un voiaj de coșmar pentru că 
pasagerii, printre care și Constantin Argetoianu, vecin de 
cabină cu părinții mei, știau că se îndreaptă spre un 
sfârșit de lume. Culmea este că tata luase cu el și toți 
banii din seiful Ambasadei pe care, ajuns în București,  i-
a predat la casieria Ministerului de Externe. Evoc acest 
amănunt ca să înțelegeți cât de diferită era mentalitatea 
unui funcționar public din acele vremuri față de cea de 
astăzi ! Tatălui meu nu i-ar fi trecut prin cap să se 
folosească de acei bani în interes propriu! Deși 
vremurile erau deosebit de grele. Drept răsplată, a doua 
zi după forțata abdicare a  Regelui Mihai, a fost demis. 
Mergea cu tramvaiul spre Minister la prima oră a 
dimineții și, peste umărul unui pasager, a citit pe prima 
pagină a unui ziar comunicatul tipărit cu litere groase 
:’’De astăzi, angajații Ministerului de Externe sunt 
concediați’’. Nu l-au lăsat nici măcar să intre în clădirea 
din Piața Victoriei ca să-și recupereze lucrurile 
personale din birou…Începuse marea epurare 
comandată de Ana Pauker, femeia de fier a 
Cominternului Între timp,  la Turnu Severin, rușii l-au 
scos cu baionetele din casă pe bunicul, în vârstă de 96 
de ani și i-au rechiziționat vila, cea mai frumoasă de pe 
bulevardul central al orașului, peste drum de parc.  În 
grădina ei s-a construit, în anii '70, sediul Miliției. 
Probabil că în acele clipe de groază a fost aruncat la 
gunoi și acel act cu pecetea lui  Mihai Viteazul pe care l-
am amintit adineaori. Și pentru că vorbim despre peceți, 
trebuie să vă povestesc că un moment de maximă 
emoție al vieții mele l-am trăit în 2016, la Biblioteca 
Academiei Române, când într-o încăpere  am dat peste 
o fotografă cu obiectivul îndreptat spre o voluminoasă 
pecete, de cincisprezece centimetri înălțime, din ceară 
roșie, dominată de bourul Moldovei. Era pecetea 
domnească a lui  Ștefan cel Mare. Am încremenit. Nu 
îndrăzneam nici să respir. O priveam și mă gândeam că 
strămoșul meu, Sima Boldur, căpetenia oastei lui Ștefan 
cel Mare, fala paloșului, cum îl numește Delavrancea în 
Apus de soare, văzuse  deseori acea minunăție ... 
 
Liliana Popa: Dumneavoastră vă cunoașteți generațiile 
de sute de ani, din proprie familia, precum 
academicianul Constantin  Bălăceanu -  Stolnici ? 
 
Manuela Cernat: Da, este un privilegiu, dar și o 
răspundere morală. În familia mamei s-au reunit două 
neamuri cu rădăcini adânci în trecutul Moldovei. Din 
partea bunicului descindem din acest viteaz Sima 
Boldur. Pe linia bunicii ne tragem din Luca Stroici. Mare 
Logofăt sub doi domnitori  ( 1580 - 1591 și 1595 - 1610),  
unul dintre cei mai longevivi dregători ai acelui timp de 
mare instabilitate politică și primul care a folosit 
caractere latine pentru documentele de cancelarie. 
Pentru că în 1593 a tradus  în limba română rugăciunea 
Tatăl nostru  și a transcris-o cu caractere latine, Hajdeu 
l-a considerat „părintele filologiei latino-române”. Cu 
studii în Polonia, Luca Stroici stăpânea șase limbi 

străine – greaca, latina, germana, italiana, polona și 
sârba”

]
. Prețuit cărturar, în 1609 ctitorea împreună cu 

fratele său, Marele Vistiernic Simion și cu vărul lor, 
mitropolitul Anastasie Crimca,  Mânăstirea. Dragomirna. 
Din păcate, astăzi, toate aceste referințe cultural-istorice 
nu mai  înseamnă aproape nimic. Trăim o demolatoare 
ofensivă împotriva tradiției, a trecutului și incultura 
proliferează cu aprigă viteză..  
 
Liliana Popa: Reluând firul unei întrebări anterioare, 
puteți continua povestea începuturilor cinefile ? 
 
Manuela Cernat: Când am revenit în țară, ne-am 
înghesuit în apartamentul bunicii materne din strada 
Ardeleni. Tot ea a reușit, plătind o filodormă, să obțină o 
minusculă garsonieră dublă la parterul unui blocușor 
prăpădit din Petru Maior. Aici, tatăl meu și-a adus pianul. 
Primul meu profesor de pian a fost un rus „alb”, 
Romanov. Refugiat din Basarabia, trăia într-o mizerie 
cruntă. De fapt, tata îl angajase ca profesor pentru a-l 
putea ajuta financiar. Apoi, m-au înscris la clasa de balet 
pentru copii a coregrafului Petre Bodeuț, care îndruma o 
formație de dansuri populare la Teatrul Giulești. Acolo 
se ținea și cursul nostru de balet. După oră, maestrul 
Bodeuț ne punea un disc cu muzică clasică și ne 
îndemna să improvizăm. La șase ani am dat examen de 
admitere la școala de balet, dar pentru că nu fusese 
admisă o anumită fetiță, examenul a fost anulat, 
părinților li s-a spus că suntem prea mici ca rezultatul să 
fie concludent și va trebui să revenim în anul următor. 
..În toamnă am intrat la școala elementară, orarul de 
acolo nu se mai potrivea cu lecțiile lui Bodeuț…Am 
rămas cu o imensă nostalgie, încă și acum mă visez 
balerină, piruetând în Lacul lebedelor , și mă trezesc cu 
o  stranie senzație de fericire străfulgerată de durere..  
Apoi am devenit elevă a Liceului Neculce, cu profesori 
extraordinari, dar după ce mama s-a recăsătorit și ne-
am mutat în blocul scriitorilor de pe  Dionisie Lupu, cu 
regret m-am transferat la Școala Centrală din București, 
deși era una dintre cele mai frumoase din România, cu o 
superbă gradină interioară. Atmosfera era minunată, 
datorită profesorilor interbelici, păstrați încă, printr-un 
miracol. Limba și literatura română ne erau predate de 
Ion Zamfirescu, despre care toată școala știa că fusese 
profesorul regelui Mihai. Ulterior, l-au „scos” din școală 
și i-a luat locul doamna Alexandrina Verdeș. Am prețuit-
o  pentru că, în timpuri încă neeliberate de dogmatism, 
și-a asumat riscul să ne vorbească despre avangarda 
românească, despre revistele „Unu” și „Integral”, despre 
Urmuz, Sașa Pană, Ion Vinea. Ne-a deschis o fereastră 
către o formă de cultură cu totul diferită de clișeele 
vremii. Și tot ea ne-a semnalat că în clasele mai mari  
există  un geniu  poetic - Adrian Păunescu. Am avut și o 
excepțională profesoară de Istorie, doamna Bercuș, care 
mi-a insuflat pasiunea pentru trecut. La latină, în lumea 
lui Virgiliu și a lui Ovidiu ne-a  introdus Ersilia Stănescu, 
un om extraordinar care ne-a fost, ulterior și profesoară 
de română. Ne obliga să scriem compuneri în clasă, ea 
mi-a stimulat decisiv talentul literar moștenit de la părinți. 
La un moment dat, ne-am trezit cu o nouă directoare a 
școlii, o „tovarășă” rapid aleasă membră în Marea 
Adunare Națională, spre stupoarea noastră, pentru că 
era un monument de incultură. Motivul subitei 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1580
https://ro.wikipedia.org/wiki/1591
https://ro.wikipedia.org/wiki/1595
https://ro.wikipedia.org/wiki/1610
https://ro.wikipedia.org/wiki/Luca_Stroici#cite_note-Pung%C4%83Hasdeu-2
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ascensiuni l-am aflat abia după '90, dintr-un film de 
televiziune realizat de Radu Nicolau: Ceaușescu primise 
diploma de  bacalaureat a Școlii Centrale, semnată de 
ea,  deși în realitate  avea doar patru clase primare ! 
Practica de vară ne-o petreceam în atelierele de 
strungărie de la uzinele Republica ! Chiar am învățat să 
lucrez la strung. Strunjeam cilindre pentru motoare. Cum 
or fi funcționat acele motoare, nu vreau să știu! În 
paralel, acasă continuam să studiez pianul și în cadrul 
școlii aveam antrenamente de gimnastică la Liceul 
Sportiv nr. 1. Îmi plăceau mai ales exercițiile la paralele 
inegale. Senzația de zbor pe care o aveai acolo sus era 
unică. Cea mai talentată dintre noi era Cornelia Pasăre, 
primită rapid în elita gimnasticii naționale. O altă colegă, 
Tuți Blăjeni, a ajuns campioană la canotaj. Ulterior s-a 
căsătorit cu antrenorul lotului de canotaj feminin. Am 
avut o educație sportivă, am făcut schi, urcam în fiecare 
final de săptămână pe munte.  
M-au interesat multe domenii, inclusiv apicultura ! Am 
avut stupi, îndrăgeam albinele și am învățat repede 
întreaga tehnologie. Lucram fără mască și fără mănuși 
de protecție, eram atât de obișnuită cu albinele, încât 
nu-mi era frică de ele. Am ținut stupii în afara 
Bucureștiului, apoi i-am adus în oraș, în stupina unor 
apicultori în vârstă, din Intrarea Mihai Eminescu. Unul 
dintre ei, inginerul Ilieșiu, tocmai brevetase celebrul 
Apilarnil.  Într-o vară, mi-a roit un stup și mentorii mei au 
pus în loc o matcă nouă, africană. Dar au uitat să mă 
prevină că albinele africane sunt foarte agresive ! 
Obișnuită să lucrez fără haine de protecție, când am 
deschis stupul am primit un ac drept în venă și am făcut 
pe loc o alergie severă. Dar tot n-am renunțat la albine 
decât după ce familia, copiii și profesia au dat alt ritm 
existenței mele.  
După liceu, mă pregăteam să urmez Istoria Artei la Arte 
Plastice. Dar în vară, pe plaja de la Doi Mai m-am 
întâlnit cu profesorul Paul Constantin, care m-a informat 
că din cauza inflației de critici de artă,  în acel an nu se 
mai deschidea o nouă clasă,  admiterea urmând să aibă 
loc din doi în doi ani. Liviu Ciulei m-a văzut plângând. 
fiindcă nu mă încânta perpsetiva studenției la Filologie și 
nici la științe exacte. M-a întrebat: „De ce nu dai la 
I.A.T.C., la actorie?”  mi-a învins retiența și m-a pregătit  
el, acolo la mare,  luându-și din timpul de vacanță. 
Norocul meu a fost că din comisia de examinare a făcut 
parte regizorul Alexandru Finți. În timp ce toți membrii 
comisiei mi-au acordat note acceptabile, Finți, supărat 
pe criticile teatrale ale tatălui meu, mi-a dat nota 1 ! Așa 
că am picat cu brio examenul, am stat un an acasă și 
am citit enorm, pregătindu-mă în continuare pentru 
Istoria Artei. 
Numai că în 1963 s-a decis reînființarea claselor de film 
de la I.A.T.C., inclusiv secția filmologie-teatrologie și mi-
am spus: „nu, e chiar stupid să nu merg pe linia 
familiei!”. A fost primul an când se intrat fără dosar de 
cadre și rezultatul a fost o promoție de excepție.  Radu 
Gabrea a intrat primul  la Regie de film. Toți știam că 
fusese arestat în 1956 pentru că manifestase împotriva  
invaziei sovietice din Ungaria. La Regie de Teatru au 
intrat Andrei Șerban, Aurel Manea, Ivan Helmer. La 
Critică i-am avut colegi pe George Banu, Horia 
Pătrașcu, Mihai Creangă,  Olteea Vasilescu, Ioana 
Creangă, Florica Ichim,  Anca Brateș. 

Una dintre marile mele șanse profesionale a fost 
întâlnirea cu unchiul mamei mele, Nicolas Pillat, care 
locuia la Paris. În 1938, împreună cu Elena Văcărescu, 
înființase Comitetul Internațional de difuzare a Artelor și 
Literaturii prin Cinematograf (CIDALC) și premiul 
CIDALC. Asociația lor reunise întreaga elită culturală a 
Europei acelui moment, de la Benedetto Croce, Aldous 
Huxley, la Mircea Eliade și Jean Cocteau. După război, 
Nicolas Pillat a menținut juriul CIDALC și l-a inserat în 
agenda marilor festivaluri de film. Prin Nicolas Pillat  am 
ajuns să particip, ca jurat CIDALC, la Festivalul Filmului 
de la Berlin. De acolo, invitațiile la alte jurii s-au înlănțuit 
de la sine. La Berlin, directorul festivalului de la New 
Delhi mi-a propus să fac parte din juriul oficial, alături de 
un cunoscut critic și istoric de film francez, Marcel 
Martin. În decembrie, plecam în India, unde aveam să 
petrec Revelionul în somptuosul palat al lui Raj Kapoor. 
 
Între timp, în 1968, la sfatul colegei mele de facultate 
Olteea Vasilescu, optasem pentru repartiție la Institutul 
de Istoria Artei al Academiei, unde directorul și 
profesorul George Oprescu înființase un colectiv de 
Istoria Filmului. Aici, am avut șansa unei alte fabuloase 
întâlniri: cu doctorul, producătorul, eseistul Ion 
Cantacuzino,  unul dintre ctitorii industriei filmului din 
România. Sub aripa lui protectoare am început cercetare 
în arhive și de acolo a început parcursul meu de istoric, 
în paralel cu cel de critic de film. A fost voia lui 
Dumnezeu.  
 
Liliana Popa: Ascultându-vă istoria întortocheată a 
alegerii profesiei, dar și întâlnirile ulterioare cu artiști, 
regizori, scenariști, de ce credeți că a fost mai bine așa 
și nu altfel  ? 
 
Manuela Cernat: Pentru că, în 1976, colaborarea mea 
la revista „Cinema” s-a încheiat brutal, din cauza deciziei 
Ecaterinei Oproiu ca numele meu să nu mai apară în 
revistă, din motive pe care numai domnia sa le știe. 
 
Liliana Popa : Ce personalități  v-au marcat ? 
 
Manuela Cernat: Cel mai tare m-a impresionat 
întâlnirea cu Luchino Visconti. Stătea minute în șir 
cufundat în sine, într-o tăcere și o meditație atât de 
profunde încât nu îndrăzneam nici să respir. Am fost 
invitată pe platourile lui de filmare la Cinecittà. Turna 
Căderea zeilor. Și era un spectacol să îl urmărești ! 
Nimeni nu îndrăznea să crâcnească în fața lui. O 
angajată a echipei avea drept unică  misiune să 
răcnească din timp în timp un Silenzio!  care te îngheța, 
strigăt inutil pentru că lumea mergea pe vârfuri, ca să 
nu-l deranjeze pe Il Maestro, și nu se auzea nici musca. 
Din triada genialilor italieni Visconti, Fellini, 
Michelangelo,  el a fost cel mai renascentist spirit. 
Nimeni nu a i-a depășit rafinamentul și ghiara de leu, 
cum spun francezii. Il Gattopardo (Ghepardul) și Morte a 
Venezia (Moarte la Veneția) rămân capodopere 
absolute. După cum inegalabil rămâne Fellini, autorul 
unora dintre filmele mele preferate, Prova d’orchestra 
(Repetiția de orchestră) și E la nave va (Corabia 
înaintează). Întâlnirea cu Fellini la Cinecittà, pe platoul 
de la Satyricon, a fost un alt cadou al destinului. Era un 
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vrăjitor. Atingea perfecțiunea dirijând cu zâmbetul pe 
buze o imensă cohortă delirantă, îmbrăcată în costume 
romane. Natură solară, temperamental opusul lui 
Visconti, instaura o atmosferă de ludică bună dispoziție, 
deși pretindea echipei rigoare britanică. Fără să fie 
tiranic, controla la milimetru totul, insuflând tuturor un 
demiurgic sentiment al creației. 
Am descris acele copleșitoare experiențe în presa de 
atunci. Poate ar trebui să-mi adun articolele. Arhiva mea 
este vraiște, această casă a trecut printr-un incendiu și 
geamantanul în care se aflau tăieturi din ziare și reviste, 
cronicile mele de o viață,  a ars. Destinul se reiterează, 
pentru că aceeași soartă a avut-o arhiva tatălui meu. 
Într-un incendiu și-a pierdut manuscrisele, amintirile, 
totul,  inclusiv corespondența cu Henri de Montherlant, 
cu Paul Claudel, cu Martha Bibescu, cu Elena 
Văcărescu. Mai grav este că, din 1916, când  plecase în 
refugiu la Iași și până în 1938, cu obstinație și rară 
disciplină intelectuală, ținuse un Jurnal, pe care îl 
intitulase Pribegia. În 1938, se afla în Polonia, în postul 
de consilier de legație. Chemat să se reîntoarcă în mare 
grabă, în țară,  cu avionul, din cauza evenimentelor 
politice care se precipitau, a încredințat volumele 
Jurnalului - nu se despărțea de ele niciodată, oriunde l-
ar fi dus profesia de diplomat -, unui foarte bun prieten 
evreu, care locuia în ghetoul din Varșovia. A urmat 
tragica ocupare a Poloniei. Știm cum naziștii au trecut 
prin flacără acel loc, cu tot cu locuitorii lui... 
Copleșitoare a fost întâlnirea cu legendara Indira 
Gandhi. Imediat, după deschiderea festivalului de la 
New Delhi mi s-a luat un interviu pentru televiziune și, în 
penultima zi, la o recepție oficială, juriul nostru a avut 
onoarea să îi fie prezentat doamnei Prim-ministru Indira 
Gandhi. Înveșmântată în alb, fiica lui Jawaharlal Nehru 
răspândea în jurul ei un aer de calmă, aristocratică  
noblețe. Zâmbitoare și afabilă, găsea pentru fiecare 
dintre interlocutori un cuvânt bun, o cugetare înțeleaptă.  
După ce a dat mâna cu mine, m-a privit lung și mi-a 
spus că are impresia că m-a mai văzut undeva: „Nu 
cumva ați dat un interviu la televiziune?”. I-am confirmat. 
A zâmbit cald și m-a întrebat dacă mi-ar plăcea să-i 
cunosc mai bine țara. „Deja sunt fascinată de ce am 
văzut aici !”, a fost răspunsul meu. A mai vrut să știe ce 
regizori indieni îmi plac și i-am vorbit cu entuziasm de 
filmele neo-realiste ale lui Satyajit Ray și ale mai 
tânărului Mrinal Sen.  A întors capul, a făcut un semn 
discret cuiva din suită. A doua zi dimineață, un telefon 
de la secretariatul Ministerului Informațiilor mă anunța că 
doamna Prim Ministru îmi oferea o călătorie de o lună 
prin India! Un miracol pe care nici astăzi nu mi-l explic. 
La Calcutta i-am reîntâlnit pe statuarul Satyajit Ray și pe 
hieraticul Mrinal Sen. Mi-au fost călăuze în infernul 
slums-urilor, la ceremoniile funerare de pe malul 
Gangelui, la întâlnirea cu barzi populari. A fost o 
călătorie inițiatică, am descoperit o altă lume, un alt 
raport al omului cu universul. Sărăcia cruntă, infra-
umană, era compensată de o spiritualitate inaccesibilă 
mentalității europene. Într-o dimineață, trecând în goana 
autobuzului pe lângă un câmp, la umbra unui copac 
imens am zărit un bătrân, în picioare, cu bărbia 
rezemată de mâinile încrucișate deasupra unui toiag. La 
întoarcere, când apusul soarelui incendia cerul, l-am 

găsit tot acolo, în exact aceeași poziție, cu privirea 
ațintită spre orizont.  
Peste ani, asasinarea Doamnei Indira Gandhi de către 
un membru al propriei gărzi militare a fost un teribil șoc. 
Trădare mai abominabilă nu puteam concepe. A fost 
semnalul redeschiderii conflictelor religioase într-o zonă 
vulnerabilă a planetei. Îi rămân recunoscătoare acestei 
femei extraordinare care a știut să conducă spre 
modernitate un inguvernabil stat pluri-etnic și pluri-
confesional, mare cât un continent. Generosul și 
neașteptatul ei dar pentru o foarte  tânără ziaristă dintr-o 
mică și îndepărtată țară, ține de miracol. 
Toată viața mea a fost un miracol, inclusiv pentru că l-
am cunoscut pe Răsvan, și pentru că am trăit în această 
familie. 
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Traian Dorz în dosarele Securității 
(1947-1989) 

 
Traian Dorz s-a născut pe 25 decembrie 1914 în 

satul Livada Beiușului, comuna Mizieș, județul Bihor, 
într-o familia de țărani săraci, fiu al lui Constantin și al 
Mariei Dorz. La terminarea celor 7 clase primare a primit 
ca premiu cartea „Corabia lui Noe” scrisă de preotul Iosif 
Trifa, liderul mișcării Oastei Domnului. Cartea avea să-i 
schimbe definitiv viața. „În 8 iunie 1930 când m-am 
hotărât pentru Domnul intrând în Oastea Domnului, 
singura mea carte religioasă era cartea Corabia lui Noe 
scrisă de păr. Iosif. Cartea asta era aceea care mă 
întorsese pe mine la Dumnezeu.”

1
  

În anul 1934 se alătură echipei preotului Iosif 
Trifa, fiind angajat ca redactor la revistele Oastei: 
Oastea Domnului, Isus Biruitorul, Ecoul, Glasul Dreptății 
sau Ostașul Domnului. A mai colaborat la Ogorul 
Domnului, Viața Creștină, Misionarul Vieții Creștine, 
Familia Creștină ș.a. Începând cu anul1948, după ce 
regimul totalitar de stânga a preluat puterea, suprimând 
libertățile religioase, Oastea Domnului a fost declarată 
„secta cea mai periculoasă” și a fost scoasă în afara 
legii. După decesul lui Iosif Trifa, în 1938, Traian Dorz a 
fost recunoscut ca lider al asociației Oastea Domnului și 
a continuat acțiunile de evanghelizare în satele din 
Transilvania. În aceeași măsură a luptat, după 1949, 
când a fost scoasă înafara legii, pentru recunoașterea 
Oastei Domnului, fără succes însă.  

De-a lungul existenței sale, poetul creștin, cum 
se va observa în continuare, a totalizat aproape 20 ani 
de închisoare pentru un ideal în care nu a încetat să 
creadă. 
Într-un raport înaintat Direcției I, căpitanul Marin Nicolae, 
născut la data de 17 noiembrie 1954 în loc. Cocora, jud. 
Ialomița, fiul lui Gheorghe și Smaranda arată că, în 

                                                           
1
 Traian Dorz, Istoria unei jertfe, vol. III, Editura „Oastea 

Domnului”, 2007, p. 94.  

1919, Mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan a înființat, cu 
aprobarea Guvernului, asociația creștină „cu scopul de a 
revitaliza viața religioasă ortodoxă și de a combate 
prozelitismul neoprotestant și sectar care, în acea 
perioadă, cunoștea un caracter mai pronunțat în 
Transilvania și Banat, față de celelalte ținuturi (...)

2
.”  

În aprecierea sa, având în vedere caracterul 
național al ortodoxiei, „asociația viza la început și un țel 
național-patriotic, și anume trezirea sentimentului unității 
ortodocșilor, din cele două regiuni cu creștinii ortodocși 
de peste Carpați.”

3
 

Oastea Domnului și-a stabilit sediul în orașul 
Sibiu, înființând și un organ de presă „prin care să-și 
facă cunoscute obiectivele și propaganda religioasă, 
reușind să atragă în primii 19 ani de existență, 
aproximativ 70.000 aderenți, între care un număr 
apreciabil de preoți.”

4
  

După 1930, aflăm din același raport, „preotul 
Iosif Trifa, adept înflăcărat al «Oastei Domnului», cu 
concursul altor clerici ce nutreau aceleași sentimente 
prodisidente, a transformat asociația în sectă, motiv 
pentru care Nicolae Bălan, ajuns între timp mitropolit al 
Ardealului, l-a caterisit în 1935.”

5
  

Ca urmare a acestei situații, asociația s-ar fi 
împărțit în doua curente: «trifiștii», care erau adepții lui 
Iosif Trifa, și «nicolaiștii», cei ai mitropolitului Nicolae 
Bălan.

6
 Începând din 1933, «trifiștii», din rândul cărora a 

făcut parte și poetul Traian Dorz, „s-au orientat spre 
legionarism, adoptând în așa-zisele lor ritualuri 
religioase o serie de cântece legionare («Sfânta cruce 
părăsita», «Cruce albă de mesteacăn», «Ștefan Vodă al 
Moldovei» ș.a.), la a căror orientare un rol important l-au 
avut Virgil Trifa, nepotul și Titus Trifa, fiu, ai lui Trifa Iosif, 
care în 1938 decedase.”  

La puțin timp după instaurarea comunismului, 
prin decizia nr 98 din 1949, Oastea Domnului a fost 
scoasă înafara legilor canonice și a interzis preoților să 
mai permită membrilor ei să desfășoare activitate în 
biserica, pentru că „«ostașii» au încercat sa dea o nouă 
interpretare dogmelor religioase ortodoxe.” 

Majoritatea membrilor au rămas afiliați în 
continuare parohiilor din care făceau parte până la 
desființarea Oastei Domnului, „iar alții, din categoria 
celor mai zeloși și fanatici, au continuat să adopte 
practici anarhice și sectare, să se întrunească în locuințe 
particulare.”

7
 

În perioada celui de al II-lea război mondial, dar 
mai ales după terminarea lui, un număr însemnat de 
membri ai asociației au emigrat în străinătate, 
majoritatea în Statele Unite, unde s-ar fi constituit în 
organizații asemănătoare de unde, conform securității 
„timp de mai mulți ani, au sprijinit material și moral 
activitatea și propaganda ostășistă și legionară din țară, 
ostile noii orânduiri care se instaurase”, astfel că de la 
actul emis în anul 1949 de conducerea BOR, „pretinșii 
conducători ai asociației rămași în așa-zisa «rezistență», 

                                                           
2
 ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7374, f. 43. 

3
 Ibidem. 

4
 Ibidem. 

5
 Ibidem, f. 43 v. 

6
 Ibidem. 

7
 Ibidem. 
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au desfășurat activitate clandestină, contrară normelor 
canonice, ținând sub influența și dependența lor un 
număr mare de credincioși adepți ai preceptelor pe care 
aceștia le propovăduiesc.”

8
  

Poetul Traian Dorz, blamat și hăituit de 
Securitate pentru presupuse colaborări cu „sectari” sau 
legionari din exil, a continuat, până în ultimul an al vieții 
lui, să desfășoare activități religioase în ilegalitate.  

Conform notelor lui Mihai Viorescu, „unii ostași 
trifiști, au ieșit cu totul din ascultarea bisericii, făcând 
legături cu diferite secte, sau trecând cu totul la sectari. 
Alții în frunte cu I. Marin, Traian Dorz și alții s-au pus 
într-o poziție de rezervă față de biserică, socotindu-se ca 
membri ai bisericii, dar făcând-și de cap, organizând-se 
separat de biserică și aderând la așa zisa mișcare de 
Oxford, în care se adunau laolaltă cu sectarii de diferite 
nuanțe protestante.”

9
 Mihai Viorescu mai nota: „Traian 

Dorz a făcut legătura și cu pastorul anglian evreu din 
București Wurmbrand, care probabil pentru legăturile 
sale cu străinătatea - trafic de valută - a fost și 
condamnat la închisoare”

10
 Cât privește conexiunea sa 

cu Mișcarea Legionară, este probabil să se fi făcut prin 
faptul că la Tipografia „Oastea Domnului” din Sibiu s-au 
publicat câteva lucrări legionare, inclusiv una semnată 
de „căpitanul” Corneliu Zelea Codreanu, Pentru 
Legionari (1936), tipărită în 4000 de exemplare.

11
 

Regimul lui Gheorghiu-Dej, care a stat tot timpul 
sub zodia epurărilor: din interiorul partidului; din rândul 
elitei intelectele, a chiaburimii ș.a.m.d. a fost și pentru 
Oastea Domnului o perioadă la fel de întunecată.  

Din 1947, poetul Traian Dorz a fost supus, până 
la moartea sa, oprobiului autorităților regimului totalitar 
de stânga. A fost prima dată arestat (timp de 3 luni) în 
decembrie 1947, „în urma propagandei religioase 
depusă.”

12
 Ulterior, în 1950, a fost din nou reținut și 

deținut un an în penitenciarul Oradea pentru că ar fi 
făcut parte din Mișcarea Legionară, deși „însă nu există 
alt material de verificare la dosar.”

13
  

După eliberare „își continuă activitatea prin 
participarea la diferite cântări în biserică, activând până 
în anul 1952”, motiv pentru care nu a stat pentru mult 
timp în libertate, fiind reținut din nou în 1952 și încadrat 
într-o colonie de muncă pe timp de 60 luni, urmând să fi 
pus în libertate la data de 25 decembrie 1957.

 14
 Din 

Securității reiese că a fost eliberat înainte de termen, 
continuându-și activitatea în Oaste.  

Din 1956, când a fost eliberat de la domiciliul 
obligatoriu pe care l-a avut într-un sat de pe câmpia 
Bărăganului, s-a stabilit în localitate Călanul Mic din 
județul Hunedoara, unde a activat pe lângă bisericile 
ortodoxe din această regiune.

15
  

Unul dintre liderii hunedoreni ai mișcării Oastei 
Domnului, Popa Petru, la rândul său deținut politic, și-a 

                                                           
8
 Ibidem. 

9
 Ibidem, f. 34.  

10
 Ibidem.  

11
 Ilarion Țiu, Mișcarea legionară după Corneliu Codreanu, 

Editura Vremea, 2007. pp. 88-89. 
12

 ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 1, f. 21 
13

 Ibidem. 
14

 Ibidem.  
15

 ACNSAS, dosar nr. 4964, vol. 2, f. 53. 

manifestat dorința ca Traian Dorz să fie cât mai aproape 
de comunitatea din Batiz a Oastei Domnului, „a alergat 
mult atunci spre a-mi găsi în jurul lor, la Călan o casă pe 
care să o cumpăr cu prețul celei de la Cluj... Părea 
foarte simplu și ușor, dar o, câte necazuri am avut cu 
târgul acesta.”

16
  În cele din urmă (anul 1958) se 

stabilește în localitatea Călanul Mic: „Mă mutasem de 
curând la Călanul Mic, lângă Hunedoara și eram angajat 
de o lună la un depozit de materiale unde lucram 24 de 
ore, iar alte 24 eram liber. Omul de la care cumpărasem 
casa îmi cerea neapărat zece mii de lei, cât promisesem 
că am să-i dau la 10 martie, după cum îmi promisese 
omul la care îmi vândusem casa de la Sânicoară, că o 
să-mi dea această sumă la 10 ianuarie. Cum nici până 
la 10 martie acela nu-mi dăduse banii cu care eu eram 
dator, a trebuit să merg să mă împrumut undeva.”

17
   

În primăvara anului 1959, pe 13 martie, a fost 
arestat din nou și condamnat pentru activitatea sa în 
cadrul asociației creștine. „Eram dator familiei de la care 
împrumutasem înainte de arestarea mea din 1959 o 
sumă de bani spre a-mi achita prima rată din casa pe 
care o cumpărasem la Călan. Această sumă mi-a fost și 
confiscată în întregime de Securitate încă la arestarea 
mea de atunci fără să mi-o mai fi înapoiat niciodată. Dar 
eu le eram dator cu acești bani și trebuie să fac cum pot 
spre a-mi achita chiar din timp în timp, câte puțin. M-am 
dus să le plătesc o parte din datoria asta.”

18
  

Cu puțin înainte de a fi din nou arestat, șeful 
Direcției Regionale Cluj, colonelul Iosif Breban, a 
aprobat hotărârea de deschidere a dosarului său de 
urmărire informativă, cu scopul de a se obține cât mai 
multe informații cu privire la activitatea acestuia. Din 
materialele „verificate și neîndoielnice” deținute de 
Securitate reiese că Dorz „s-a manifestat dușmănos 
împotriva regimului democrat” și „a făcut propagandă 
împotriva prădări cotelor obligatorii.”

19
  

După dizolvarea mișcării Oastea Domnului, 
poetul Traian Dorz „continuă să întrețină legături pe mai 
departe cu conducători și membri ai acestei asociații prin 
scrisori și prin legături directe. Dovezile neîndoielnice 
constau din: Declarațiile martorilor și ale sala personale, 
precum din scrisorile și materialele de propagandă 
găsite la locuința sa cu ocazia percheziției ce s-a făcut 
în 1950”, astfel că „în baza materialelor verificate și 
neîndoielnice anexate, care dovedesc activitatea 
contrarevoluționară împotriva Republicii Populare 
Române”, Securitatea a propus deschiderea dosarului 
de acțiune informativă.

20
 

Alături de mișcarea creștină din Sibiu, alte 
„secte ilegale” au mai fost declarate și Martorii lui 
Iehova, Adventiștii reformiști, Adventiștii protestanți, 
Mileniștii, Penticostalii de ziua a șaptea ș.a.

21
  

Tentativele repetate întreprinse de Traian Dorz 
în vederea legalizării mișcării Oastei Domului au 
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 Traian Dorz, op. cit, p. 264. 
17

 Ibidem, p. 278.  
18

 Ibidem, p. 445.  
19

 ACNSAS, dosar nr. 4964, vol. 1, f. 3. 
20

 Ibidem, f. 4. 
21

 Florica Dobre (coordonator), Securitatea: structuri-cadre: 

obiective și metode, vol. II, Editura Enciclopedică, 2006, p. 
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constituit un alt factor care l-a făcut ostil cadrelor 
Securității, aceste mișcări au determinat deschiderea 
dosarului de urmărire.  

Prima etapă în tot acest demers, privind 
intențiile de legalizare ale Oastei Domnului, a avut loc 
între anii 1956 - 1958 și a constat în expedierea unor 
adrese și memorii Patriarhiei sau Departamentul 
Cultelor, cea de-a doua etapă ar fi început în februarie 
1971, cu ocazia împlinirii a șaptezeci de ani de viață ai 
patriarhului Justinian Marina, când poetul Traian Dorz i-a 
trimis acestuia o scrisoare de felicitare, prin care îl ruga 
să intervină pentru rezolvarea acestei probleme. „După 
câteva zile, Traian Dorz a primit o scrisoare din partea 
patriarhului BOR, prin care acesta îi mulțumește pentru 
urări. Această scrisoare mai conținea un adaos, în care 
patriarhul Justinian îl invita pe Dorz să-i trimită un 
memoriu confidențial «cu  privire la necazurile de care 
amintește în scrisoarea din 9 martie a.c. »”

22
 Din 

documentele de arhivă rezultă faptul că Traian Dorz a 
mai apelat la Patriarhul Justinian și anterior în problema 
legalizării mișcării Oastea Domnului: „Fiind foarte 
cunoscut printre preoții bisericii ortodoxe din țară, a fost 
chemat de către episcopia de la Arad în scopul de a se 
interveni pe lângă Patriarhia de la București și de a-i da 
o formă legală acestei organizații.  

Cu recomandația episcopiei de la Arad, Dorz 
Traian a plecat la București unde a fost primit de către 
patriarhul Justinian Marina, căruia i-a ceru să 
recunoască în mod legal această organizație, pentru a 
nu a nu mai avea de-a face cu autoritățile.”

23
  

Din nota Securiății reiese că fostul patriarh ar fi 
fost de acord cu legalizarea acestei grupări, dar că „i-a 
spus că nu  depinde numai de el acesrt lucru și că va 
trebui să convoce un sinod al tuturor mitropoliilor din țară 
pentru consfătuire în vederea aprobării acestui lucru.”

24
  

Traian Dorz avea să afle de la fostul patriarh 
Justinian Marina că singurii care se opun legalizării și 
intrării în Biserica Ortodoxă sunt miropoliții de la Iași sau 
din Timișoara, care „nu văd cu ochi buni aceasă 
colaborare și s-au opus totdeauna când a intrat în 
discuție această problemă.”

25
  

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului în 
schimb, pătorită la data aceea de pr. Nicolae Colan 
„împărtășește dorința lui Dorz Traian și în discuția pe 
care au avut-o în vara anului 1953, s-a arătat foarte 
binevoitor și gata oricând să susțină această cauză”

 26
, 

la fel episcopiile de la Arad, păstorită de pr. Andrei 
Magieru, și Râmnicul Vâlcea, păstorită vreme de paru 
decenii de Iosif Gafton.    

Poetul creștin a subliniat că orice colaborarea cu 
Biserica Ortodoxă Română nu constituie niciun pericol 
pentru securitatea statului, „deoarece în toate adunările 
făcute nu se desfășoară niciun fel de activitate 
subversivă care să lezeze câtuși de puțin integritatea 
bisericii sau a statului: Din contră, susține că această 
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 George Spiridon, Tentativele de legalizare ale Oastei 

Domnului întreprinse de Traian Dorz, în Danubius, vol. 

XXXII, Galați, 2014, p. 389. 
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 ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 2, f. 53. 
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colaborare nu face altceva decât să întărescă Biserica 
Ortodoxă și să tragă o linie de conduită cât se poate de 
morală în sânul poporului.”

27
 Într-un fnal, Traian Dorz a 

fost rearestat și condamnat prin sentința Tribunalului 
Militar Cluj nr. 510 din 19 noiembrie 1959 la 16 ani de 
închisoare sub motivul că „s-a încadrat în secta 
religioasă «Oastea Domnului» din 1930, activând până 
în 1959 când a fost arestat. A colaborat la mai multe 
ziare: Oastea Domnului, Isus Biruitorul, Familia creștină 
și altele și în articolele scrise a făcut comentarii și 
caricaturi cu conținut legionar, fascist și anticomunist (...) 
A intrat în legătură cu diverși legionari fugari cărora le-a 
furnizat materiale de propagandă.

28
”    

Poetul a trecut la cele veșnice la 20 iunie 1989, 
în localitatea natală. După anul 1990, multe dintre 
manuscrisele sale au fost publicate în Sibiu și Simeria, 
la edituri precum „Oastea Domnului“ sau „Traian Dorz“. 
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                                       POEME 

Marius              
PENEA 
Psalm 
 
Te caut Doamne 
Ca să îmi dai un sens 
Mi-e frică să îl caut singur 
Să găsesc ce nu vreau să știu 
Sau să nu caut tot ce gândesc 
O voce mă trezește în toiul nopții 
Îmi spune că e prea târziu ca să fiu iertat 
Iubit și dezmierdat 
Pustia propriilor gânduri 
M-a copleșit cu daruri 
Netrebnice  nesăbuite 
Încerc să fug de închipuitele pofte 
Uneori mă înciudez 
De bunătatea cu care mă copleșești 
În ciuda răutății cu care  
Îmi biciuiesc resemnarea 
Doamne 
Simt cum mă bântuie  
Nemeritata-ți iertare... 
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