


1 
 

Nr Cuprins Pag 

1.  Silviu GUGA    -     Fenomenul Grigurcu. 
Editorial 

2 

2. Gheorghe GRIGURCU  -   „Azi dimineață la 
radio?” 

4 

3. Dumitru CHIOARU           -  poeme 8 

4.   Ion CRISTOFOR   - poeme 10 

5. Mircea MOȚ - Gheorghe GRIGURCU /Criticul 
avea umbrelă  

12 

6. Cornel UNGUREANU  - Gheorghe Grigurcu – 
mesajul marelui scriitor 

14 

7. Al. CISTELECAN   -   Despre Gheorghe 
Grigurcu 

15 

8. Daniel CRISTEA-ENACHE     -   Nimic în plus. 
Gheorghe Grigurcu 

20 

9. Adrian ALUI GHEORGHE   -    Gheorghe 
GRIGURCU.  Criticul ca şi poetul 

22 

10. Felix NICOLAU   -    Cam ce înseamnă a fi 
intellectual. Gheorghe Grigurcu 

23 

11. Andreea ZAVICSA   -  Poem și metapoem. 
Gheorghe Grigurcu  

24 

12. Nicolae MUNTEANU   -    Drumul regal al 
criticului. Gheorghe Grigurcu 

25 

13. Ioan Radu VĂCĂRESCU            Traduceri din 
poezia lui Gheorghe Grigurcu 

27 

14. Dan BRUDASCU     -        Traduceri din poezia 
lui Gheorghe Grigurcu 

28 

15. Şerban FOARŢĂ & Ildikó GÁBOS    -  Mic tratat 
de blândeţe  

29 

16. Adrian ALUI GHEORGHE    -     Facerea Poeziei  
Lui Al. Cistelecan, la 70 de poeme 

30 

17. Radu Ciobanu     - In memoriam Nadia 
Anghelescu . O viață între două culturi 

31 

18. Cornel UNGUREANU     -    Constantin Stere – 
câteva note 

34 

19. Felix NICOLAU  - Traduceri José Manuel Lucía 
Megías 

35 

20. Maria HUMĂ     -    O antologie Dimitrie                                                                                                  36 

21. Mihai  POSADA   -   Îngerul Ionduh sau lirica 
«dublului» somato-psihic 

37 

22. Daniel MARIȘ    -   Indira Spătaru/Solzii 
efemerului. Ioan Pintea/ Arta oglindirii 

40 

23. Ramona MULLER    -    poeme 42 

24. Daniela TOMA  -   poeme 43 

25. Nuța CRĂCIUN    -   poeme 44 

26. Alexandru CAZACU    -  poeme 45 

27. Ana ARDELEANU     -   poeme 46 

28. Maria TRIF    -   poeme 47 

29. Vasi COJOCARU VULCAN   - poeme 48 

30. Mariana CODREAN    - poeme 49 

31. Camelia STÂRCESCU   -  poeme 50 

32. Mihaela  GUDANĂ     -poeme 51 

33. Ioan Maxim EVU    -   poeme 52 

34. Gorun MANOLESCU      -   Cel căruia îi este… 53 

35. Ioan BARB      -     Îngerii lui Bologan 54 

36. Mihai NEAGU BASARAB   -   Mihai Posada: 
Japonia. Note de călătorie 

58 

37. Marin IANCU   -    Octav ȘULUȚIU.  Evoluția  
unui  program  estetic  

61 

38. Ana DOBRE     -   Între afirmarea eului și 
aflarea sinelui 

64 

39. Ioan BARB    -   poeme 65 

40 Lazăr  MAGU  - poeme 67 

41. Ana HAZ - poeme 69 

42. Daniel LĂCĂTUȘ  - Povestea unui destin: 
Victor Isac 

71 

43. Victor MARTIN   -    Vremurile se scriu în 
jurnalul unei pisici sălbatice”: poemul teatral al 
Danielei TOMA  

76 

44. Mirabela DAVID -„Ferestre“, Magdalena 
Hărăbor    - Poemul ca adăpost 

77 

45. Mihaela MERAVEI   -     Nimic nu este ce pare a 
fi 

78 

46. Silviu GUGA  -   77 de poeme / Zone de acces 79 

47. Apariții editoriale/premii 80 

 

 

 



2 
 

 

 

 

Silviu GUGA 

 

 

 

Fenomenul Grigurcu 

 

 Cuvenit și frumos obicei au redacțiile 

revistelor literare de a dedica numere aniversare 

scriitorilor de importanță națională și gestul este un 

bucurat prilej al confraților - și chiar al cititorului de 

rând - de a exprima admirația și gratitudinea pentru 

ce au făcut cei ce rotunjesc un număr de ani. Am 

colecționat asemenea numere sărbătorești, primul 

fiind numărul 11, din 1960, al revistei „Viața 

românească”, dedicat lui Sadoveanu; valoarea lor 

exegetică se diminuează cu timpul, dar valoarea 

documentară rămâne incontestabilă. În numărul 

amintit, în care prima fotografie a sărbătoritului e cu 

„tovarășul” Gheorghe Gheorghiu-Dej, frapează 

elogiul făcut de Blaga, doar din câteva fraze, 

marelui prozator pe care îl vedea cu „o aură 

biblică”. Astfel de numere omagiale sunt monografii 

sui-generis care trebuie să intre obligatoriu în 

bibliografia studiilor ce vor urma a fi scrise despre 

scriitorii respectiv. Așadar departe de noi gândul de 

a ne dezice de necesitatea unor asemenea numere 

și susținem că tradiția lor trebuie menținută, dar ne 

întrebăm, totodată, de ce să așteptăm ca un scriitor 

să împlinească un anumit număr de ani sau de ce 

să edităm numărul revistei la ceasuri aniversare. 

Dacă mai mulți colaboratori mărturisesc că i-a prins 

dorul de un anumit scriitor, dacă sunt prinși de 

enulația exegetică pentru acest scriitor, dacă vor 

să-și mărturisească empatia față de el prin evocări 

sau să reamintească opiniilor pe care le-au avut și 

pe care și le mințin despre opera acestuia? 

Numărul de față al modestei noastre reviste este 

un răspuns la aceste întrebări!                   

 Ne e dor de Gheorghe Grigurcu! Ne gândim 

la el, la fanii și dușmanii lui și anticipăm numerele 

omagiale care i se vor dedica,  de 16 aprilie 2026, 

de redacțiile revistelor literare de avengură chiar 

dacă nu mai publică fotografi cu mai marii statului.  

Până atunci trebuie să spunem și să ne convingem 

cu toții că acest scriitor este un fenomen. Biografia 

și opera lui surprinde în multiplele ei fațete.    

           Grigurcu a fost la început, pentru mine, un 

poet surprinzător prin acel debut cu „Un trandafir 

învață matematică” și, neclarificându-mă unde 

poate să „ajungă” cu metaforele paradoxale, mi-am 

propus să-l urmăresc pe acest poet pe care îl 

credeam, pe atunci, de-a dreptul bizar. Când m-am 

convins că e un poet deosebit, era deja și un 

intransigent (și inconfortabil, adesea) critic literar și, 

cu toate izbânzile poetice, în viața literară era luată 

în seamă doar activitatea sa critică. În antologiile 

împortante care au apărut nu își găsea loc, pentru 

că nu era considerat poet reprezentativ. Le-am 

reproșat lui Dumitru Chioaru și lui Ioan Radu 

Văcărescu pentru lipsa lui Grigurcu în a lor 

„Antologie a poeziei românești de la origini până 

azi”, de altfel, cea mai bună antologie de până la 

anul apariției, 1998. I-am reproșat, pe același 

„subiect”, și regretatului Marin Mincu (vechiul 

prietenul care mi-a făcut cunoștință cu Nichita 

Stănescu) pentru „O panoramă critică a poeziei 

românești din secolul al XX-lea”. Mi-a răspuns că 

Grigurcu nu e poet, ci e critic. Se prefăcea că nu 

știe că poetul Gheorghe Grigurcu a scris în secolul 

trecut peste zece volume de poezie și îmi 

reconanda să-mi amintesc opiniile criticului despre 

Nichita Stănescu. De fapt, cred că nu-l mulțumeau 

opiniile despre el însuși din „Critici români de azi”. 

N-am reușit să-mi dezvolt pledoaria despre 

dualitatea lui Gheorghe Grigurcu, poet și critic, 

pentru că Marin Mincu era nu numai mult mai 

versat decât mine, ci și mult mai grăbit.   

 Mi-a revenit în minte, din ruinele memoriei, 

această întâmplare pentru că de atunci am avut 

ideea că Gheorghe Grigurcu are o dublă 

personalitate. Există un poet Grigurcu, așa cum 

este un critic literar Grigurcu. Chiar dacă percepția 

noastră așază criticul înaintea poetului, cele două 

personalități sunt distincte și de egală importanță. 

Dreptate, vizibilă, poetului i s-a făcut prin 

decernarea Premiului Național de Poezie „Mihai 

Eminescu” – Opera Omnia, la Botoșani, la 15 

ianuarie 2016. Criticul nu îl simte neîndreptățit pe 

poet și nu îi argumentează poziția valoroasă pe 

care o ocupă un debutant în poezie de la sfârșitul 

anilor 60. Mai degrabă am putea deduce o 

neîndreptățire a virtualului profesor universitar, mai 

ales că obținuse cu brio un doctorat cu o teză 

                              EDITORIAL 



3 
 

despre poezia lui George Bacovia. O teză 

caracterizată ca fiind „desincronizată” dacă avem în 

vedere că a fost susținută în perioada nefastă de 

după „tezele”  din iulie 1971.    

              Grigurcu n-a ajuns cadru universitar, dar 

Ion Trancău afirmă pe bună dreptate că 

„universitarii șaizeciști, Nicolae Manolescu, Mihai 

Zamfir, Mircea martin, apoi Ion Pop și Cornel 

Ungureanu, au meritul de a-l reconsidera pe 

Gheorghe Grigurcu, fără nicio reticiență sau 

ezitare, ca pe un important și virtual coleg la orice 

universitate din România”. Nu știm dacă o carieră 

universitară ar fi fost importantă pentru cariera strict 

literară a sa, dar cu siguranță i-ar fi fost favorabilă 

pentru... trai/pâinea cea de toate zilele.    

 Roțile destinului îl poartă prin multe locuri și 

prin vremuri maștere, dar a știut să se implice cu 

atitudini prompte și demne și a știut și să se 

detașeze. Hărnicia și talentul  l-au însoțit 

pretutindeni și totdeauna  și l-au ajutat să fie „o 

provocare adresată destinului”, așa cum pare-mi-se 

spune Dora Pavel. Poetul și criticul, cu toată 

măreția lor, se pitulează înt-un om plăpând. 

Fizionomia firavă e însă o mască ce ascunde 

energi nebănuite. Urmele acetsi energi se văd în 

aproape o sută de cărți pe care le-a scris, în 

puzderia de articole de tot felul, studii, note, jurnale, 

aforisme, în întervenții polemice și „academice”, în 

interviuri, în luările de cuvânt și în tăcerile lui.   

 Urme sunt și teritoriale. Eforturi serioase ți-

ar lua scrierea unei cărți cu titlul „Pe urmele lui 

Gheorghe Grigurcu”. Grigurcu e basarabean (în 

priuncie a vorbit chiar rusește), e ardelean, e 

bihorean, e bucureștean, e oltean. Multe ținuturi 

românești și-l revendică, Aflându-mă, grație 

poetului Gellu Dorian,  cu câțiva ani în urmă la 

Soroca, locul de baștină al lui Grigurcu, primesc de 

la un profesor de acolo o carte-album documentară 

despre Soroca. Deși știa că de acolo plecase 

marele scriitor, n-a apucat să-l menționeze în 

cartea sa, dar la ediția următoare „va fi la loc de 

cinste că e de-al nostru”. Oare volumul „Soroca” de 

Vasile Trofăilă a apărut într-o nouă ediție? De fapt, 

nu mai are importanță, am reținut faptul că pentru 

acei primi  patru sau cinci ani trăiți la Soroca, 

Grigurcu era sorocean.       

         Despre Gheorghe Grigurcu s-a scris, dar nu 

suficient. Un studiu monografic amplu încă n-a 

apărut; îndemnul de a-l scrie îl dă Ion Trancău, pe 

care l-am mai pomenit, printr-o carte din „Colecția 

de micromonografii incomplecte-imperfecte” al 

editurii Pim din Iași, apărută în 2017 cu titlul 

„Miracol grigurcian”. Autorul își  caracterizează  cu 

umor micromonografia ca având „un subiect de 

nota zece și un predicat de nota cinci”. Chiar și așa 

să fie, este prima carte despre Grigurcu și „nu-i de 

mirare” că  are autor din Amarul Târg.  După 

propria-i mărturisire, Ion Trancău „ar vrea să-l 

contrazică pe Al. Cistelecan, care a afirmat că 

Amarul Târg are un singur locuitor.” Nu știu dacă l-

a convins, dar eu cred că „locuitorul” este un 

fenomen numit Grigurcu, un fenomen uimitor, unic 

pe care chiar el l-a numit miracol și el locuiește în 

literatura română.    

 

 

 

 
 

 
 

Gheorghe Grigurcu - Un trandafir invata matematica 

(volum de debut) 1968 
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Gheorghe 
GRIGURCU 
 

 

 

„Azi dimineață la radio?” 

 

 A. E.: „La urma urmei n-ar putea fi întrutotul 

credibilă decît o laudă pe care ți-ai putea-o aduce 

singur. Test tot mai dificil”. 

      X  

 Făcînd fie și o scurtă călătorie, intrînd într-un 

local sau într-o sală de spectacol, nu poți a nu te gîndi că 

ar fi „ultima dată”. Dar care e în fapt, pentru tine, 

„ultima dată” a ceea ce se întîmplă? Nu cumva totul?  

      X  

 Cît de mult îți slăbește vederea, îți poți da 

seama privind clădirile unui oraș după o pauză fie și de 

doi-trei ani. O ceață fină le estompează, le separă nu 

doar de ochiul tău, ci și de trecutul tău, dobîndind o 

nuanță afectivă. Ochiul avariat devine dependent de 

ceea ce numim anima.  

      X  

  „Arta este iminența unei revelații care nu se 

produce” (Borges).  

      X  

 Lebedele au fost socotite de europeni a fi doar 

păsări albe pînă în secolul al XVII-lea, cînd aceștia au 

văzut prima oară lebede negre. 

      X  

 A. E.: „Pentru a putea părăsi victorios ringul, îți 

trebuie forță, nu credință”. Dar credința și forța nu pot 

coincide? „Uneori, doar uneori”. 

      X  

 „Aproape toți bărbații și femeile trăiesc 

cufundați în sfera intereselor lor subiective, unele dintre 

acestea, fără îndoială, frumoase sau respectabile, și 

sunt incapabili să simtă dorința arzătoare de a imigra 

dincolo de ei înșiși. Mulțumiți sau chinuiți de 

amănuntele din jurul lor, trăiesc, în definitiv, satisfăcuți 

cu linia orizontului lor și nu simt lipsa vagilor posibilități 

ce pot exista în exces. (…) De aceea e atît de greu ca le 

petit bourgeois și la petite bourgeoise să se 

îndrăgostească în mod autentic, pentru ei viața 

semnifică tocmai o coincidență asupra cunoscutului și 

obișnuitului, o satisfacție de nezdruncinat în cadrul 

repertoriului lor consuetudinar” (Ortega y Gasset).  

      X  

 Fragilitatea exterioară a concentrării spiritului, 

precum a unui porțelan, a unui cristal. Primejdia 

efemerului amestecat cu absolutul, înfiorîndu-ne.  

      X  

 Sentimentul eternității este paradoxal necesar 

pentru a se ajunge la spaima dispariției. 

      X  

 „În Libertatea de vineri, 14 februarie 2020, un 

anunț de la rubrica «Matrimoniale» se apropie de 

atingerea perfecțiunii în concizie: «Bărbat 48 ani, caut 

femeie pentru căsătorie». Pasul următor (și ultimul) nu 

poate fi decît «Bărbat caut femeie»” (Dilema veche, 

2020).  

      X  

 Să reprezinte norii un soi de protoartă? Așa 

cocoțați în văzduh, nesprijiniți pe nimic în jocul lor 

insațiabil cu formele, par a reface legătura dintre 

începuturile stîngace ale artei și ultimele sale 

manifestări, nonfigurativul, cinetica, interacțiunea. 

Vechiul și noul s-ar regăsi astfel în aburoasa lor 

corporalitate, într-o provocatoare simbioză, ilustrînd 

ceea ce Breton numea „credința în realitatea superioară 

a unor forme de asociere”. Un hedonism abstract 

aidoma gratuității esteticului coabitează însă cu 

tendențiozitatea meteorologică, cu finalitatea 

fertilității. Nimic nu este exclus, totul se integrează 

dumnezeiește pe fundalul infinitului dezvăluit s-ar zice 

                                       JURNAL 
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anume pentru a ocroti acest miracol care are aerul a 

anula nu o dată dureroasele distanțe dintre spirit și 

natură.  

      X   

  Ai vrea să fi scris rîndurile frumoase și exacte 

ale altuia, dar ai întîrziat. Revelația este comună, dar 

Forma îi aparține numai lui. Forma, acest monstru 

paradoxal, care te îmbie spre a te refuza.  

      X  

 „Cuvîntul lumină există, lumina nu există” 

(Picabia).  

      X  

 Obsesia propriei figuri în pictură. Rembrandt a 

realizat nu mai puțin de 62 de autoportrete. 

      X  

 „Oamenii sfioși (…) ajung la un mare curaj cînd 

rămîn singuri cu sine. ei sunt oratori proști, dar deseori 

scriitori remarcabili. Viața lor e tristă și plictisitoare, ei 

trec neobservați pînă să ajungă la faimă. Iar cînd vine 

gloria, atenția generală nu le mai trebuie” (Șestov).  

      X  

 Senectute. Ai spus tot ce puteai spune. Nu mai e 

nimic de făcut. Dar tocmai acest simțămînt al finitudinii 

poate reprezenta un stimul al înaintării la care n-ai 

putea renunța, dintr-un motiv egolatru sau altruist, nu-

ți dai seama, în raport cu persoana ta. 

      X  

 „Cea mai valoroasă proprietate rezidențială este 

celebrul Palat Buckingham, dotat cu 775 de încăperi și 

care a devenit oficial Palatul Regal al monarhului 

britanic în 1837, la urcarea pe tron a reginei Victoria. 

Dar dacă vorbim de cea mai scumpă reședință privată 

din lume, aceasta se află în exotica Indie și a fost numită 

Antilia. La drept vorbind, nu este însă vorba de o casă, ci 

de un bloc cu 27 de etaje, înalt de 173 de metri, în care-

și duce traiul familia miliardarului Mukesh Ambani, 

considerat cel mai bogat om din Asia. Estimată la două 

miliarde de dolari, reședința sa întrece orice închipuire, 

fiind dotată nu cu unul, ci cu trei helioporturi, un 

«garaj» constînd din șase etaje și suficient de mare 

pentru a adăposti 168 de mașini, o stație service (la 

etajul 7), un centru recreațional întins pe două etaje 

care cuprinde, între altele, cîteva piscine, un teatru 

privat cu 50 de locuri, un sistem home cinema, un 

centru spa, un bar în aer liber, o sală pentru yoga și una 

de dans. Clădirea, a cărei construcție a durat șapte ani, 

mai dispune de nouă lifturi, terase transformate în 

grădini, dar și un templu” (Formula As, 2020).  A. E.: 

„Nu dispune cumva și de un lanț de munți?” 

      X  

 Senectute. Vrei doar să mai contempli. În rest, 

să fii lăsat în pace. Dar e cu putință măcar atît?  

      X  

 Senectute. Lasă umilința vîrstei. Meditează la 

umilința pe care o reprezintă viața în sine. 

      X  

 Să citești tristețea acestor frunze de un galben 

ascuțit, sălbatic ca pe un text. Să-l interpretezi printr-un 

text virtual. 

      X 

 „Iată o trăsătură caracteristică victimelor 

supuse torturii: percepția lor prezintă anumite 

distorsiuni, întotdeauna mai mult sau mai puțin 

asemănătoare cu cele ale persecutorilor. În viziunea pe 

care aceștia din urmă o au despre ei înșiși, ca și în aceea 

a victimelor, ei devin mai formidabili decît sunt în 

realitate. În domeniul specific religios se produce un 

fenomen analog. Departe de a respinge ideea care 

încearcă să i se impună cum că Dumnezeu însuși îi este 

dușman, Iov o acceptă și chiar o revendică, într-un spirit 

de mîndrie disperată” (René Girard). 

      X  

 „Nu Dumnezeu se ascunde, ci lucrurile ni-L 

ascund de noi” (Monseniorul Ghika). 

      X 

 A. E.: „Joc copilăresc.  Nu altul decît propriul tău 

spirit îți apare alternativ cel mai profund și cel mai 

superficial din cîte cunoști”.  

      X 
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 Mediocritatea are o șansă de salvare pînă la un 

punct, prin trecerea timpului. Un autor modest din altă 

epocă devine uneori atractiv cum un obiect de muzeu. 

      X  

 Dimineață favorabilă. Verbul modelînd intenția 

cu exactitate, astfel cum un fier de călcat s-ar aplica 

unui veșmînt pe dunga potrivită. 

      X  

 Caracterul relativ al oricărui cult religios, de 

vreme ce relația fiecăruia dintre noi cu Creatorul e 

inexorabil subiectivă. Talmudul se pronunță în 

cunoștință de cauză: „Cu cît există mai mulți oameni, cu 

atît există mai multe imagini ale divinului în natură”. 

      X  

 „Frumusețe ce trezește dorința de sărăcie” 

(Camus).  

      X  

 „Să nu crezi în Dumnezeu treacă meargă. Nu 

oricine are destulă minte ca să-L conceapă ori destul 

suflet ca să-I cunoască dragostea. Dar să nu crezi în 

diavol! Asta-i de neînțeles! Pe diavol, slavă Domnului, 

avem destul material aperceptiv ca să-l putem simți 

mereu în jurul nostru, mereu la pîndă, foindu-se, 

forfotind, fîțîindu-se – waiting, ca Mr. Micawber for 

something to turn up, poate pică ceva – la dispoziția 

noastră oricînd, folosind orice prilej, gata la orice 

chemare, chelner atent, cerșetor neobosit, 

mulțumindu-se cu oricît. Să nu se uite că principala lui 

tactică știută de Thomas Mann și Dostoievski și toți cei 

ce l-au studiat de aproape constă în a pretinde că nu 

există” (N. Steinhardt).  

      X  

    Azi dimineață, la radio, Carol Mălinescu 

despre chinurile în care sfîrșesc peștii pescuiți de… 

iubitorii de natură.  

      X  

 Scriptor. Oare poate străluci fără combustia 

necesară pentru a arde? 

      X  

 Întrucît s-a întîmplat să nu aibă în fapt 

maturitate, acum cînd a intrat în senectute îi privește pe 

semenii dotați cu o maturitate manifestă, ca și cum ar fi 

mai în vîrstă decît el, cu ochii tînărului de odinioară care 

intuia că îi este dat a nu se schimba lăuntric niciodată.  

      X  

 Pentru unii din noi e mai primejdios a privi în 

abis decît a cădea într-însul.  

      X  

 „Nu poate să stea fără ei. Arnold 

Schwarzenegger trăiește în casă cu doi prieteni pe care 

îi adoră. Starul e nedespărțit de măgărușul Lulu și de 

poneiul Whiskey. Îi hrănește și îi scoate la plimbare 

zilnic. (…)  Arnold Schwarzenegger (72 de ani) trăiește 

singur, doar cu animalele preferate, de cînd soția sa, 

Maria Shriver (54 de ani), i-a cerut divorțul în 2011, 

după ce presa americană a divulgat faptul că soțul ei are 

un copil din flori, Jozeph, de 22 de ani, cu fosta lor 

menajeră, Mildred Baena (57 de ani)”. (Click, 2020). 

      X  

  A. E.: „X era un mizerabil, un ins incorigibil, cred 

că ți-ai dat seama. De ce ai continuat totuși atîta vreme 

relațiile cu el?” Poate că din reflexul creștin de-a nu 

ajunge pur și simplu la repulsie. 

X          

 Un lucru realmente al tău e cel care-ți dă 

sentimentul că ți-l dăruiești, nu cel pe care-l obții în 

mod convențional. 

      X  

 Creierul uman: 2% din greutatea corpului. 

Creierul furnicii: 6%.  

      X  

 „Secretul nu e un lucru ce nu se spune, ci acel 

ceva care se transmite cu voce scăzută și în particular” 

(M. Pagnol).  

      X  

 Cinismul e tendențios, generozitatea gratuită. 

      X        
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  Conștiința morală de sorginte religioasă, 

instanță judiciară, intimă a comportării noastre. Păcatul 

pe care-l vînează transpus în limbaj psihanalitic. 

Conceptul pus în joc, cel de supraeu, astfel explicat de 

Freud: „Simt înclinația de a face ceva care-mi promite 

plăcere, dar renunț pe motiv că nu mi-o permite 

conștiința mea morală. Sau mă las mînat de excesiva 

așteptare a unei plăceri, făcînd ceva contra căruia vocea 

conștiinței mele morale protestează, pentru ca după 

comiterea actului conștiința morală să mă pedepsească 

prin reproșuri amare, făcîndu-mă să mă căiesc de fapta 

mea”. 

      X  

 Lucruri fără echivoc pierdute pentru totdeauna, 

dar care te îmbărbătează ca și cum le-ai mai putea 

aștepta. 

      X  

 Senectute. Cu cît îți scad mai mult puterile, cu 

atît suferi mai mult pentru suferința altei ființe. Ai putea 

muri împăcat sub durata acestei stări dureros 

beatificante. 

      X 

 Senectute. La ce bun prudența, cînd vîrsta pe 

care ai atins-o e ea însăși o imprudență?  

      X  

 „Scris cu litere mari pe spatele unei mașini 

anunțul «Căutăm MERCANIZATOR» mă pune pe gînduri 

fiindcă e vag. Ce fel de mercanizatori: semicupați, 

îngustativi, combinaștri? Mercanizatori cu bramburine 

defluxate, cu netoglu bazinat, cu supramîlc în 

portofoliu? Mercanizatori pentru condubitare, pentru 

decliterație sau pentru anagnust? Se ia în calcul 

experiența de brob și de pîndași? Iar dacă da, de unde 

ar trebui mercanizatorul să dezburce? Fiți mai expliciți.” 

(Dilema veche, 2019). 

      X  

 Admirația nu se asociază obligatoriu cu 

dragostea, dragostea include admirația devansînd-o.   

      X  

 Haloul cvasimistic pe care ajunge a-l purta 

femeia iubită, dovedind că erosul se insinuează în 

credință, dorește a se ranforsa cu ajutorul acesteia. Să 

reprezinte agape pentru eros obiectul unei imitații 

instinctive?   

X     

 „Roman pentru femei: o singură temă: 

sinceritatea” (Camus).  

      X  

 „Certitudinea e mult mai accesibilă decît 

adevărul fiindcă e psihologică, fiindcă e socială, fiindcă e 

compensatorie față de tot soiul de frustrări; face 

economie de spirit. Pentru situațiile în devenire, marele 

pericol, marea poticnire este să te oprești pe loc, să 

încremenești. Încremenirea din punctul de vedere al 

acțiunii (dar și filologic), înseamnă mineralizare. Însă 

mineralizarea este permisă numai escatologic, în 

Ierusalimul ceresc. Pentru că acolo mineralizarea devine 

luminoasă. Este piatră pătrunsă de lumină. Piatra 

prețioasă e o piatră ce devine ea însăși sursă de lumină. 

E ca și cum piatra ar avea înăuntrul ei principiul 

iluminării; e în același timp stabilitate și iradiere” (André 

Scrima). 

      X 

 Cred că n-ar putea fi un învingător veritabil cel 

ce n-a accesat niciodată starea de spirit a învinsului. 

      X  

 Ține steagul cîte unei lupte care nu e a sa, 

devenind astfel ab initio un învins.  
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Dumitru 
CHIOARU 

 

Autoportret 
   

Mâna care scrie când odihnește 
  îmi pare demonic de transparentă; 
  sub piele venele ca-ntr-un acvariu 
  câteva plante - și sângele 
  curge în interior și irigă tăcerea; 
  susurul lui prin timp 
  e viața netrăită a strămoșilor 

năvălind în lumina ochilor mei 
 

Gardul de sârmă  
 Fiului meu Ioan-Augustin 

 
Nu știu alții cum sunt, dar eu...eu sunt 

altul 
sunt alții deși 
voi scrie un poem despre mine 
așa cum începe orice 
o casă din care se văd alte case 
o stradă din care se desprind alte străzi 
un câmp gâtuit de orizont – 
așa primii ochi nu erau ochii mei 
imaginea sângelui tâșnind din piatra 

lovită  
ți-am spart trifoiul în patru 
iar poemul acum  
e-o dimineață oarecare între garduri de 

sârmă 
găini cu gheare rupte 
cocoși cu aripi rupte de pământ 
și pui ingălbenind ca păpădia pământul 

– 
peste toate a trecut o mână 
și anul și anii 
iar fața mea e-ntipărită de gardul de 

sârmă 
picioarele-mi sunt gheare rupte 
mâinile-mi sunt aripi rupt de pământ 
sunt amintiri fără odihnă și sunt 
ani la mijloc de bine și rău 
dar eu 
eu scriind sunt scrisul întocmai 
sângelui tâșnind din piatra lovită 
întocmai gardului de sârmă întipărit pe 

față 
și mâinii întipărite de la naștere – 
timpul poemului este altul 
ca o autopsie făcută pe viu: 
cineva îmi scoate circumvoluțiunile de 

pe creier 

le spânzură de un copac oarecare 
și atârnă imagini în ochiurile lor 
ca-n ochiurile gardului de sârmă 
ograda zbătându-se între garduri de 

sârmă 
și trifoiul spart în patru  
e poemul deschis 
ca spărtura în gardul de sârmă 
pe unde se strecoară ochi alți ochi 
de uliu survolându-mi insomnia 
un alter-ego cu aripi și gheare perfecte 
perpendicular pe umbra care-i sunt eu 

pe pământ 
și ochii orbi de lumina orizontului – 
cineva îl acoperă 
ca o foate albă poemul 
cu gardul de sârmă din palmă 
 

Învierea în poem 
  
Pune-ți între paranteze viața trecută! mă 

sfătuia 
îngerul pe jumătate căzut 
în deșertul roșu – 
pune-ți între paranteze amintirea cărării 

din grădină 
pe unde te întorceai copil cu sânul plin 
de mere căpșuni pepeni altătată c-un 

iepure 
rătăcit printre straturi de morcovi și 

pătrunjel 
pune-ți între paranteze drumul prin lanul 

de grâu 
vântul roșu care smulgea grâul din 

rădăcini 
gara mirosind a țigări proaste și a țigănci 
ce dormeau cu ochii negri deschiși 
ca niște tuneluri fără capăt 
scoate șinele trenului și aruncă-le ca 

potcoave 
pierdute de cai în urmă 
închide toate geamurile trenului și ochii 
închide-i cu mâinile amândouă! – 
i-am ascultat îngerului sfatul 
închizându-le-n mine ca-ntr-un bagaj 
pe mine închizându-mă în același bagaj 
cu miros de țigări proaste și țigănci 
ce dorm cu ochii negri deschiși 
ca niște tuneluri fără capăt 
ghicindu-mi în palmă drumul cuvintelor 
până la învierea tuturor în poem 
 

 
Un disc zgâriat 

Miez de noapte 
ca un ecran de computer zgâriat 
umblu dintr-o cameră în alta – 
sunt mai singur decât tine Doamne 
cărțile formează o pădure 
din ce în ce mai densă mai fără hotar 
din roadele ei n-ai gustat 
nările nu ți le-a înțepat mirosul de cafea 
târziu în noapte  
când simțurile-s duble 

                               POEME               
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așa cum în mine s-ar mai trezi 
o viață imemorială 
în care cuvintele fac levitație 
deasupra lucrurilor  
deasupra foii reci de hârtie 
păzită până-n zori de spaima morții – 
sunt mai bătrân decât tine Doamne 
creierul meu râșnește acelaeși gânduri 
ca un disc zgâriat 
dar melodia încă o mai aud – o aud 
 

Numărătoarea zilnică 
 
Ce-aș face Doamne de n-aș fi mai 

mulți? 
zilnic mă număr și-mi ies mereu mai 

puțini 
va fi o zi când voi rămâne unul 
foarte singur la masa de scris – 
vai de câte am uitat să scriu 
vai mie câte am uitat! 
credeam că viața cere uitare ca o floare 

apă 
că fiecare zi e o foaie albă 
de care mi se-ntipărește chipul  
ca și cum multiplicîndu-mi chipul aș 

putea 
să o înșel pe amanta necunoscută 
care nu-mi trece pragul 
ci privește cum stau la masa de scris 

foarte singur 
amintindu-mi de ceilalți rămași 
pe drumul din noapte în noapte 
până nu mai sunt nici eu numărat 
 

Vine o vreme 
 

Vine o vreme cât tine de înaltă 
visător de cercuri nevicioase 
de lumini izvorâte din sunete – 
să stai într-un amurg pe terasă 
privind orașul cu scări și turnuri 
cu ceasuri nemaipomenite de veacuri  
toate să-ți apară limpezi 
din feliile vremii  
ca și cum ai răsfoi invers o carte 
regăsind la fiecare pagină începutul 
unei vieți ratate 
să râzi amintindu-ți meșteșugul vorbelor  
cu care-ți încercuiai nopțile albe 
- oraș medieval sub asediu- 
și iarăși lângă paharul de vin 
să-ți tai prin el cărări neumblate 
în partea stângă a creierului mâncată de 

molii 
să te chircești tăcut ascultând clopotele 
unui oraș spectral 
 

Mai ușor ca tăcerea 
 
Azi trupul meu este atât de greoi 
de parcă am închiriat un cadavru – 
pe degetele groase de la picioare se 

sprijină tavanul 

ca un giulgiu de piatră albă 
cu brațele trosnind din încheieturi mă 

strâng 
cât pot de tare unghiile învinețite  
deschid în carne izvorul unui sânge sur 
punct și de la capăt! îmi zice surioara 

bufniță 
tresărindu-mi pe piept din hârtiile 

mototolite 
punct și de la capăt Poezie! 
amantă posesivă numai în labirintul 
promiscuu al cuvintelor – 
zilele trecute un om mi-a spus o vorbă 
pe care am tocat-o mărunt mărunt 
până am dat-o dracului pomană – 
iartă-mă acum domn al tăcerii  
de parcă m-aș privi într-o oglindă 

indiferent 
dacă cel încercănat cărunt și tras la față 
sunt eu sau altul – 
întorc oglinzi sparte și 
mă îndrept simțindu-mi trupul 
mai ușor ca tăcerea  
dinaintea de primul și după ultimul 
cuvânt 

Mușuroi de lumină 
 

Disperat până la Dumnezeu 
de existența mea de cârtiță 
ce sapă-n lumină tunele de poezie 
pentru a-i vorbi 
mi-am cioplit un monument 
ca mușuroiul de cârtiță 
peste care mișună furnici 
și crește mai înaltă iarba – 
asta e tot, Doamne? 
Asta e tot. 
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  Ion 
CRISTOFOR 
 
 
 
 

Poemul de sâmbătă (V) 

 

Iepurele mănâncă iarba 

Eu mănânc iepurele  

Iarba mă va mânca pe mine. 

 

 

 

Trandafirul 

 

Această lună a văzut Sodoma în 

flăcări 

Această lună a văzut oamenii 

transformați în fum la Auschwitz 

Această lună m-a zărit cum am 

căzut în genunchi la picioarele tale. 

 

Calmă se ridică luna din pădurea de 

brazi 

O mierlă fluieră pe gardul grădinii 

Pîrîul amestecă pietrele ca pe zaruri. 

 

Umbrele veacului au trecut nevăzute 

peste casa ta. 

Privește trandafirul 

ca și cum l-ai vedea pentru ultima 

dată. 

 

 

L'esprit de l'escalier  

Poezia nu e vandabilă 

mi-a spus editorul meu. 

 

Nici stelele, 

Nici roua sau ploaia nu se vând 

Aş fi vrut să-i răspund. 

 

M-am mulţumit 

Să constat 

Pe scările editurii 

Că nu de privighetori 

Este călcat în picioare  

Poetul. 

 

Graffiti 

 

 

Un cap de câine îmi spui 

care nu latră şi nu muşcă pe nimeni 

şi versul scris cu cretă roşie pe 

peretele scorojit al căminului de fete 

sunt poet dar mă tratez 

sub două inimi străpunse de o 

săgeată 

şi o semnătură indescifrabilă 

Mă uit la gura ta 

un trandafir de carne vorace şoptind 

bine ar fi să găsim o poiană pustie 

în pădurea de la marginea oraşului 

am sta tăcuţi câteva ceasuri 

să bem o bere din aceeaşi sticlă 

să descifrez ce spun ochii tăi 

mai misterioşi decât două biserici 

scufundate în apa lacului 

hidrocentralei din munţi 

Îţi privesc umbra sânilor proiectată 

pe zid 

în mine se-aprinde un rug pe care 

mă pregătesc 

să ard împreună cu tine 

în trupul meu se iscă un vânt ce 

ridică în aer un zmeu roşu ca părul 

tău 

nerăbdător tremurând sub sforile 

trase de mâinile mele 

Cu creionul dermatograf corectezi 

ceva pe perete 

murmurând ca pentru tine doar 

când va seca fluviul ce curge din 

stele 

inimile noastre vom lumina prin 

noapte 

ca doi licurici ca ochii bufniţelor 

speriate 
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În timp ce tu scrii 

 

 

În timp ce tu scrii poemul acesta 

Cineva aduce negustorii în templu 

Cineva îl instalează pe Iuda director 

la o bancă 

Cineva învie morţii  cineva umblă pe 

ape 

Cei flămânzi sunt săturaţi  cu vorbe 

Celor săraci li se dăruie o împărăţie 

Pedofilul primeşte o sutană aurită 

Justiţia e oarbă dar din ce în ce mai  

prosperă 

Catastrofele sporesc cu fiecare rând 

ce-l adaugi 

E drept ca tu să plăteşti toate oalele 

sparte 

 

Casa pluteşte prin aer 

 

Sunt răni ce se deschid ca un 

trandafir, 

sunt răni ce se închid 

asemenea dârei lăsate în urmă de 

un vapor cu emigranţi 

sunt cuvinte şi versuri ce strălucesc 

ca ochii femeilor îndrăgostite 

ori ca burţile peştilor ce plutesc morţi 

pe râu 

serile când încerci să uiți cu 

desăvârşire că ai fost în altă viaţă 

poet. 

 

Poate e greu să înţelegi de ce întorci 

spatele lumii de-afară 

dar cum să n-o faci când o superbă 

femeie 

te vizitează înaintea apelor  

somnului 

și nu mai nu ştii dacă visezi 

sau pur şi simplu ești pe cale să-ți 

pierzi simţurile 

 

Acum când tot mai rece devine 

temniţa stelelor 

când cenuşa rugurilor pe care ai ars 

idolii falşi e tot mai puţină 

când vechea ordine a barbarilor e pe 

cale să se întoarcă 

spui Tatăl nostru rugându-l să-ți 

călăuzească 

mâna spre fructele pârguite 

căci nu mai recunoști nici stăpânul 

livezii nici anotimpurile măcar 

e mereu toamnă şi rândunelele o iau 

mereu înspre sud 

iar parfumul femeilor de care ești 

îndrăgostit 

e cu siguranţă parfumul morţii 

 

O forţă necunoscută îți lipeşte două 

aripi de umeri 

şi-ți arată golul ferestrei 

te îndeamnă să zbori te încurajează 

să sari în braţele catifelate ale 

întunericului 

dar mereu ceva mult mai puternic te 

trage înapoi de pe buza abisului. 

 

Să fie plumbul somnului vă întreb 

să fie sânii femeii de care tocmai vă 

vorbeam 

e greu să vă răspund limpede  

e dificil să desluşești toate semnele, 

simbolurile şi prevestirile 

în timp ce iată covorul din casă se 

transformă într-o pajişte înflorită 

în timp ce pereţii casei se fac de 

sticlă 

iar casa ta pluteşte deodată prin aer. 
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Absolvent al Facultății de filologie a Universității din Cluj. 
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vidul(1993), Un izvor bolborosind înăuntrul 
termometrului( 1996), Nimic n-ar trebui să cadă( 1997), 
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unde până unde(2002), Natură moartă și vie( 2003), Un 
trandafir învață matematica-ediție definitivă a creației 
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văzduhului( 2012), Mâna ta se oglindește-n mâna mea( 
2013), Oglindă plină de zgomote(2014), Une rose 
apprend mathematiques, traduit du roumain par Miron 
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Repere critice(2001), În pădurea de metafore(2003), 
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C.Premii și distincții 
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Argeș, Premiul festivalului internațional Tudor Arghezi( 
Tg. Cărbunești), Premiul orașului Bistrița, Premiul serilor 
de la Brădiceni, Premiul festivalului de poezie Emia( 
Deva), Premiul Asociației culturale Duiliu Zamfirescu ( 
Focșani), Premiul orașului Beclean, Premiul de poezie ( 
Desești, Maramureș)., Premiul Virgil Mazilescu( 
Corabia), Premiul Consiliului Județean Gorj, Diploma de 
onoare a Festivalului Lucian Blaga( Sebeș Alba), 
Premiul pentru Opera Omnia al Festivalului internațional 
Antares( Galați), Premiul Național Monica Lovinescu și 
Virgil Ierunca( Suceava), Premiul Sandu Tudor pentru 
Opera Omnia, oferit de Direcția pentru Cultură a 
județului Neamț, Diploma de excelență oferită de 
Primăria Oradea, Premiul pentru critică Liviu Petrescu al 
Filialei Uniunii scriitorilor din Cluj-Napoca, Diploma 
Casei de cultură Traian Demetrescu( Craiova, Premiul 
Național de poezie Mihai Eminescu pentru Opera Omuia 
( Botoșani), Premiul Steaua Dunării ( Galați), Premiul 
Titu Maiorescu (Iași), Diploma Lucian Blaga a Academiei 
Române 
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                  Criticul avea umbrelă 

 

Pe la mijlocul anilor '60, mai exact în 1965, dacă 
bine țin minte, a apărut la Oradea seria nouă a revistei 
„Familia”, despre care, pe vremea aceea, orice om 
trecut prin școală știa că  publicația de la Budapesta  a 
găzduit debutul tânărului Eminovici, botezat de Iosif 
Vulcan Mihai Eminescu! 

Eram în clasa a noua la Liceul Teoretic din 
Sebișul lui Mihai Beniuc, dar și al meu până în suflul 
oaselor. Elevii au fost invitați la Casa de Cultură pentru  
o întâlnire cu redactori ai proaspăt înființatei reviste. 
Cuvântări, cuvântări, mai timide, ale unor redactori, mai 
apăsate  ale activiștilor de la regiune. Alexandru 
Andrițoiu, redactorul- șef, stătea la prezidiu, tăcut, 
privind mulțimea de elevi din sală. Când i s-a dat 
cuvântul, a spus ceva despre începuturile revistei, a 
vorbit cald, el, bihoreanul de Andrițoiu, l-a evocat pe 
celălalt bihorean, Iosif Vulcan, întemeietorul, apoi a cerut 
permisiunea să citească mai bine câteva poezii. Oficialul 
spre care a privit scurt a dat din cap, parcă mirat că 
poetul nu a insistat asupra semnificațiilor apariției 
„Familiei”, tocmai în anul 1965! 

Alexandru Andrițoiu a început să citească și a 
cucerit sala: „Și iarăși bem cafea de Moca/ și ne-amintim 
de vremea-n care/ dansa bunicul carioca/la balurile 
populare”.  Nu mai erau versurile pe care le citisem în 
volumul În țara moților se face ziuă, ci  totul altceva: 
„Bunicii mei sunt suvenire,/încât mă tem să-i strig pe 
nume- /cu mâna de poet, subțire,/ le spulber umbra din 
albume.// Ei nu mai sunt. Se duse voga/acelor vremuri 
visătoare./Și iarăși bem cafea de moca/și ne-amintim de 
vremea-n care...”. Noi eram tineri și poezia lui Alexandru 
Andrițoiu ne învăluia protector: „Veneam cântând spre 
ochii-ți visători,/cu mari buchete-n braț. Aveai pe 
masă/grădini și-alei de felurite flori,/ca în Liban, mirifică 
mireasă”. 

Mulți ne-am abonat la revista „Familia”, mulți 
dintre colegii mei o citeau fiindcă în coloanele ei publica 
poezie  și profesorul nostru Ion Mărgineanu, care semna 
uneori cu numele său, la care adăuga, nici azi nu știu de 
ce, și un Li, Ion Mărgineanu Li, alteori semna Ion 
Lopădeanu. În „Familia” publica și consăteanul meu Ilie 
Măduța, văr cu tata, deci și cu mine, cel mai tânăr 
„cerchist” cum se socotea, atunci când vorbea despre 
membrii „Cercului Literar”, Doinaș, Cornel Regman, 
Negoițescu sau Ovidiu Cotruș, care i-a fost oaspete la 
Dezna. Și, să nu uit, când vorbea cu multă căldură 
despre Deliu Petroiu sau Eugen Todoran. 

Apoi am debutat cu poezie in revistă, prin clasa 
a zecea, poezia se numea Bilet spre stele și a apărut la 
celebra rubrică „Cu bucurie deschidem coloanele foii 
noastre”. Nu insist, scriam uneori poezie, dar în ipostaza 
de cititor de poezie doar, nu am perseverat, dar am 
rămas iubitor de poezie de bună calitate. 

În revistă publicau critici deosebiți. Citeam pe 
nerăsuflate cronicile lui Gheorghe Grigurcu, fără să pot 
spune că înțelegeam pe deplin ce scrie acolo tânărul și 
distinsul critic. Rețineam frumusețea expresiei și o 
savuram cu dicționarul în apropiere și cu creionul în 

mână. În secret, încercam chiar să-i imit stilul, diferit de 
felul cum scriau criticii recomandați de manualele 
școlare. 

Cred că prin luna mai a lui `66, ni s-a spus că 
domnul Gheorghe Grigurcu vine in ziua următoare la 
Sebiș, pentru a se întâlni, la Casa de Cultură, cu 
membrii cenaclului din oraș. Cu tinerii membri, cu elevii 
cenacliști! Fără să o recunosc, m-am prezentat la 
întâlnirea cu criticul în calitatea mea nemărturisită de 
comentator de literatură, nu de poet. 

Un tânăr de o eleganță discretă, cu o privire ce 
părea să descifreze in cei trei sau patru tineri cenacliști 
pe acela despre care ar putea spune: ”Este!”! 

Criticul era însoțit de Ilie Măduța, aflat într-o 
bună dispozițe, care a hotărât că „tu, Mircea, nu mai citi 
din ce ai scris, ți-am citit eu textele”!. Mi s-a luat o piatră 
de pe inimă! Am putut să-l urmăresc în liniște pe critic, 
să-i rețin gesturile și cuvintele. Nu mai țin minte ce a 
spus atunci Gheorghe Grigurcu, dar timbrul vocii sale 
mi-a rămas întipărit în memorie! 

Dar nu pot uita un amănunt. Criticul avea o 
umbrelă, mică, obișnuită, pe care o ținea delicat, „cu 
mâna de poet, subțire”, cum scrisese  Andrițoiu. 

Ceva nu se potrivea, cerul era frumos, ca 
oglinda, cum ar fi spus poetul nostru, încă studiat în 
manuale, Iosif Ștefan Octavian, nori de ploaie nu se 
vedeau, nici pe bâtrânii cenacliști nu-i dureau oasele, 
semn că s-ar schimba vremea.  

Peste ani, imaginea criticului cu umbrela din 
care făcea, cu mișcare fină a mâinilor, un obiect de preț, 
mi-a stimulat  apetitul hermeneutic, nelipsit de accente 
detașat ludice. 

Dicționarul reține semnificațiile simbolice ale 
umbrelei. Cum umbrela domnului Grigurcu nu părea să 
fie o umbrelă de soare, am aruncat o scurtă privire în 
dicționarul lui Jean Chevalier și Alain Gheerbrant, 
Dicționar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, 
forme, figuri, culori, numere . „Diferită de umbreluță, -
scriu cei doi autori-, al cărei simbolism este solar și 
glorios, ca acela al baldachinului și al umbrelei de soare, 
umbrela de ploaie sugerează însingurarea, protecția”. 
Departe de a i se accepta sensul de cupă răsturnată ca 
revărsare a darurilor cerești, umbrela „ar reprezenta mai 
curând refuzul timorat al principiilor de fecundare, 
materiale sau spirituale”. Pentru  autorii amintiți  o 
protecție în fața realității, umbrela devine un intermediar 
intre lume și omul care, în luciditatea sa, nu este dispus 
să primească fluidul lipsit de spiritual al naturalului.  O 
cenzură a conștiinței lucide, care opune bolții bolta 
miniaturală a umbrelei, adăpostirea și retragerea în 
propriul univers. 

Am văzut nu de mult o fotografie făcută cu 
ocazia sărbătoririi unei reviste. In primult rând, in sală, 
criticul, care ține în mîini ...o umbrelă. Domnul Gheorghe 
Grigurcu stă între două distinse doamne. Putem accepta 
oare, cel puțin în această situație, că umbrela nu ar fi 
simbolul unei lucidități ce temperează? Dar și posibilă 
emblemă a criticului și poetului! 
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Cornel 
UNGUREANU 

 

 

Gheorghe Grigurcu – mesajul 
marelui scriitor 

 

E definitoriu un articol al  Anei Blandiana – o 
privire a  vieţii literare de ieri şi de azi  - de la care ar 
putea să înceapă un studiu despre Gheorghe Grigurcu : 
„Gheorghe Grigurcu domină de ani de zile viața literară 
fără să se amestece în ea. Nu cred că a existat în ultimii 
45 de ani un autor mai serios și, în același timp, mai 
productiv, indiferent dacă își exersa condeiul neobișnuit 
în comentariul politic, în poezie, în eseu, în polemică, în 
critică sau istorie literară. (…) El nu este un critic literar 
care scrie și versuri și nici un poet care scrie și critică 
literară, el este în egală măsură un poet de primă 
mărime și unul dintre cei mai importanți critici literari ai 
acestei perioade de tranziție între milenii”  scrie  Ana 
Blandiana.   Poet de primă mărime, desigur , 
omagiat şi de Ion Pop în a sa sinteză „Poezia 
românească neomodernistă”: „Distanţându-se 
programatic de lirica mai mult sau mai puţin confesivă, 
crescută pe un fond direct emoţional şi conturând 
imaginea problematizată a unui eu, Gheorghe Grigurcu 
(n.1936) a cultivat de la început o poezie  
cvasiimpersonală, epurată de accentele subiectivităţii ca 
şi de excesul de matrerie şi culoare a obiectelor 
exterioare”. Da, imaginea cvasiimpersonală e necesară 
şi paginii de critică literară.. 
  Am citit în ultima vreme poemele şi aforismele 
lui Gheorghe Grigurcu,  paginile sale de critică şi istorie 
literară le citesc de vreo cinzeci de ani. În anii şaptezeci 
ai secolului trecut era cel mai important cronicar literar. 
Unul dintre criticii noştri de seamă. Dar aforismele din 
ultimul deceniu? O frecvenţă neobişnuită – sau obişnuită 
– le au cele despre Senectute. Cum e bătrâneţea? 
„Trăieşte pur şi simplu din imposibilitatea de a muri”  
„Însăşi luciditatea devine dureroasă aidoma unui 
organ inflamat” 
„Coşmarele mele nocturne, texte şi iar texte care 
apar într-o dezordine irezorvabilă” 
„Simplitatea ne umple ochii şi urechile. 
Complexităţile se retrag în altă lume”. 
„Zădărnicia unor lucruri care se afârşesc, zădărnicia 
unor lucruri care nu se sfârşesc nicioadată”. 
„Ţi se pare nu odată că trecutul caută a se 
reconstitui, a apărea ca un „nou” trecut, astfel cum 
se întâmplă cu coada regenerată a unei şopârle”. 

 Să fie o bucurie a negaţiei? Nu triumful unei 
vieţi  depline, ci zădărnicia unor lucruri care se sfârşesc? 

Nici un scriitor/critic sau istoric literar de azi nu 
respinge, „geografia literară” ca Gheorghe Grigurcu. S-a 
născut la Soroca, e basarabean. Şi-a făcut facultatea la 
Cluj unde s-a legat de Blaga, ar fi clujean. La Oradea, 
redactor   al  „Famliei”, extraordinar cronicar literar al 
revistei, e orădean. S-a mutat la Târgu Jiu...în „Amarul 
târg”. Scriitorul evadează mereu din „biografie”, „fuge” 
din Basarabia, de la Cluj, de la Oradea şi ajunge în 
Amarul Târg. Vrea să-şi şteargă urmele.   
       
 Mi se pare important şi studiul pe care Mircea A. 
Diaconu îl consacră, în „Biblioteca de poezie română 
postbelică”, lui Gheorghe Grigurcu. „Eroismul 
caligrafiilor, între formă şi vid” se intitulează paginile 
despre Gheorghe Grigurcu. 

„În fond, datorită schimbării referentului din 
planul emoţiei în axcela al discursului, toposul pe care 
Gheorghe Grigurcu îl construieşte se realizează , nu 
cum am crede în mod normal, prin decupaje şi prin 
ipostazieri ale realului  sau prin jocuri gratuit-gnomice, ci 
înauinte de toate prin forţa cuvintelor care creează sens, 
deci lume. Sensibilitatea lui...atrage atenţia asupra 
naturii semnificante a cuvintelor,..”. 
           Şi finalul paginilor despre Gheorghe Grigurcu 
despre eroismul caligrafiilor: 
           ”Este aici, deci în acest ultim volum de dinaintea 
antologării, finalul parcă al unui traieect, aparent 
neaschimbat, al unei experienţe poetice şi existenţiale, 
care se întemeiază pe asumarea vidului. Dar ce-i până 
la urmăm chiar critica lui Gheorghe Grigurcu, acea 
critică demonică, rea, care nu vrea să înţeleagă istoric, 
decât un mijloc de asumare, fără menajamente, a 
vidului?” 

Să fie un nou gen de critică – de poezie – de 
formulă demonică? Un drum pe care păşeşte doar el, 
marele scriitor? 

Un semn al încheierii? 
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Al. CISTELECAN 
 

Despre Gheorghe 
Grigurcu 

 
1. Criticul 

 
 Poet în primul rînd (cel puţin cronologic), 
Gheorghe Gricurcu. s-a dedicat, ca exeget, exclusiv 
criticii de poezie şi criticii „criticii”. Abia după 1990 a 
adăugat acestor linii de interes şi devoţiune o 
componentă civică, intervenind tranşant în dezbaterile 
actualităţii postcomuniste şi întreţinînd, pe baza unui 
moralism acut, un spirit polemic rezolut, cu intervenţii 
bătăioase şi radicale în toate punctele dezbaterilor, 
culturale şi nu doar (reevaluarea critică a literaturii, 
colaboraţionismul, rezistenţa prin cultură, est-etica, 
lustraţia etc.). Centrul acţiunii sale critice l-a constituit 
literatura (poezia în primul rînd, critica în al doilea) în 
mers, Grigurcu fiind cel mai harnic, mai atent şi mai 
devotat exeget al poeziei dintre anii 60 pînă azi. 
Cronicile sau studiile sale presupun – şi invocă – 
întotdeauna un fundal istoric al fenomenului poetic, 
aşezînd cărţile într-o complexă reţea de legături cu 
precedenţele poetice. Cu toate acestea, în istoria ca 
atare a poeziei Gricurcu a coborît doar incidental, deşi 
aceasta e o referinţă constantă în toată foiletonistica lui. 
Cel mai profund s-a adîncit în exegeza bacoviană (în 
Bacovia, un antisentimental, dar şi în numeroase 
reveniri punctuale la poezia bacoviană). Expertiza 
poeziei bacoviene profesează iluzia unei critici de 
identificare („ambele glasuri – cel poetic şi cel critic, n.n. 
– se contopesc”), trăită însă mai degrabă ca devoţiune, 
cu conştiinţa acută a limitei („aspiraţie vană, dar 
superbă!”). Teza „antisentimentalismului” bacovian e 
verificată la toate nivelele poeziei, „sentimentul” nefiind 
decît „fardul poeziei lui Bacovia”. „Impasibilitatea 
absolută” a poetului nu lasă poemele să se 
sentimentalizeze, iar această „aversiune faţă de 
sentimentalism” se vede pînă şi în „tehnica versurilor”. 
Ironia devine, în schimb, „cea mai productivă categorie a 
lirismului bacovian”. O „panoramă” istorică a poeziei e 
rezumată în volumul De la Mihai Eminescu la Nicolae 
Labiş. Criteriile selecţiei au o arbitrarietate premeditată 
(poeţi născuţi între 1850 şi 1935, dar dintre ei doar cei 
decedaţi la momentul cărţii), dar asta nu împiedică 
volumul să aspire „a se confunda cu o veritabilă istorie a 
poeziei noastre”. Studiile incluse sînt fie portrete 
sintetice (consacrate în special poeţilor mai apropiaţi de 
contemporaneitate), fie abordări ale unor aspecte 
parţiale, dar decisive pentru structura sau viziunea 
poetică (erosul şi cosmogonicul la Eminescu, ludicul la 
Macedonski, festivul la Coşbuc, crepuscularul la Anghel 
etc.). Fie că e vorba de analize de detaliu, fie că e vorba 
de interpretări sintetice, exegetul merge întotdeauna 

direct la miezul poeziei şi la „dinamul” care acţionează şi 
alimentează viziunea.                  
 Aceeaşi priză directă cu inefabilul funcţionează 
şi în cronicile propriu-zise dedicate cărţilor de poezie şi 
adunate într-o suită de volume consistente (Teritoriu 
liric, Poeţi români de azi, Existenţa poeziei, Poezie 
română contemporană  ş.a.). Puse laolaltă, acestea fac, 
probabil, cea mai completă panoramă a poeziei 
postbelice de după proletcultism şi i-ar fi de tot simplu 
criticului s-o transfere într-o istorie propriu-zisă a poeziei 
contemporane. Cu atît mai mult cu cît o parte din 
materialele critice nu sînt recenzii de carte, ci portrete 
sintetice, capitole de istorie, monografii concise ce 
aşteaptă doar să fie puse în grilă. Şi cu atît mai mult cu 
cît G. profesează, chiar şi în cronici şi recenzii, privirea 
recapitulativă, într-un ritual de început aproape nelipsit. 
Nu doar articolele mai ample, ci şi recenziile imediate au 
perspectivă istorică, se avîntă în corelaţii diacronice şi 
sincronice, fiind parcă redactate cu privirea spre istoria 
literară. Dacă problema acesteia nu s-a pus, de vină nu 
poate fi decît conceptul de critică „fragmentară” cultivat, 
ilustrat şi apărat de Grigurcu. Iniţial a fost vorba de 
simple precauţii, venite din convingerea „că nu e posibilă 
o tratare a materiei celei mai vii, neistoricizate” într-o 
perspectivă de încremenire istorică şi, oricum, „istoria 
literară” se cuvine „preludată în chip necesar de cronica 
literară” (Teritoriu liric). Treptat, însă, foiletonismul a 
devenit nu doar o opţiune, ci şi o dogmă antiistoristă. De 
la bun început critica lui Gheorghe Grigurcu a fost una 
foarte personală, atît în judecăţile de valoare, cît şi în 
aparatul de detectare a celor mai fine nuanţe şi în 
aventura comprehensivă pe domeniile inefabilului. 
Gricurcu e unul dintre puţinii critici care pot urmări 
poezia în cele mai suave zone ale stărilor şi în cele mai 
diafane linii ale lirismului. Critica lui dă echivalenţele 
raţionale ale inefabilului, captînd în concepte nuanţate, 
adesea metaforice, cele mai subtile variaţii şi mutaţii din 
interiorul viziunii. Pe de altă parte, scara sa de valori a 
fost tot timpul una alternativă, mizînd din capul locului pe 
poeţi ce nu păreau de prim-plan şi pronunţîndu-se aspru 
faţă de unele vedete lirice (Nichita Stănescu, Marin 
Sorescu şi A. E. Baconsky mai ales şi mai constant). 
Opunînd ierarhiei consensuale propria ierarhie (cu miză 
pe Mircea Ivănescu, Petre Stoica, Dimov, Dan Laurenţiu 
ş.a.) şi considerîndu-se un „disident” al expertizei 
valorice, el a contribuit decisiv la reaşezarea tabloului 
valoric al poeziei contemporane. Disputele ierarhice au 
activat fondul polemic al criticii lui G., devenită tot mai 
tranşantă în exprimarea opţiunilor („critica nu poate fi 
altceva decît expresia unor opţiuni”) şi în promovarea 
poeţilor de pe propria listă. În acelaşi timp, a devenit mai 
metodică şi mai imperativă confruntarea actualităţii 
poetice cu istoria poeziei (şi cu poezia occidentală), 
principiul „intersecţiei actualităţii cu istoria”. Venind şi în 
întîmpinarea unor reproşuri (care vizau absenţa unei 
perspective generale), G. sistematizează poezia 
contemporană în cîteva tipologii (în deschiderea 
volumului Poeţi români de azi) sau formule cristalizate 
sub o dominantă: „lirismul sinteză”, „patosul civic”, 
„modalitatea clasicizantă” şi „trăirea romantică”, „ruralii”, 
„citadinii şi intelectualizanţii”, „ardenţa senzorială”, 
„fantazarea abstractizantă”, „viziunea ironică”, 
„ceremonia sentimentală”, „expresionismul”, 
„suprarealismul”, „cotidianul feeric”, cu poarta lăsată 
deschisă spre noile promoţii. Nu e o clasificare 
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riguroasă, ci doar una susţinută de „asocieri plauzibile”, 
dar în virtutea ei e structurat întreg volumul. Tipologiile 
de opţiune par a fi „citadinii” şi „cotidianul feeric”, secţiuni 
care-i cuprind pe poeţii deveniţi miza criticului. Că 
această sistematizare e relativă se vede şi din faptul că 
Grigurcu, fără s-o abandoneze, nu se înverşunează în 
susţinerea ei, revenind.  De regulă, cronicile lui G. ţin de 
două categorii distincte: unele, avînd de obiect 
„antologii” de autor, fac o interpretare sintetică; altele, 
dedicate unor volume noi, „recapitulează” succint creaţia 
anterioară şi insistă asupra elementelor de noutate (sau 
de redundanţă). Deşi polemică şi adesea radicală în 
polemism, critica lui G. e mai degrabă autarhică, închisă 
în propriile opinii şi cu rare referinţe la altele. Dialogul 
interpretativ e aproape absent din ele, dar, în schimb, a 
devenit cu timpul foarte activ dialogul teoretic sau de 
concepte. Contînd în primul rînd ca analist şi apărînd în 
dese rînduri critica „aplicată” de metehnele teoretizante, 
Grigurcu îşi formulează de fiecare dată criteriile cu care 
operează; punînd opera sub o dominantă, el dezbate 
mai întîi condiţia estetică a acesteia, cu o acută memorie 
a ideilor şi conceptelor. Simplă „practică” în primele 
volume, critica lui  a devenit, treptat, dialog teoretic, 
dezbatere conceptuală; limpezirea conceptelor 
premerge mai de fiecare dată plonjonul analitic. Adept al 
criticii artiste, lovinescian în metoda impresionistă şi în 
culoarea conceptelor, el profesează volutele metaforice 
ca echivalenţe ale inefabilului poetic. Poate cu excese 
de calofilie uneori, critica lui e una din cele mai „artiste”, 
folosind adesea metafora pentru a fotografia nuanţa 
indicibilă din viziunea poetică. Procesul acesta de 
metaforizare critică e făcut întotdeauna în spiritul 
imaginativ al poeziei discutate, ca o tentativă de 
identificare (faţă de care Grigurcu păstrează, totuşi, 
scepticism). Cultul volutelor metaforice e contrapunctat, 
însă, de o scriitură latină, care mizează pe formularea 
incitantă şi memorabilă, contrasă în formule lapidare. 
Parterului analitic i se adaugă mereu un etaj dedicat 
observaţiilor generale, privirii perspectivice, în care 
criticul îşi exprimă opţiunile şi reaşează tabloul general 
al valorilor. Pentru că a dus o „bătălie ierarhică” 
permanentă, Grigurcu consemnează cu satisfacţie toate 
împlinirile propriilor profeţii. Tehnicitatea comentariilor 
sale, modul său de a intra direct în miezul poeziei, duce 
cîteodată la predominanţa aparatului critic strict 
descriptiv; de regulă, însă, criticul eliberează certificatele 
de valoare în modul cel mai deschis şi mai ofensiv şi nu 
pot încăpea dubii asupra plasamentelor pe care le face. 
Cînd critica lui se retrage în pura descripţie e semn rău 
pentru poet, chiar dacă exegetul nu notează semnul ca 
atare. „Opozant” al oricărei critici „oficiale”, Grigurcu n-a 
dus o bătălie de generaţie, ceea ce i-a permis să fie egal 
de atent la toate valurile poetice. Receptivitatea sa nu s-
a blocat niciodată şi fiecare serie l-a găsit în aceeaşi 
condiţie de comprehensivitate. Tocmai de aceea, cărţile 
dedicate de el poeziei contemporane reprezintă cel mai 
complet tablou. Atent deopotrivă la liniile de 
metamorfoză şi la imponderabilele viziunii, la ideologia 
schimbării şi la capilaritatea ei, e unul din principalii 
experţi ai poeziei româneşti de azi. Adevăratele 
performanţe critica sa le obţine în analiza 
infinitezimalelor poetice, el fiind dintre puţinii critici cu 
acces la indicibile şi putînd face traducerea lor.     
 Egală în importanţă – ba şi cantitativ – este şi 
seria cărţilor dedicate criticii (Idei şi forme critice, Critici 

români de azi, Între critici, Peisaj critic etc.). Interesantă 
e simetria pe care Grigurcu o creează, dedicînd, şi pe 
acest palier, o carte personalităţii cu care empatizează 
cel mai mult: E. Lovinescu. Ceea ce reprezintă sondajul 
din Bacovia, un antisentimental  pe panta poeziei, e 
reprezentat aici de E. Lovinescu între continuatori şi 
uzurpatori. Dincolo de simetria în sine, deosebirile sînt, 
desigur, totale; cartea despre Lovinescu a ieşit dintr-un 
impuls polemic, din dorinţa de a stabili adevărata 
succesiune lovinesciană şi de a înlătura din cadrul ei 
„impostura”; suita de articole din care e înnădită cartea e 
dedicată mai degrabă spiritului lovinescian decît lui 
Lovinescu însuşi (sînt prezenţi ca subiecte şi Monica 
Lovinescu, Virgil Ierunca, I. Negoiţescu, N. Manolescu, 
Alexandru George), invocat în cadrul unei dezbateri 
aprinse a anilor 90: ce trebuie să facă literatura, să facă 
civism ori să nu se amestece, să fie apolitică ori civică. 
Autonomia lovinesciană a esteticului, demonstrează 
Grigurcu., n-are nimic a face cu „apolitismul”, fiind, 
dimpotrivă, un comandament de participare a conştiinţei 
critice la evenimentele publice. Lovinescianismul lui 
Grigurcu s-a precizat însă încă din tinereţe (iar vizita 
făcută la sediul cenaclului „Sburătorul”, pe cînd era elev 
al Şcolii de literatură, e mai mult decît simbolică) şi el se 
vădeşte atît în conduita morală, cît şi în acţiunea critică. 
Critica lui îşi însuşeşte cîteva propoziţii lovinesciene, pe 
care, de altminteri, le va ilustra consecvent: „critica nu se 
poate excepta de la condiţia unei expresii sensibile”, iar 
„a convinge înseamnă în critică a emoţiona”; însuşită e 
şi critica „muzicală”, „stilul de sugestivitate, contaminat 
de magia poeziei asupra căreia se aplică”, privit drept 
„modul cel mai potrivit pentru a revela o valoare”, întrucît 
„e o mărturie interioară a receptării ei” (Idei şi forme 
critice). Ca şi în cazul poeţilor, şi criticii sînt trataţi într-o 
subiacentă – dar manifestă – perspectivă istorică, pe 
principiul filiaţiilor de idee, tipologie şi formulă. 
„Fenomenul istoric”, zice Grigurcu (Critici români de azi), 
„e înglobat în trăsăturile simultane ale profilului de 
epocă”. Principiul central al acţiunii rămîne identic, 
întrucît „orice analiză e o propulsare spre sinteză” şi 
„orice sinteză e o încoronare a unei analize”. 
„Propulsarea spre sinteză” e manifestă în privirea 
sintetică dedicată „ipostazelor critice actuale” (altă 
simetrie cu schiţa tipologică dedicată poeziei), pe care 
Grigurcu le organizează în cîteva clase de discursuri şi 
preocupări: „între critică şi istorie literară”, „teoria criticii”, 
„critica artistă”, „eseul” şi critica/eseistica scriitorilor. Şi 
acestea sînt clase strict orientative, în care Grigurcu va 
aşeza aproape toate manifestările postbelice ale criticii 
literare (de la G. Călinescu, Şerban Cioculescu, Vladimir 
Streinu pînă la cărţile ultimelor generaţii). Tabloul criticii 
nu e mai puţin cuprinzător decît cel al poeziei şi, 
asemeni aceluia, ar putea fi uşor mişcat spre o istorie a 
criticii postbelice. Ţinînd registrul la zi al apariţiilor critice, 
şi-a precizat de fiecare dată cu tranşanţă propria poziţie, 
atît în probleme de teorie şi statut al criticii, cît şi în 
problemele de interpretare şi evaluare. Întîmpinările sale 
critice nu sînt niciodată rezumate inocente, descrieri de 
acte critice, ci dialoguri de idee şi atitudine. Cronica e, 
de regulă, un contra-argument dezvoltat (cînd sînt idei şi 
poziţii în dispută) sau o extragere de trăsături distinctive 
(pe fondul de acord). Implicit Grigurcu desfăşoară o 
amplă meditaţie asupra criticii (şi cu deosebire asupra 
speciei de întîmpinare), amendînd fie spiritul de metodă, 
fie alte devieri de la instinctul bunului simţ critic. 
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Tradiţionalismul său (cu revendicări din misiunea 
lovinesciană) se apără cu argumente teoretice de ultimă 
oră, dar şi cu argumente aduse din morala 
comentariului. Impresionist în sensul clasic, lovinescian, 
Grigurcu respinge, de regulă, orice agresiune (fie cît de 
erudită sau monumentală) împotriva spiritului critic viu, 
comunicativ şi adecvat unei religiotăţi a lecturii şi 
spiritului ca atare al operei. Mirajul criticii sale e 
„identificarea”; practica ei – diferenţierea.  O serie 
întreagă de volume de după 1990 iese din verva 
polemică a autorului, implicat în cîteva dispute destul de 
aprige. Exemplară între acestea e Amurgul idolilor, în 
care Grigurcu atacă problema delicată a 
calaboraţionismului unor scriitori, aducînd judecata 
morală în interiorul celei estetice. Cazurile cele mai 
spectaculoase şi mai „scandaloase” discutate sînt ale lui 
Nichita Stănescu, A. E. Baconsky, Geo Bogza, Marin 
Preda, Adrian Păunescu, Petru Dumitriu, Ov. S. 
Crohmălniceanu ş. a., iar radicalismul moral al lui G. l-a 
antrenat în lungi şi dure polemici. Acestea se întind şi 
asupra celorlalte volume, unele de strictă reacţie (Cum 
am devenit stalinist), altele amestecînd critica mai calmă 
cu replicile mai iuţi. Prezent în toate dezbaterile literare, 
„opiniile inconfortabile” ale lui Grigurcu au însufleţit mai 
toate aceste dezbateri; iar tranşanţa cu care-şi exprimă 
opiniile a înteţit, de regulă, focul discuţiilor. Dar oricît s-ar 
trage în el din toate direcţiile şi poziţiile, Gheorghe 
Grigurcu e călit în lupte şi răspunde foc cu foc la toată 
lumea.   
  

2. Poetul 
 

 Deşi i-a luat-o, editorial, cu cîţiva ani şi cu cîteva 
volume înainte criticului, poetul Gheorghe Grigurcu a 
rămas mereu în umbra deasă a acestuia. Personalitatea 
accentuată a criticului a estompat, parcă definitiv, 
personalitatea discretă a poetului, în pofida unei stime 
ferme pe care acesta a recoltat-o chiar din pornire. 
Autorităţi ale comentariului au lansat despre poezia sa 
afirmaţii mai mult decît flatante - de-a binelea 
beatificante. Ele au rămas însă simple gratuităţi, căci 
notorietatea de poet a lui Grigurcu a continuat să fie una 
clandestină; cel puţin în afara unui strict cerc de iniţiaţi. 
În vreme ce criticul nu lipseşte de pe listele, oricît de 
scurte şi de în pripă făcute, ale protagoniştilor, poetul nu 
apare nici pe cele mai generoase. Ba, adesea, nici 
măcar pe cele ce se pretind exhaustive. Condiţia 
discretă a poetului e în flagrantă contradicţie atît cu 
extaza notorietăţii critice, cît şi cu propoziţiile exegezei, 
care, de la bun început, nu şi-a cruţat şi nici reprimat 
entuziasmele. Fără îndoială că Gheorghe Grigurcu ar fi 
fost un poet de mult mai pronunţat relief public dacă nu 
s-ar fi însoţit de un critic atît de eclatant. În cazul său 
însă, nu criticul e umbra poetului, ci poetul e umbra 
criticului.       
 O privire (fie şi) expeditivă aruncată pe piesele 
mai grele din dosarul de receptare pune şi mai limpede 
în evidenţă situaţia de paradox a poetului: pe cît 
judecăţile sînt mai înalte şi mai exaltante, pe atît gloria 
poetică e mai diafană, ca şi cum între ele n-ar exista un 
raport de condiţionare. Iar acest dezechilibru nu e 
întreţinut de comentatori improvizaţi, ci de chiar 
somităţile domeniului. Cu un an înaintea debutului din 
'68 (Un trandafir învaţă matematica), Ştefan Aug. 

Doinaş, de pildă, vedea în poezia lui "unul din reperele 
cele mai avansate pe linia modernismului", pentru ca 
mai tîrziu, după ce volumele de lirică ale lui Grigurcu s-
au mai adunat, să recunoască în ele "un tip de poezie 
filosofică de o mare autenticitate". "Lirism de 
cunoaştere", "sever şi foarte adînc", care "excelează /.../ 
în sentinţe de o rară pregnanţă metaforică /.../, în stilul 
gnomic" făcea tînărul Grigurcu şi pentru Ion Negoiţescu. 
Această concluzie, trasă pe seama celui de-al doilea 
volum al poetului (Trei nori, 1969), acoperă, în esenţă, 
toată creaţia de pînă la (inclusiv) Cotidiene-le din '86, 
profilul din Scriitori contemporani reiterînd observaţia 
iniţială: "Sensibilitatea poetului Grigurcu ţine de gîndirea 
sa, poezia lui fiind o poezie cugetătoare, raţiocinantă". 
"Un poet de referinţă", "un poet necesar", "în absenţa 
căruia literatura noastră de azi ar fi ca o claviatură de 
pian cu o clapă moartă" îi reieşea Grigurcu şi lui Daniel 
Dimitriu în Singurătatea lecturii. Un loc semnificativ îi 
face, printre "Livreştii ironici", Marin Mincu în celebra sa 
Poezie şi generaţie, definindu-i poetica în termenii unei 
"filtrări de esenţe perpetue" şi al unei "potenţări 
enigmatice a semnificaţiilor", iar viziunea drept o 
operaţie prin care "intelectul repune /.../ lumea într-o 
ecuaţie naivă, refăcîndu-i ingenuitatea". "O creaţie 
reprezentativă pentru momentul actual al liricii 
româneşti" se dovedea poezia lui Grigurcu în Pagini-le 
transparente ale lui Ion Pop, al cărui comentariu 
mizează pe "arte de ingenio" şi pe "rigoarea 
contemplativă", pe lectura "înţelesului" din lucruri mai 
degrabă decît pe "reliefurile palpabile" ale acestora. 
Structura unui oximoron dialectic e descifrată de Cornel 
Regman (în Ultime explorări critice) în chiar inima 
acestei poezii, care bate în sistole reflexive şi diastole 
imaginative: "Un gen de reflexie ocrotită de imagine; 
simultan, o imagine care alarmează un gînd". În fine, ca 
să n-o mai întind inutil, aş mai aminti doar depoziţia lui 
Nicolae Manolescu pentru "analogia suverană" şi pentru 
"cristalografie", ca şi schimbarea accentului, în 
interpretare, de pe muzica abstractelor pe "concretul 
senzaţiei". Nu ştiu ce alţi avocaţi ar fi putut pleda mai 
bine în cauza poeziei lui Grigurcu. Ar fi fost, oricum, 
inutil. Pentru că această poezie se adresează exclusiv 
ghetto-ului intelectualist, unde rafinamentul nu e simplă 
patologie, ci o condiţie de sensibilitate.    
              Fără îndoială că poezia lui Grigurcu poate fi 
acuzată de un fel de egalitate cu sine prea departe dusă. 
Poate chiar de orgoliul unei identităţi statice. Măcar în 
măsura în care elementele introduse în reacţia lirică sînt 
de la început şi pînă la sfîrşit aceleaşi, iar echilibrul lor e 
ţinut cu stricteţe. E vorba însă de un echilibru construit 
din suave dezechilibre, din pendulări ale acului sub 
presiunea gramajului delicat care favorizează, 
imperceptibil, pe rînd, fie hieratica ideală a realului, fie 
senzualizarea abstractelor. Poetul se poartă ca un 
hedonist al melancoliilor şi priveşte lumea ca un 
estetician. Poate chiar ca un estetist ce contrage realul 
în rafinamente. Dar această privire estetizantă, care 
domesticeşte lumea în imagini, nu e lipsită de iritări. 
Epigrafia şi-a avut din capul locului contrapunctul în 
epigramatic. Mînii fulgurante scutură mereu delicata 
pînză de păianjen în care sînt prinse boabele de rouă 
ale imaginarului. Iritările aduc preţiozitatea lui Grigurcu 
la incitanţa expresionistă. Cu respiraţia scurtă, e drept, 
dar cu o pregnanţă rezolută a imprecaţiei: “Atît de 
păguboase vremuri pentru pietrari/ cînd piatra se 
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fărîmiţează asemenea unei ciuperci uscate// atît de 
nerentabile vremuri pentru tîmplari/ căci lemnul se 
transformă-n rouă// atît de ingrate vremuri pentru fierari/ 
căci fierul se preschimbă-n frig polar// doar poeţii 
provinciali se-ngraşă-n subsoluri/ aidoma guzganilor”. 
Astfel de elanuri atomizate ale resentimentului întrerup 
mereu reveria contemplativă, adăugînd o vivacitate 
nervoasă ceremoniei hieratizante. Gheorghe Grigurcu 
operează, alternativ, cînd nu simultan, o inducţie a 
vitalului în virtualitatea conceptului şi o inducţie a ideii în 
senzual. Linia de miraj a ideii o reprezintă la el infuzia în 
senzual, pe cînd linia de miraj a senzaţiilor e 
reprezentată de puritatea glacială a ideii. Fiecare din 
cele două limbaje trăieşte beţia convertirii, a 
transfigurării contrariante. Notaţia visează climatul 
ideaţiei, iar ideaţia are febra senzaţiei. Fireşte, cînd cele 
două căi nu devin una singură, poemele par angajate fie 
într-un protocol de epurare a realului, fie, dimpotrivă, 
într-unul de senzorializare a inefabilelor. Formula lui 
capătă atunci o tranşanţă deliberată şi se nutreşte dintr-
o violenţă premeditată a conceptului poetic asupra 
viziunii. Mai cu seamă în poemele tinereţii e vizibilă o 
persecuţie a realului, mînat cu sila spre fascinaţia ideii şi 
spre canonul geometric. Egalitatea de sine a lui Grigurcu 
nu e, însă, un simplu imobilism. În interiorul unei hieratici 
se dezvoltă la el o dialectică, o progresie spre 
fenomenalitatea spectaculară a imaginaţiei şi spre 
concreteţea învolburată în diafanitate. Gheorghe 
Grigurcu, după cum au spus-o, chiar de la început, primii 
săi interpreţi, participă la un mod intelectual al lirei. 
Numai că "intelectualitatea" sa poetică e coborîtă în 
senzaţie, la fel cum senzaţia e ridicată în idee. Poetul 
trăieşte, de fapt, într-o continuă exultanţă imaginativă şi 
intelectivă, în care imaginaţia se foloseşte de 
intrumentele intelecţiei, iar intelecţia de vocaţia 
corporealizantă a imaginativului. Poemele nu sînt grefe 
senzuale pe idee şi nici excrescenţe ideale ale 
senzualului; ele sînt, de fapt, epifanii delicat-senzuale 
ale spiritului, pure ciocniri ale ideii cu senzaţia, ciocniri 
rezolvate în clinchete imaginative. În pofida unei presiuni 
intelectuale, livreşti, asupra sensibilităţii şi în pofida unei 
asistenţe conceptuale a imaginativului, ritul liric nu adoră 
abstracţiunea, ci doar stilizarea concretului. Fulguraţii 
elaborate, în care spontaneitatea pare produsul unei 
premeditări atît a prospeţimii, cît şi a graţiei imaginative, 
poemele reţin clipa de implozie senzuală a ideii sau de 
eflorescenţă a ei, mizînd pe contragerea textului într-un 
grăunte iradiant. Principiul fulgurant al imaginarului se 
întîlneşte cu rigoarea imperativă a conciziei discursive, 
iar din presiunea lor concentrică iese un lirism lapidar, 
de pure notaţii vibratile. Grigurcu vorbeşte aproape 
exclusiv în limba poetică din Laconia, practicînd o 
asceză a discursului ca enunţ strict al esenţialelor. 
Productivitatea lui se trage din "ştersături", din arta 
elipsei şi din religia concentrării. "Cuvintele de prisos" 
sînt evacuate sistematic din acest limbaj de telegrame 
ale esenţialului: "Şi unul după altul capitulează cuvintele 
de prisos/ se desprind cum frunza de pe ram cum 
fluturele de pe frunză/ cum spiritul de pe buză". Această 
fervoare rece a fundamentalismului şi lapidarităţii 
stimulează o expresivitate încărcată de electricitatea 
sensului şi tensionată între glacialitate şi ardenţă, între 
rigoarea enunţului şi fascinaţia lui formală. 
Expresivitatea lui Grigurcu are o frăgezime de vegetaţie 
strînsă în ierbar, sublimată în puritatea propriei forme. 

Alături de principiul analogic al imaginarului, folosit cu 
ostentaţie, poezia lui Grigurcu uzează frecvent de figuri 
ale tensiunii concentrate. Oximoronul e, fireşte, 
răsfăţatul acestei poetici de impact suavizat al 
contrariilor: "Aduceţi această cenuşă sintetică pe care 
focul n-o cunoaşte/ această cenuşă străină de ardere 
rudă cu gheţarii/ scornire demonică precum un ţipăt fără 
sunet precum/ un text fără litere precum o ploaie uscată 
precum/ o neagră zăpadă încununînd o albă ţărînă" etc. 
Reverii intelectuale şi imaginative, fascinaţii transpuse 
într-o gramatică de rafinamente, poeziile lui Grigurcu, 
amestecînd în doze homeopatice fineţea cărturărească 
şi percepţia plastică, sînt adesea pure scăpărări 
sugestive, metafore în care imaginaţia se răsfaţă în 
exultanţă, nu străine de gracilitatea poemelor pillatiene 
"într-un vers": "deasupra spicelor coapte tremură aerul/ 
cum rîndurile unei scrisori nescrise". Astfel de exerciţii, 
redundante, vorbesc de o preocupare constantă la 
Grigurcu, aceea de a găsi soluţia de traducere a 
inefabilului. Grigurcu e poetul care trăieşte din angoasa 
fericită a inefabilului, e cel care-i caută, cel mai stăruitor, 
un limbaj de compatibilitate. Expediţiile sale în diafan, în 
misteriozitatea suavă a poeticului sînt exerciţii de 
traducere a indicibilului, de echivalare a lui. Multe - de 
nu cumva cele mai multe - din poemele sale se învîrt, 
hipnotizate, în jurul acestei taine care e poemul însuşi. 
Temele creaţiei devin mai ofensive, mai voluntariste şi 
ele angajează viziunea în specularitate. Contemplaţia 
poeticului devine nu doar un act de definire, ci unul de 
problematizare în care sugestivitatea sublimează un 
sens tragic: "Poetul îşi usucă poeziile/ cu-aceeaşi 
sugativă ieftină cu care se usucă/ lemnul în pădure 
vîntul pe boltă osul în ţărînă". Conceptul poetic, 
amenajat din suavităţi şi în favoarea contemplativului, n-
are aroganţă vizionară, dar nici nu se dezice de etica 
sacrificială. Oricît de blînd şi de calin, poemul sfîrşeşte 
prin a-şi devora creatorul, arătîndu-şi colţii romantici: 
“Scrii şi transcrii faci şi desfaci/ cuvinte monstruoase ca 
şi cum/ te-ai juca fără păs cu un dinozaur/ cu un 
dinozaur ce te lasă să te joci cu el/ înainte de-a te 
mînca”. Suavităţile nu sînt fără primejdie şi poemul nu e 
o ocupaţie inocentă. Pînă şi contemplaţia realului 
sporeşte indicele de dramatism al viziunii, cu atît mai 
mult cu cît Grigurcu citeşte cotidianul ca simplă epifanie 
a metafizicului, construind la confluenţa notaţiei directe 
cu parafraza ei mitică. Gestul domestic provoacă o 
explozie imaginativă şi referenţială, ducînd realul în 
fantasmatic: "Se zvîrcolesc draperiile muiate în cadă/ 
cum piepturi şi coapse şi bicepşi în Stix". Epigrafia care 
contrage realul în boabe de chihlimbar se bizuie la el pe 
o imaginaţie de "precizie" ("o imaginaţie înzestrată cu 
precizia glonţului", sună un vers), care întoarce lirismul 
în definiţii. În această manieră se trădează 
matematicianul inefabilului, cel care vrea să prindă într-o 
formulă însăşi graţia. Definiţiile lui Grigurcu operează 
într-o fascinaţie barocă a echivalenţelor. Oricît de 
concisă, de concentrată şi esenţializată, poezia lui e, de 
fapt, una a perifrazelor la real. Ea nu cunoaşte vertijul 
directităţii, luînd întotdeauna calea mediată a 
sugestivităţii. Imediateţea e, în ceremonialul 
echivalenţelor, o surpriză rară şi suspectă. Ea e deviată 
în analogic iar acesta, oricîtă potenţare ar induce, 
rămîne o reverberaţie a realului. Chiar şi cele mai 
senzualizate “definiţii” capătă astfel un indice delicat, 
procesînd impetuozitatea notaţiei în arabescuri vibrante: 
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“Sînii ei aprigi/ cum doi dobermani în lesă/ aproape 
cuminţi”. Instantanee ale realului prinse cu un filtru ce 
reproduce doar ecourile acestuia, poezia lui Grigurcu 
pune imaginaţia să definească realul.    
 Ultimele volume ale poetului joacă într-un 
proiect riguros al transcripţiei ca transfigurare. Gestul 
imaginativ e mai carnal şi el se bazează, aproape 
regulat, pe înăbuşirea ideii în senzaţie. Poezia se mişcă, 
astfel, pe un elan al concretizărilor duse în jerbe, pe un 
entuziasm al arabescurilor. Versul lui Grigurcu e 
întotdeauna un ritual de invelare, o cifrare într-o 
hieroglifă senzuală. El e o definiţie senzuală a realului, 
descompus prismatic şi resintetizat din arpegii. Plastica 
senzuală, trasă adesea în tuşe virulente, care nu se 
feresc nici de violenţa grotescă, are însă o funcţie 
purificatoare şi un efect de spiritualizare. Ea suavizează 
chiar în vreme ce îngroaşă conturele şi sublimează în 
chiar clipa în care transformă abstracţia în plasmă. Un 
expert al perifrazelor lapidare, Gheorghe Grigurcu 
strecoară într-o scriitură euforică, de jubilaţie a sensului, 
doze letale de melancolie. Fără să fie una iluminată, 
melancolia lui rămîne, totuşi, una solară. Ea e un produs 
al graţiei, nu al depresiei. Sau, cel mult, al depresiei 
transpuse în graţie. Chiar şi atunci cînd răscoleşte prin 
materii bacoviene, cînd spleen-ul inundă lumea, reflexul 
de suavitate al imaginarului aduce drama existenţială în 
acurateţea unui desen: “Bolnavă de pestă apa Jiului/ 
cum o turmă de porci// norii matinali miros a clor/ pînă şi 
poezia crapă/ cum smalţul unui dinte”.  Perna imaginaţiei 
stă întotdeauna între poet şi propriile stări, între poet şi 
real. Elanul imprecativ la adresa acestuia are o eleganţă 
imaginativă care-l face salvator în plină difamaţie. Pentru 
că fundamental rămîne entuziasmul sugestivităţii, 
poemul conceput ca inflorescenţă imaginativă. Iar poetul 
construieşte analogia senzuală a stărilor, conducîndu-le 
mereu spre extaza unei imagini concrete: “Şi cum mai 
sfîrîie/ amintirile/ în unele dimineţi/ cum oul în tigaie”. 
Dar această senzualizare a stărilor e şi o fugă din 
impactul lor, un refugiu în echivalentul imaginativ. Toată 
poezia lui Grigurcu trăieşte din spiritul analogiei, activat 
într-o candoare ostentativă a procedeelor. Lumea lui e, 
după cum s-a spus, lumea comparaţiei, lumea 
echivalenţelor. Comparaţia lucrează, fireşte, cu 
înlocuitori de real, cu substituenţi. Ea e un proiect de 
ameliorare şi de intensificare. Pare o apologie a realului, 
dar e, de fapt, o critică a realului. Poetul reactivează 
astfel unul din sensurile tari ale imaginaţiei, acela de a 
exprima o angoasă de fond, o nemulţumire şi un 
disconfort existenţial şi de a le găsi o compensaţie. 
Imaginaţia e, de fapt, o critică a realului. În acest sens, 
poezia lui Grigurcu e una “critică”, deşi pare făcută din 
epitalamuri diafane şi din beatificări suave.  

Prin formula lui epigrafică, prin tenacitatea 
pervertirii contemplative a realului în senzaţii rafinate, 
Gheorghe Grigurcu e un solitar. Nu mai singur la Tîrgu 
Jiu decît în poezie. 
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Daniel 
CRISTEA-ENACHE 

Nimic în plus 

Există o bună doză de neînțelegere a 

minimalismului din poezia noastră recentă, la fel de 

distorsionat conceptual ca și mizerabilismul din proză. În 

pofida oricărei utilizări convenabile, ele nu pot 

reprezenta garanții valorice pentru textele scrie într-un 

fel sau altul, după cum nu sunt prin ele însele tendințe 

ori stiluri „periculoase”, „nesănătoase”, compromițătoare 

pentru literatură. E drept că destui dintre autorii noștri 

mai puțin înzestrați sunt minimaliști numai cu numele, ei 

confundând structura poemului cu perspectiva, 

compoziția cu viziunea și găsind alibiuri curioase pentru 

o lirică fără substanță și precară artistic. Când nimic din 

„poemul” pe care-l citim nu justifică publicarea sa într-un 

volum, textul este numit „minimalist” și lucrurile par a se 

rezolva. 

Reducerea la maximum a decorativului și a 

figurativului implică, însă, o viziune conștientă de sine și 

o asumare a unui alt raport între ce are de spus poetul și 

modul în care o face. Economia de mijloace artistice 

este obținută printr-o sculptare a materialului verbal 

până când acesta își arată cât mai multe valențe, ceea 

ce presupune un efort constant de implicare a limbajului 

poetic însuși în desfășurătorul liric. Minimalismul e o 

formă și o structură de esențializare modernistă, iar nu o 

scuză pentru texte lălâi, fără cap și coadă, în care 

autorul să scrie ce-i vine la mână. 

Era poate nevoie ca un critic literar de primă 

mărime să explice, pe de o parte, din exterior lirica 

minimalistă, iar pe de alta s-o ilustreze, ca poet. A doua 

secvență, neîndoios mai dificilă decât prima, e parcursă 

la un nivel înalt de Gheorghe Grigurcu în Oglindă plină 

de zgomote, volum de o rafinată simplitate și în care 

conștiința poetică a lucrat discret, cu efecte izbitoare.  

Acest raport între reducția arsenalului liric și 

pregnanța efectului artistic este obținut de Grigurcu în 

aproape toate poemele, de mică întindere și de mare 

intensitate. Textul e lucrat „la sânge”, iar versul, 

comprimat la maximum. A înfățișa este o poezie în 

același timp caracteristică și insolită, ca majoritatea celor 

din carte: „A înfățișa ceea ce crezi că ți se potrivește/ a 

pipăi miezul măsura simțului și simțul măsurii/ așa cum 

apar pe ecranul pâlpâitor al pulsului/ a face să se 

reverse paharul/ doar în cea mai întunecoasă dintre 

clipe/ când nu te mai poți întoarce așa cum/ ar înceta să 

mai mormăie pielea/ ar înceta să se-ascundă ochiul de 

vedere/ ar înceta brațul să ia forma capului/ când nu te 

mai poți întoarce/ spre-a crede nici măcar/ ce n-ai crezut 

niciodată.”.  

A înfățișa e pentru autor nu numai o viziune 

personală, ci și o structură poetică intim legată de ea. 

Materialul verbal considerat excedentar este eliminat, iar 

imaginația găsește forme sapiențiale pentru a se 

exprima și expune liric. Nimic în plus și, totodată, nimic 

în minus în acest lirism cerebral și cu conștiința poetică 

la vedere. Aproape fiecare vers poate fi detașat de 

restul, fiindcă în el se comprimă un poem întreg - și ceea 

ce autorii grafomani scriu cu multe vorbe și imagini, 

Grigurcu exprimă în numai câteva. Dar cât de diferit și 

de subtil este modul în care o face: aici cvasi-filozofic, 

„antic” („a pipăi miezul măsura simțului și simțul 

măsurii”), aici aparent-tranzitiv și cu coeficient simbolic 

(„a face să se reverse paharul”), aici în alonjă verbal-

imaginativă („ar înceta să mai mormăie pielea”), aici 

lucid-amar și personal în fibra experienței existențiale și 

a cunoașterii poetice („ce n-ai crezut niciodată”). Spre 

deosebire de volumele de versuri care fac risipă de 

cuvinte, dar cu un efect invers proporțional, la lectura 

celui de față comentariul critic s-ar putea întinde pe 

spații largi, prin explicitarea a ceea ce poetul doar 

sugerează și prin decodarea fiecărei unități textuale din 

ansamblul reprezentat de carte.  

Cu cât versurile lui Grigurcu sunt mai „simple” și 

cu cât succesiunea lor se face cu renunțarea la ceea ce 

ar fi de prisos, cu atât poemele sunt de un minimalism 

înțeles nu ca scuză, ci ca artă. Tot mai simple este chiar 

o artă poetică: „Tot mai simple mai simple/ teribil de 

simple/ devin adevărurile cum bolile lumești/ libertatea 

trece prin suflete/ cum tictacul unui ceasornic vechi.”. 

Frecvent, comparația e făcută de Grigurcu prin „cum”, 

nu prin „ca” ori „ca și”, ca și cum esențializarea lirismului 

ar conduce la o sintaxă ea însăși modificată. Această 

„sculptare” nu doar în materialul verbal, ci și în structura, 

așa zicând, sintactico-poetică a textului se vede și în 

paginile în care poezia ia forme de discurs prozastic. 

Aici avem o suită foarte apropiată de cele avangardiste, 

cu amendamentul că a lui Grigurcu are și sens, și 

semnificație: „Acolo e odaia ta cu o masă pe care se află 

o farfurie pe care se află o acadea cum o metaforă odaie 

cu umbre lungi sastisite care periodic sunt date la spălat 

cum cearceafurile odaia măsurându-te cu privirea oarbă 
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a cărților care-absorb misterul tău prefăcându-l - 

nerușinatele - în propriul lor mister.”.  

Poezia (căci poezie e, nu proză) se intitulează 

Odaia ta și ea nu „descrie” atât odaia, cât procesul 

interiorizării preliminar celui al expresiei poetice. Altfel 

spus, în lirica fals-obiectuală a lui Grigurcu, nu poezia 

focalizează „odaia”, lucrurile și lucrușoarele, ca la 

Brumaru, ci, invers, obiectele și spațiile lor definesc și 

constituie liricul, prin reverberații în conștiința poetică. În 

strânsele legături care se formează și se mențin, sintaxa 

poetului și structura textului devin circulare: „Recită 

poeme care încă n-au fost create spre-a le putea uita pe 

cele care la toate răspântiile deja îi recită ființa care încă 

n-a creat nici un poem.”.  

Deși în „proză”, poezia are titlul Poetul - iar 

această abundență a mărcilor și a grafemelor poeziei în 

texte de mici dimensiuni e de asemenea un indicator 

pentru poezia conștientă de sine însăși a lui Grigurcu. 

Nu doar realitatea e reductibilă la structurile ei, ci și lirica 

însoțitoare până la stadiul interiorizării totale. Un Psalm, 

care ar fi fost excepțional dacă autorul l-ar fi redus și mai 

mult, oprindu-l după a doua strofă, e însă atipic prin 

aceea că un reper mai înalt deplasează faptele și 

sensurile pe un plan metafizic, vertical, trans-personal: 

„Doamne atâta erudiție/ și-atâta umbră-n cearcăne// 

Doamne atâta erudiție/ și-atâtea zoaie-n lacrimi// 

Doamne atâta erudiție/ și-atâta moarte-n nemurire”.  

Ilustrativă și definitorie pentru lirismul lui 

Grigurcu va fi, dimpotrivă, tocmai poezia „obiectelor 

mici”, transcrisă auster și reflexiv de un angajat fidel al 

„marginii”, observând „panoplia mișcărilor noastre/ în 

care trudesc forțele invizibile” și ajungând odată cu ea la 

culmea atinsă de „lentoarea materiei”. „Realitate” și 

poezie, existență și text, stare și notație a ei, 

desfășurător cotidian și procesualitate lirică - toate se 

asociază pe o aceeași spirală și intră în același ritm. Iată 

Nimic nu e simplu: „Nimic nu e simplu în panoplia 

mișcărilor noastre/ în care trudesc forțele invizibile/ nimic 

nu e simplu în bătăile inimii care zi de zi/ te fac să intri 

într-o altă dimineață/ decât în cea așteptată/ nimic nu e 

simplu nici în uitarea de sine care te face/ să cazi în gol 

și să revii miraculos în picioare.”. Și, de-a dreptul 

spectaculoasă în notația poetică a banalului cotidian, 

Lentoarea materiei: „Azi lentoarea materiei a atins 

culmea s-a văzut/ stăpână pe arabescurile furtunii 

înscrise încă pe geam/ a calculat infinitezimalele 

fragmente-ale fulgerului frânt/ risipite între somieră și 

dulap/ a adunat clipele arse de dimineață într-o 

scrumieră/ și s-a-ntins pe covor aidoma unei culori 

publice/ în bloc-notesul de pe birou aidoma unei tactici/ 

mai vechi decât ea.”. 

Încheiat cu un la fel de expresiv Bilanț și, 

înaintea acestuia, printr-o suită de Strofe dintr-un caiet 

vechi în care minimalismul ia forme eliptic-aforistice, 

volumul lui Grigurcu este, fără a-și fi propus asta, o 

lecție de poezie dată multor „poeți” de astăzi. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Gheorghe Grigurcu, Oglindă plină de zgomote, Editura 

Vinea, București, 2014, 112 p. 

 

Din vol. Linia de contur, II, Editura Spandugino, 2021 
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Adrian ALUI 
GHEORGHE 

 

Gheorghe GRIGURCU.   
Criticul ca şi poetul 

 
 

       1. Criticul, ca si poetul, nu are viaţă personală, viaţa 
sa e praf şi pulbere...! Şi asta o spun ca să parafrazez 
un poet, pe Nichita Stănescu, cel cu care Gheorghe 
Grigurcu a fost într-o prodigioasă polemică. Mai apoi, 
semn că şi polemicile au decontul lor, am asistat, la 
Deseştii Maramureşului, la momentul în care Gheorghe 
Grigurcu primea premiul „Nichita Stănescu” al „Serilor de 
poezie de la Deseşti” pentru întreaga sa operă poetică 
... !  

Cavalerul viu îşi înclina, astfel, sabia sa cu care 
duelase, cîndva, cu aplomb, în faţa cavalerului mort. 
Învinsese nobleţea. 

       2. Prejudecata formulată de George Călinescu, cum 
că în fiecare critic zace un poet ratat, ne-a făcut să ne 
uităm printre degete spre opera poetică sau opera pur 
scriitoricească a criticilor români, încercînd să înţelegem 
„mecanismul ratării”. Dar „divinul critic” n-a făcut, poate, 
decît să întindă o cursă cititorului, ca să-l provoace să 
vadă cum deriziunea, care e arta, „naşte pui vii”, ca să 
folosesc un clişeu publicistic. Şi mai mult, a vrut ca să 
spună printre cuvinte că meseria de critic este una a 
seriozităţii maxime, a asumării unor responsabilităţi 
determinante pentru cultură, pe cînd poezia, creaţia în 
genere, e o copilărie privită cu îngăduinţă. O analizăm 
ca pe o floare, în procesul înfloririi, dar o evaluăm doar 
cînd avem certiturdinea unor fructe cu greutate. Din 
această perspectivă privind, spunem că fiecare matur a 
fost odată copil, că fiecare serios critic „de azi” a 
tremurat pentru o rimă, a plîns pentru o frunză care 
părea să cadă cu tot cu cerul plumbuit de toamnă sau a 
tremurat pentru vreo iubită inconsistentă care lua chip 
doar în metaforă. Gheorghe Grigurcu e criticul serios 
care „nu s-a jenat” niciodată de prezenţa filonului poetic 
în miezul fiinţei, de această perepetuă copilărie a 
sufletului care e poezia, „tatăl cel aspru” este surprins de 
fii mînuindu-le păpuşile cu duioşie. Poate să ştirbească 
din autoritate o asemenea slăbiciune dovedită? Doar 
pentru moment, poate, a doua zi lumea se întoarce la 
regulile ei aspre, maturul ia frîiele realităţii imediate, 
momentul de slăbiciune şi fantezie este depăşit cu 
eleganţă de toată lumea. A fost o rătăcire? A fost un 
mesaj subliminal? A fost o lecţie? A fost o iluzie? Toată 
lumea încearcă reflecţia pe seama acestui moment ...!  

       3. Criticul destructurează, prin apucăturile sale, 
textul, pipăind încheieturile cuvintelor, încercînd în dinţi 

caratele versurilor, îţi face aşchii un poem cît ai clipi. Dar 
apoi, cu obiectul „crimei” în faţă, precum cu un fluture 
dezmembrat în părţile sale componente total neatractive 
cînd nu sînt în zbor, nu are cum să nu încerce o 
reaşezare a lucrurilor. Criticul se dovedeşte, aparent, un 
cititor impenitent. Dar criticul care nu ştie să reaşeze 
cuvintele la loc, pînă la poezie, pînă la ţipătul care le-a 
generat, nu este convingător. Niciunul dintre criticii noştri 
nu poate tăgădui preocuparea pentru poezie „în 
intimitate”, trebuşoară ascunsă cu abilitate din complexul 
„maturităţii critice” în faţa „copilăriei artei, a ingenuităţii 
creaţiei”. Alex Ştefănescu a scris poezie. Ioan Holban a 
scris poezie. Mircea A. Diaconu, la fel. Pînă şi Al. 
Cistelecan a scris poezie, la început, există probe. Chiar 
Nicolae Manolescu, cel care se lăuda cum că ar rămîne 
„pe poziţia maioresciană a incompatibilităţii dintre critic şi 
poet, în economia aceleiaşi persoane” este trădat de 
numeroase texte din „Teme” care sînt ingenuităţi 
poetice, schiţe travestite în eseuri şi nuvele topite în 
false memorii. Şi chiar dacă „se atîrnă” de poezia altora, 
vorba lui Phillipide, criticul de poezie tot un re-creator de 
texte poetice este. Că nu poţi ceti cu şublerul şi 
compasul, ceea ce a fost imaginat şi scris cu necuvinte, 
cu tăceri, cu aproximări şi alte fantezii. Dacă am aduna 
date despre „poezia criticilor”, sînt convins că ar ieşi o 
lucrare consistentă care le-ar trăda intimitatea 
„păcătoasă” bine ascunsă de limbajul fioros, tăios, critic. 
Ei, în acest context de fapte şi ipoteze, Gheorghe 
Grigurcu a avut curajul să pună propria inimă în palmă, 
ca un chirurg care îşi stabileşte singur diagnosticul.     

       4. Am asistat la o demonstraţie de „băut vin” în 
prezenţa unui somelier celebru în lumea lui, care ne-a 
făcut proba că pînă în acel moment nu am băut vin, ci 
ne-am adăpat. Ne-a vorbit de vibraţia vinului, de 
curgerea interioară, de lumina eliberată dintr-o picătură, 
de relaţia vinului cu mintea, cu sensibilitatea individuală, 
ce se întîmplă cu vinul la trecerea unei femei frumoase, 
ce se întîmplă cu acelaşi vin la trecerea unei femei urîte, 
cum să ţii dumicatul de anafură pe limbă, în momentul în 
care te împărtăşeşti cu vin etc. După două ceasuri eram 
toţi euforizaţi de cuvinte şi asocieri, vinul nu mai ţinea de 
sete, ţinea de frumuseţe, de viaţă. De atunci m-am uitat 
cu alt respect la vin, cînd îl văd curgînd într-o cană, ştiu 
dacă e „de soi” sau e doar o biată făcătură.  

Criticul literar care nu face cu poezia precum 
somelierul cu vinul, păcăleşte pe toată lumea. Somelier 
te naşti, indiscutabil. Ca „să vezi” vinul îţi trebuie organ. 
Aşa şi cu poezia, aşa şi cu critica, aşa cu oricare potecă 
în ţinutul literaturii. Dumnezeu cînd a făcut potecile 
pentru Gheorghe Grigurcu, i-a dat două şi i-a spus să 
meargă pe amîndouă, alternativ şi deodată, pînă la 
capăt. „Egal în călcătură ...!”, i-a mai strigat Dumnezeu 
din urmă. Nu-i treabă uşoară, dar dacă ai două 
posibilităţi de a înmulţi talantul ce ţi s-a dat, iaca te ţii de 
drum.   
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Cam ce înseamnă a fi intelectual 

 

 Acut critic al poeziei, Grigore Grigurcu a 
înţeles să evolueze spre intelectualism, adică să se 
pronunţe asupra faptelor şi înfăptuirilor generale. 
Unii ar spune că s-a radicalizat. Dar a făcut-o 
privitor la slinosul trecut comunist, nu în funcţie de 
subvenţionate simpatii/antipatii politice. Frustrat 
încă din studenţie de soluţia de a-i citi pe Arghezi şi 
pe Blaga pe ascuns, „în catacombe”, criticul-poet 
nu a înţeles, precum atâţia alţii, să declare după 
Revoluţie că comunismul a fost nasol doar în primii 
săi zece ani. Fostul student al lui Lucian Blaga a 
fost exmatriculat după un semestru de la Şcoala de 
Literatură pentru că-l vizitase pe Arghezi la 
Mărţişor. 

 Important ca onestitate intelectuală este că 
Grigore Grigurcu nu „trece cu vederea” mârşăviile 
care i-au afectat pe mulţi. Are curaj, fără de care 
poţi fi specialist, scriitor, dar nu intelectual. Aşa îşi 
aduce aminte cum a fost un „lepros” până la 
detenta din 1965 şi cum Ov. S. Crohmălniceanu a 
strangulat multe desinte literare până să se 
sucească în estet dezideologizat, adică până  când 
„picaroul ideologic” a „năpârlit” în serie. 

 Echilibrat, criticul a observat simetria 
răsturnată a postcomunismului literar faţă de 
comunismul literar. Al doilea distrugea scriitorul cu 
acuzaţia de artă neimplicată, în timp ce primul 
încearcă eludarea mizeriei umane luând în calcul 
doar opera. Fireşte, esteticul nu se combină cu 
eticul, dar ideea este să se practice o Nouă Critică 
(New Criticism) ca turn de fildeş, deasupra 
contextului cultural. Se ajunge astfel la o 
„apocalipsă în stare de comedie”. 

 Grigurcu scoate în evidenţă fascinaţia unei 
părţi a elitei pentru totalitarismele de toată mâna. 
De unde şi un oareşce conflict cu unii optzecişti 
deranjaţi de încercarea criticului-poet de a le instila 
„conştiinţa contextului diacronic”, adică puţină 
decenţă în parti pris-uri. 

 Fireşte, la aceste linii etice de forţă se 
adaugă şi îngroşata linie cronicărească. Că 
oamenii-mutanţi de peste o sută de ani posibil să 
nu mai guste literatura la modă, că lucrările de 
sinteză vor fi consultate doar selectiv pentru a 
obţine diplome, rămâne sigur că adevăraţii cititori 
vor fi mereu incitaţi de spiritul combativ şi spontan, 
chiar de erudit, al lui Grigore Grigurcu. Cărţile lui 
mereu vor surprinde, plăcut sau neplăcut, dar nu 
vor avea o soartă inertă.  
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Andreea ZAVICSA 
 

Poem și metapoem  
  
 
 Prin lirica lui Gheorghe 
Grigurcu, cititorul asistă la 
manifestarea  unei experiențe poetice aparte. În 
imaginarul poetului, „soarele citește”, „viitorul se 
hrănește cu litere zgribulite”, „scriitura e încordată cum o 
armă” sau „obiectele-nghit cocoloașe de hârtie”. Scrisul 
este ceremonial, dar nu se mai referă doar la instanța 
creatorului, ci implică transcendentul și chiar materialul 
poetic care se modelează pe sine însuși pentru a calchia 
realitatea brută. Metapoezia practicată de Gheorghe 
Grigurcu este una dintre direcțiile principale surprinse în  
multe poeme, aprofundând cu deosebită subtilitate 
valențele mitico-simbolice ale creației și ale elementelor 
creatoare. Mai mult decât atât, cititorul este invitat să ia 
parte la scrierea amplului Poem care îi conține întreaga 
esență umană și divină totodată: „Spune Adevărul 
motivul va veni la urmă/ rostește-te când simți că nimic 
nu se va mai putea schimba/ fii liniștit căci oameni se-
mbulzesc/ doar ca să te-mpingă înăuntrul tău (...) ei au 
ascuns micul tău univers/ și tu trebuie să-l cauți să-l 
cauți” (Spune Adevărul).  
 Veritabilă ars poetica în maniera lui Gheorge 
Grigurcu, o poezie cum este Scriptor  surprinde crezul 
artistic al autorului, menirea actului poetic, precum și 
rolul demiurgului în organizarea și moșirea textului. 
Poetul este Providența, este cel care are drepturi asupra 
realității și îi poate modifica substanțial esența, 
eternizând-o prin cuvinte: „s-asmuți lucrurile unul 
împotriva altuia/ cu blândețe cu paciență cu tristețe/ ca și 
cum le-ai învăța Viața/ să lași lucrurile să se lovească/ 
să se știrbească să crape/ să se fărâmițeze puțin câte 
puțin/ ca și cum le-ai insufla Eternitatea” (Scriptor).  În 
aceeași cheie, multiple alte poeme pun în lumină 
concepția despre creație și despre rezervorul imaginativ 
al poetului Gheorghe Grigurcu. Soarele este nu doar 
emblema în jurul căreia se conturează universul poetic, 
ci și întâiul cititor al textului, dacă nu chiar făuritor al lui. 
El este „ochi ce se scaldă-n/ cel mai rezonabil Cuvânt/ 
citit în ziare fiindcă nu mai/ făurește Lumea” (Astfel 
Soarele).  
 Dominantele liricii lui Grigurcu sunt 
transgresarea realului, regăsirea sinelui și refugierea 
acestuia înlăuntrul poeziei, înțeleasă ca treaptă 
superioară a traseului existențial. Spațiul concret, 
exterior ființei poetice devine materie primă a exprimării 
poetice, care înnobilează obișnuitul, mundanul și îi 
conferă șansa la veșnicie, după cum observa și Mircea 
Moț, vorbind despre valențele debutului în poezie al 
criticului Gheorghe Grigurcu: „Căci textul poetic este în 
fond expresia unui demers profund și complex, istovind 
programatic formele perisabile ale realului, spre a 
descoperi și propune forme eterne. Nu o laudă a 

lucrurilor este poezia lui Gheorghe Grigurcu, ci o 
expresie a gestului temerar de a le elibera de condiția lor 
vremelnică.” 
            Un alt poem care transmite în mod deosebit de 
sugestiv atitudinea artistică adoptată de Gheorghe 
Grigurcu se intitulează Constatare simplă. În doar opt 
versuri, poetul concentrează întreaga misiune a liricii, 
adică înmagazinarea tuturor imaginilor și a fațetelor 
realului pe care doar ochiul poetic, contemplator le poate 
transfigura artistic: „Atâtea și-atâtea imagini/ ne-apar în 
față/ în timp ce vorbim/ în timp ce scriem/ în timp ce 
iarăși vorbim/ în timp ce scriem din nou/ izbăvind 
lucrurile/ de ele însele.” Poetul nu se sfiește să propună 
versuri pline de semnificații, îmbrăcate într-un limbaj 
puternic expresiv: „imaginația se culcă deseori cu realul/ 
dar nu poate fi fecundată” (Despre imaginație). În 
viziunea autorului, poetica se constituie din interferența 
celor două planuri esențiale ale creației: spiritul 
imaginativ și realitatea contingentă. Ca la Ion Barbu, 
realitatea trebuie filtrată prin oglindă, pentru a se ajunge 
la efectul de ludic și de puritate absolută. Acest aspect 
relevant al operei lui Grigurcu, regăsit cu precădere în 
volumul de debut: „Un trandafir învață matematica își 
conturează semnificațiile în jurul ochiului și al oglinzii, 
poli ai unei tensiuni lirice esențiale ce transcrie în egală 
măsură atitudinea eului poetic față de real și față de 
imaginarul înțeles ca univers al formelor severe.”( 
Mircea Moț) 
             De la dragoste, admirație, fascinație față de 
univers și conștientizarea micimii sinelui în raport cu 
Poezia care poate cuprinde și înnobila totul, poetul 
descrie un traseu artistic către cunoașterea de sine. 
Transcederea se face prin cuvânt, care primește o 
importanță primordială în raport cu instanța creatoare, el 
trebuie scris sau rostit, chiar divinizat: „Cu dragoste 
Cuvântul uitându-l în sertar/ cum uiți batista o monedă/ 
liber pe sine însuși lăsându-l așa/ cum Domnul te-a lăsat 
pe tine/ deși de-atâttea ori L-ai dezamăgit” (Cu dragoste 
Cuvântul). Organizate sub un titlu plin de semnificații, 
Incipituri, poemele lui Gheorghe Grigurcu vorbesc 
despre puterea revelatoare a Poeziei de a purifica și de 
a conserva preaplinul realității brute, necizelate, 
imperfecte. Majoritatea versurilor conțin persoana a II-a 
singular. Poate că nu ar fi prea mult să considerăm că 
însăși Poezia i se adresează Artistului, iar cititorul asistă, 
pe tot parcursul volumului, la un dialog providențial, 
capabil de a oglindi subtilitatea lucrurilor simple și, pe 
alocuri, de neînțeles. 
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Nicolae 
MUNTEANU 

 
 
 

           Drumul regal 
al criticului 

 
 

           Moto: „Literatura îi are în vedere pe autori, 

Dumnezeu îi are în vedere pe oameni. Ceea ce nu 

e totuna.”  

 

          „Stilul e omul însuși”,  celebra afirmație a lui 

Buffon, pare a fi cel mai emblematic blazon pentru 

calea regală a lui Gheorghe Grigurcu, unul dintre 

cei mai importanți critici literari contemporani. 

Noblețea, rafinamentul și eleganța clasică a 

aristocratului în gîndire, exprimarea și atitudinea 

fac din Gheorghe Grigurcu o valoare 

paradigmatică.  

          Parcursul exemplar al scriitorului (critic 

literar, poet, polemist acerb, cugetător sentențios) 

poate pleca însă și de la afirmația unui alt francez, 

Sainte   Beuve, „tel arbre, tel fruit”. O lapidară 

incursiune în biografia pămînteană ar fi un 

argument: după o vizită la Tudor Arghezi, aflat în 

dizgrația sistemului comunist în acele vremuri 

staliniste, tînărul Gheorghe Grigurcu este 

exmatriculat de la Școala de Literatură „Mihai 

Eminescu”; după ce-l frecventează, student  fiind la 

Cluj, pe profesorul Lucian Blaga, aflat de 

asemenea în colimatorul obsedantului deceniu al 

șaselea,  nu mai primește repartiție ca toți ceilalți, și 

ajunge după terminarea facultății un simplu 

funcționar. 

          „Cum să depășești limita, cînd limita ești tu 

însuți?” 

         Maestrul Grigurcu, un model moral 

intransigent rara avis în lumea contemporană, a 

încercat și a reușit. De la primul volum de poezii 

„Un trandafir învață matematică” (1968) sau de 

critică literară  „Miron Pompiliu și Junimea” (1969), 

de la teza de doctorat „Bacovia – un 

antisentimental” (1974), pînă la scrierile din vremea 

senectuții, zecile de volume sînt expresia 

ontologică a unui fin și pertinent obervator al 

realității culturale românești aproape șase decenii. 

Limita a fost doar propria conștiință a scriiturii. De 

aceea a fost un aprig polemist împotriva literaturii 

de conjuctură, a amendat întodeauna fariseismul 

confraților oportuniști amatori de succes facil. Ca 

un adevărat senior al spiritului, consecvența sa 

morală a fost limita peste care nu a putut și nu a 

vrut să treacă, știind că Dumnezeu îi are în vedere 

pe oameni, iar oamenii, spre deosebire de 

Dumnezeu, iartă mai greu mai ales succesul altora. 

        „Succesul: formula somptuoasă a egoismului.” 

       Gheorghe Grigurcu, la fel ca Bacovia, nu a 

căutat succesul. Nici unul, nici altul nu a vrut să 

epateze, să obțină privilegii de la forurile 

superioare, să se autoimpună în prima linie. 

Modestia este formula simplă a superiorității. 

Succesul vine de la sine prin recunoașterea valorii, 

prin lipsa unui sentimentalism profan. Pentru că 

egoismul e sentimentul acaparării, nu al dăruirii, e 

formula egocentrismului, nu a altruismului. „Dăruind 

vei dobîndi”, să parafrazăm titlul unui volum de N. 

Steinhardt. 

         Din interviurile scriitorului, în special cele 

publicate de Dora Pavel în volumul „O provocare a 

destinului”, se încheagă imaginea unui critic literar 

ca personalitate estetică pe linia lui E. Lovinescu și 

și G. Călinescu, care a dăruit literaturii române 

peste 30 de volume de critică literară, plus aproape 

tot atîtea de poezie. A dobîndit succesul  provocînd 

cu demnitate destinul cu fiecare articol și carte 

publicată.  

        „Sentimentul e fardul poeziei lui Bacovia” 

afirma criticul, e doar colorantul ce avivează în 

aparență textul liric altfel incolor sau monocolor 

adesea. Cu referire la cea mai cunoscută poezie 

bacoviană, Gheorghe Grigurcu considera inovator  

că „thanatosul e surprins printr-o totală inaderență 

afectivă într-o pură identidate cu lucrurile”. În toate 

poeziile care au viziunea tematică a sfîrșitului, mitul 

lui Thanatos e evocat prin demitizare. Moartea este 

doar o recuzită a vieții. De aceea rezultă, crede 

criticul,  „incapacitatea organică a mărturisirii 

sentimentale”.  Pentru cititorii cunoscători ai 

universului bacovian, „poetul se refuză 

sentimentului ca unui strat inferior al personalității 

(...)  spre a inaugura o lirică a suferinței absolute”. 

Nu este o suferință în fața morții, este doar o 
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constatare a unei lipse. Strigarea amorului de 

plumb ce doarme „întors” e de fapt o chemare, o 

evocare. Evocarea morții este doar expresia 

„neutrală a dezagregării, sub semnul unui vid 

moral, a unei nespus de dureroase insensibilități”.   

        Insensibilitatea se formează de facto dintr-un 

detaliu, deseori lingvistic punctat de verbul „a 

părea”, ca formă transcedentală difuză, ca o 

expresie neutrală a trecerii, a marii treceri cum ar fi 

spus Blaga. E puntea de legătură dintre cele două 

lumi. Uitarea e primul semn-simbol reliefat aforistic 

de cugetătorul Grigurcu „Uitarea: cea mai blîndă 

metodă de distrugere aflată la îndemîna noastră.” 

        „Tresar prin somn și mi se pare / Că n-am tras 

podul de la mal...” 

         Dar citatele aleatorii din lirica bacoviană se 

cheamă de la sine sugestiv prin alte semne-

simboluri: 

        Salvarea prin lectură: „Mai citesc, și-mi pare 

că sînt viu...”  

        Misterul intangibil: „Luna pare, în oftat, / Un 

continent necunoscut...”  

        Imaginea funebrului apocaliptic:  „Întreg 

pămîntul pare un mormînt...” 

        Deziluzia depresivă: „Vai, de-atunci îmi pare 

lumea și mai tristă...” 

        Cromatica:  „Mulțimea toată pare violetă...” 

        Predilecția pentru anotimpul rece „Îmi pare / 

Că tu ești mai frumoasă / Iarna...”,  

        Sinestezia: „Deși cu iarna care a trecut / poate 

părea că am murit...” 

        Un verb cît un infinit, întrucît poartă în el 

semnul nesiguranței, al îndoielii, al distrugerii 

certitudinii. 

        „Numai Dumnezeu a creat din pură 

generozitate. Omul creează pe seama unor 

distrugeri.” 

        Nota introductivă de la volumul „Bacovia – un 

antisentimental”  demara incoativ cu o afirmație 

sentențioasă: „Un autor nu este numai ce este, ci și 

ceea ce devine”. Extrapolînd, putem aprecia în 

calitate de cititori că Gheorghe Grigurcu nu este 

doar ceea ce este, un punct de reper incontestabil 

al criticii literare românești, ci și ceea ce a devenit, 

un creator-artist care preferă atenția  cititorilor săi 

îndrăgostiți de judecata de valoare a criticului / 

poetului / aforistului. Este drumul regal al iubirii 

necondiționate. 

 

        „Artistul, se zice, se vrea mai mult admirat 

decît iubit. Dacă ar fi un demiurg veritabil, ar 

prefera iubirea.” 

 

                                                           

        P.S. Citatele apoftegmatice au fost preluate 

din volumul „Din jurnalul lui Alceste.” (2005) 
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Ioan Radu 
VĂCĂRESCU 

Gheorghe 
GRIGURCU 
 
Vesper  
(Vesperală) 
 
So many ingenuous tiny events as 
May beetles 
in the hot copper-colored spring evenings 
celestial tackels touching your 
face with their godlike lymph 
greasing your jaded wrists 
with their golden tallow 
then winging their flight, leaving you alone 
on the road empty as a goblet 
from which you sipped the last drop. 
 
 
Reading  
(Lectură) 
 
However it is a roundness 
The Stiver from the sour Borough  
a writing you can almost read. 
 
 
Scriptor  
(Scriptor) 
 
You'll write as far as it goes 
(as they say in cookery books) 
mouth - to - mouth breathing of things 
saved from drowning. 
 
 
Urge 
(Îndemn)  
 
Stop this poem exactly where 
he started 
as if he couldn't breathe 
nor to be recognized 
be like the poem a simple look at one object 
who doesn't remember anything 
or an inner extent  an artlessness 
as the ache that would not like to run away 
takes the wise of the poem (sometimes awful strained 
just waiting in his absolute solitude) 
be steady alike his endless doubt. 
 
Ending  
(Final) 
 
After biting off the banned fruit 

you let the sparrows to nibble on it. 
 
 
Scenery  
(Peisaj) 
 
Places everywhere places 
on the body on the amulets 
on the heart on the files 
on the grass on the cornices 
on the rain on lymph 
on whinches on newspapers 
on straw upon love 
on trembles on bowls 
on bread on disregard 
on saxophones on balls 
on the sheaths on the hills 
places everywhere 
places always 
hiding from each other. 
 
 
The Soul  
(Sufletul) 
 
Like a corner the soul 
in which you stand punished 
the objects swallow balls of paper 
they swallow their own shadows 
they feed the letters are geting fat 
only with our lack of force 
the constrained brain tarries morosely  
convolute like an obsolete flag. 
 
 
The Cats 
(Pisicile)  
 
They live their joy 
next to a mountain of freshly washed laundry 
they sniff the place and time 
in which they can be themselves 
alike this carnal red Sun 
and they lingeringly look at us with prying eyes 
you would say that it's a petty-bourgeois state of nature 
but their love for you 
it's  purer 
than yours for them.  
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Dan BRUDASCU 
 

 

         Traduceri din poezia lui 
Gheorghe Grigurcu 

 
Dilemma 
 
You know two women in a single being 
 
one is inside blind like the air 
the other is inconceivably sensual 
pleasantly opaque like a chrysanthemum 
 
if you deliberately forgo to the first 
the second fades away 
 
if you deliberately forgo the second 
the first dims 
 
if you spin 
they both disappear 
 
And maybe it trickles down 
 
And maybe it trickles down the death trickles down 
like a wim from an opening zipper 
 
maybe like a cry from a word 
crazily remains silent of itself 
 
maybe it trickles down weakingly  the tiredness 
the death like a fright scalp 
of a darkest head 
 
the death which cries and swears and curses 
like a petty trader that finally falls asleep 
becoming with the pale carrot with the flushed cabbage 
 
You ve known 
 
You ve known the voice like a hot tea of love 
and you ve drunk it and you ve been left dumb 
 
and the sharp voice like sword of the regret 
that you ve thrown  out and you ve remained disarmed 
 
and the melodious voice of the hope which drove 
your soul and body like some wretched servants 
 
and you ve remaine without yourself 
 
 
 
 
 

 
On imagination 
 
No imagination can but 
imagine itself 
 
imagination is a cool gracious sensitivity 
like a crystal 
 
imagination often sleeps with reality 
but it can t be made fecund 
 
A common finding 
 
So many and so many images 
come into sight 
while we are talking 
while we are writing 
while we are again talking 
while we are again writing 
getting the things 
of themselves 
 
How much obscurity 
 
How much obscurity there is in this sunny hill 
that should protect us 
 
how much fury there is in the distance 
that anyway bows down 
 
how much water is there in the God 
like in a river 
 
Novelties 
 
I know no further novelties 
than those which beat 
 
like a youngsling in the egg s shell 
 
which therefore wish to make their way 
from inside to outside 
 
The monument 
 
There rises this foggy monument 
with bronze pockets 
and chernozem wings 
 
whom does it represent 
 
his undecipherable face 
his eye has not opened yet 
 
it has marble shoulder straps. 
 
 
Translated into English by 
 Dan BRUDASCU 
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Şerban FOARŢĂ & Ildikó 
GÁBOS  

 
 

          Mic tratat de blândeţe  
 
           Poeziile din urmă ale vechii noastre 
prietene, Ana Pop Sârbu, sunt un soi de tratate de 
blândeţe. Tratate scurte, ce-i drept, dar cu atât mai 
memorabile, mai penetrante. Blândeţea în tonuri 
vag crepusculare se manifestă la mai tot pasul. 
Este, acesta, un miracol al sufletului care a 
abandonat zgomotul şi furia. Sintagma ultimă e un 
citat din Shakespeare, dar şi, mai abitir în cazul 
Anei, din Faulkner. Deoarece, american, acesta 
ultim rimează cu americomania ei, în calitatea-i de 
nepoată, pare-mi-se, a unei emigrante în ţara 
Statuii Libertăţii, asemenea atâtor ardeleni. 
Nostalgia Americii este, aici, una calmă, pe măsura 
„imparadizării” noului continent. Oricum, este una 
din rarele situaţii în care vocaţia Americii nu este un 
amoc sau o manie. Vocaţia asta duce la un 
contrast „şăgalnic” între ultracitadin şi agrest. 
„Agrestitudinea” aceasta este trăită nu la modul 
oarecum livresc, ca în cazul neadormitelor oraşe, ci 
cu tot firescul şi simplitatea de cuviinţă. Un gen 
proxim al Anei ar putea fi Robert Frost, autor al 
unor versuri simple formal, dar insondabile, 
adesea. Tot astfel, în orele-i cele mai faste, Ana 
Pop Sârbu. Iată, în continuare o poezie închinată 
mamei, (unei mame care nu mai este), căci se va fi 
furişat pe uşa casei, silenţios, ca să nu-şi alarmeze 
odraslele:  

E linişte prin galerele pământului  
Rana pare trandafirie.  
Înaintez prin grădină.  

Neant şi căldura sânilor mei...  
Nu mai aud nimic decât  
Uşa închisă pe furiş.  

        Liniştea cu care începe poezia e, de fapt, una 
care ar trebui să o încheie. Poeta va fi ajuns cu 
greu la ea. Ceea ce transpare prin versurile simple 
dar foarte sesizante ca ale unui haiku. E vorba de o 
rană, coloritul căreia e un trandafiriu părelnic, care 
face însă pandant cu grădina, în ciuda faptului că 
versul următor aduce-n pagină neantul. Numai că 
acest neant e contrazis de premiza unei eventuale 
noi maternităţi, a unei noi gestaţii, a unei noi 
lactaţii. Sânii poetei au încă o căldură, o combustie 
prin care transpare flacăra lăuntrică şi puterea unei 
noi creaţii a feminităţii rodnice ca în grădina Evei.  

         În fine, ultimele două versuri (magistrale) 
preschimbă vizualul în auditiv. O amintire devenită, 
cu vremea, insonoră, ca paşii inaudibili ai mamei 
grijulii, strecurându-se în moarte.  
       O pseudoexplicaţie a excelenţei ultimelor 
două-trei volume ale Anei ar fi prestanţa unor titluri, 
a unor „incipituri” de bun augur, ca, între altele 
Homeomerii.  
        Noblesse oblige! 
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Adrian ALUI 
GHEORGHE 

 
 

     

 

    Facerea Poeziei 

Lui Al. Cistelecan, la 70 de poeme 

 
La început era Cuvântul  
şi Cuvântul era la Dumnezeu  
şi Dumnezeu era Cuvântul; 
 
Și Cuvântul s-a făcut trup 
și trupul s-a făcut glas 
și glasul s-a făcut chipul  
celui ce strigă în pustie; 
 
și chipul celui ce strigă în pustie 
s-a numit poet 
și poetul fu chemat 
să umple pământul netocmit și gol 
cu poezie; 
 
și poezia umplu golul dintre stele 
umplu golul dintre munți 
umplu golul dintre ape 
umplu golul dintre fiarele pământului; 
 
și poezia umplu golul dintre păsări 
cu zborul, 
umplu golul dintre firele de iarbă 
cu mireasmă, 
și umplu golul dintre oameni 
cu oameni; 
și umplu golul din oameni 
cu oameni; 
 
dar întuneric mare era mai departe 
peste tot pământul 
pentru că poezia 
încă nu părăsea Cuvântul 
și toate ale lumii tocmite 
erau în devălmășie; 
 
și dacă chipul celui ce strigă în pustie 
s-a numit poet, 
chipul celui care prevesti facerea poeziei 
din Cuvânt 
se numi critic literar; 
 
și zise criticul literar: 

cel care vine după mine 
a fost înaintea mea,  
pentru că mai înainte de mine  
era; 
 
și prin această mijlocire 
se făcu lumină în calea poeziei 
și atunci iarba văzu muntele și urcă până sus, 
stelele văzură marea și se aruncară 
ca peștii să înoate 
 
păsările se înveliră în zbor 
și săgetară miresmele, 
oamenii se văzură goi 
și nu se rușinară unul de altul 
pentru că poezia îi îmbrăcă; 
 
și pășiră oamenii pe ape 
și apa în poezie era ca un drum, 
și zburară printre stelele cerului 
și cerul în poezie 
era ca o pajiște înflorită  
dar fără orizont ...! 
 
Ce ar mai fi de spus? 
Că oamenii au primit poezia 
cum au primit mai târziu focul lui Prometeu 
și apoi l-au izgonit pe poet 
ca pe un vagabond stelar 
pentru că prea îi ispitea să vadă 
că sub lumea asta e altă lume 
altă lume 
și altă lume; 
 
iar pe criticul literar l-au pus 
locuitorii pământului 
să păzească toate intrările 
prin care ar putea să pătrundă  
iluzia și deziluzia în lume 
ca nu cumva 
poezia să le copleșească  
simțul de orientare 
în mersul avântat  
spre nicăieri. 
 
 
Piatra Neamț 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                 LA MULȚI ANI, AL. CISTELECAN! 
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Radu 
Ciobanu   

 
 

In memoriam 
                     
   Nadia Anghelescu  
                        O viață între două 

culturi 
 
Între două culturi sau între două lumi e la fel de 

corect spus când e vorba despre viața, oricum 
exemplară, a doamnei Nadia Anghelescu, așa cum a 
simțit chemarea să și-o amintească în volumul, captivant 
pentru orice intelectual, Mic jurnal cu amintiri

1
. Momentul 

a survenit, spontan și imperativ, în 24 noiembrie 2009. E 
un fenomen comun spiritelor reflexive, ajunse la „o 
anumită vârstă”, care mai au în urmă și o operă notorie: 
„M-am trezit de dimineață cu gândul că trebuie să încep 
azi [subl. RC] să scriu despre mine, despre viața mea de 
acum și de odinioară. Pentru mine în primul rând.” Dar și 
pentru că a început să uite și nu vrea să se dea bătută, 
după o viață atât de activă, „fără să schițez măcar un 
gest”. Startul a fost însă ratat din cauza unor indispoziții 
determinate de servituțile vârstei, dar ideea nu e 
abandonată și revine, chiar dacă abia în 13 octombrie 
2011, când se afla într-o „stare de spirit bună și una 
fizică acceptabilă”, notă optimistă, marcând de acum 
atmosfera întregii cărți.  

După zece ani de la această însemnare, la 
începutul lui noiembrie a acestui an, sub povara unei 
îndelungi oboseli, Doamna Nadia Anghelescu s-a retras 
discret în eternitate.  

La ora când începe să scrie acest jurnal, care va 
fi, pe parcurs, excedat de amintiri, trecutul e încă pentru 
d-sa o lume fabuloasă, plină de viață, de oameni 
marcanți, angrenați în întâlniri și întâmplări memorabile, 
inepuizabilă sursă de nostalgii, în timp ce prezentul, cu 
dobândirea statutului de pensionară și a inerentei 
involuții fiziologice, e crepuscular, tot mai bogată sursă 
de neliniști și îngândurări. Cărora memorialista le face 
față grație solidarității familiale și interesului de o viață 
pentru studiu, pentru lucrul creativ, preocupare devenită 
organică, imposibil de abandonat, indiferent de 
împrejurări: „Doctorul [...] mi-a garantat mai mult în 
glumă, că pe termen scurt nu mor, așa că, adaug eu, 
aflându-mă în «perioada de garanție», pot să-mi văd 
liniștită de treburi și să trăiesc intens.” Însemnarea e din 
10 decembrie 2011, seara, și e confirmată pe un ton și 
mai ferm peste două luni: „Îmi place ce fac și voi 
continua să fac ce îmi place [...]” Iar ceea ce îi place 
constituie pasiunea ei de o viață, studiul lingvisticii 
focalizat asupra culturii și limbii arabe. Doamna Nadia 
Anghelescu  a fost o personalitate solară și acest lucru a 
vrut să-l spună și un coleg, profesor francez, care a 
cunoscut-o la Paris, mărturisindu-i apoi că ceea ce l-a 

impresionat la dânsa a fost tocmai la personnalité 
rayonnante. Omul intuise exact. Într-adevăr, această 
calitate, în care e inclus și un subtil  simț al umorului, 
face din Mic jurnal cu amintiri un extraordinar 
autoportret.  

Bunicul patern, învățător. Părinții, amândoi, 
profesori. Mama, argeșeancă naturalizată în Ardeal. 
Tatăl, ardelean nativ, din nord-vestul pierdut temporar 
prin Diktat. Părinții fiind în refugiu, Nadejda Teodora, 
viitoarea Nadia Anghelescu, s-a născut în 1941, în 
Hărțăgani, sat din Apuseni, județul Hunedoara. Gena 
ardeleană a fost mai puternică: memorialista  nu pierde 
nicio ocazie de a-și afirma originea ardeleană, precum în 
reflecții de genul: „Eu aveam un prestigiu de apărat, 
aveam o concepție «ardelenească» despre 
corectitudine.” Sau: „O anumită lentoare în gândire și 
expresie poate să se datoreze originilor mele 
ardelenești, poate și moștenirii lăsate de tatăl meu [...] 
Obișnuința de a medita asupra cuvintelor nu te lasă să 
te exprimi foarte ferm, foarte apăsat, ci te îndeamnă mai 
degrabă să încerci propriile aproximări. Dar unii nu 
înțeleg astfel de subtilități...” Am extins citatul pentru că 
el e relevant pentru tipul, specific lingvistic, de meditație, 
care i-a guvernat prodigioasa carieră științifică și care, 
într-adevăr, nu e la-ndemâna oricui. Semnificativ în 
acest sens e  faptul că foarte multe dintre personajele 
pregnant portretizate de Nadia Anghelescu sunt evocate 
întâi prin câte o zicere inubliabilă. Iar personajele sunt 
multe, o întreagă lume, de la prieteni și colegi de școală 
din copilărie, până la mari personalități ale comunității 
științifice internaționale. Cu cei mai mulți dintre aceștia, 
memorialista s-a aflat în relații de cordială colaborare, 
care nu doar o dată au evoluat spre statornică prietenie. 
Desigur, vor fi existat și figuri antipatice, și dezacorduri, 
disensiuni, idiosincrasii, dar referirile la acestea sunt 
extrem de discrete și întotdeauna fără mânie și părtinire. 
Doamna Nadia Anghelescu a fost dintotdeauna adepta 
unui cult al prieteniei, care, pentru cititorii care suntem, 
devine surprinzător atunci când constatăm că el și-a 
dovedit efectele benefice și în relațiile cu studenții și 
colegii lingviști din lumea arabă, pe care o știam închisă 
și restrictivă mai ales când e vorba de cooperarea cu 
femei. Nici nu este altfel, a simțit-o și d-sa, dar tactul, 
bunul simț și, poate în primul rând, competența și 
prestigiul științific au ajutat-o să  permeabilizeze 
secularele bariere ale tradiției și mentalităților. Despre 
toate acestea d-sa scrie firesc și nu doar cu sinceritate, 
ci cu un fel de ingenuă seninătate: „Nu știam prea bine 
ce se cuvine și ce nu în acest mediu, pentru că 
avusesem surprize de toate felurile.” Totuși, surprizele 
de multe feluri n-au descurajat-o și aceasta grație în 
primul rând norocului pe care ea însăși îl mărturisește: 
„Cât privește parcursul profesional, ca să zic așa, cred 
că am avut și mult noroc - în primul rând norocul să-mi 
placă ce făceam.”  

Într-adevăr, plăcerea, convertită de-a lungul vieții 
în pasiune pentru studiu, a fost și a rămas resursa 
inepuizabilă care a propulsat-o printre somitățile 
mondiale ale arabisticii. Curios este faptul că acest 
parcurs a început când, venind din depărtările Ardealului 
la București să se înscrie la facultate, a avut șansa de a 
nimeri oarecum din întâmplare într-o facultate de studii 
„exotice” care i-au plăcut din prima clipă grație și unor 
profesori hărăziți, de școală veche. Pe scurt, a făcut 
pentru limba arabă un veritabil coup de foudre, iar 

                                   EVOCĂRI 
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lovitura a fost atât de puternică, încât i-a decis întregul 
destin. De la limbă a urmat apoi pătrunderea fascinată în 
teritoriul vast al istoriei și culturii arabe, de unde n-a mai 
fost întoarcere.  

  A studiat (a învățat!) și totodată a predat la 
Institutul Pontifical de Studii Arabe și Islamologie din 
Roma, al cărui scop dificil este promovarea dialogului 
dintre creștini și musulmani, a predat în trei universități 
franceze și a conferențiat în marile universități din lumea 
arabă. Pretutindeni s-a impus prin excelența nu doar a 
cunoașterii limbii arabe, ci și a rostirii ei fluente și 
impecabile. De fapt, de aici, de la descoperirea 
stranietății și frumuseții acestei limbi, ajutată de nativele-
i aptitudini pentru studiile lingvistice, a pornit totul. A 
urmat descoperirea și pătrunderea în comunitatea cu 
totul  aparte a orientaliștilor. I se integrează și-i rămâne 
solidară. E semnificativă impresia pe care i-a făcut-o 
acest tip de cărturari, atunci, în studenție: „Orientaliștii 
din vremea aceea [...] veneau parcă din altă lume, cu 
politețea lor ce ni se părea exagerată, cu grija pentru 
ținută, cu marea lor erudiție care ne umilea.”  

De fiecare dată când comentează 
particularitățile limbii și culturii arabe, Nadia Anghelescu 
ține să precizeze câteva premise fundamentale, pentru a 
facilita înțelegerea corectă a fenomenelor de către 
cititorii, de obicei victime și propagatori ai unor 
prejudecăți și confuzii ce dăunează grav cordialității cu 
care se cuvin privite lucrurile. Dificultățile, e convinsă d-
sa, vin întotdeauna din neînțelegeri și confuzii. Există 
astfel, atât în lumea arabă cât și în cea creștină, o teamă 
reciprocă de prozelitism, ceea ce duce și la suspectarea 
oricărei tentative de dialog că ar ascunde ceva 
subversiv. O tipică suspiciune de acest fel se reflectă în 
atitudinea refractară a lumii arabe cultivate față de 
orientaliști și studiile de orientalistică ale Occidentului. E 
o eroare regretabilă, care întârzie o reală înțelegere, 
când, de fapt, e vorba de două lucruri firești, - 
cunoaștere și respect - întotdeauna necesare: „[...] cei 
care îi consideră pe orientaliști partizani ai 
colonialismului ignoră adevăratul rol al orientaliștilor în 
difuzarea cunoașterii despre lumea arabă.” Altfel zis, aș 
adăuga, un orientalist este ceea ce semnifică noțiunea 
de pontifex: un creator de punți ale înțelegerii și 
îngăduinței între două lumi despărțite de o prăpastie. Se 
poate trece această punte în ambele direcții, crede 
Nadia Anghelescu, cu împlinirea a două condiții 
fundamentale. Prima, oricât ar părea de contrariant în 
contextul actual, este iubirea: „Iar eu spun că a aborda 
aceste studii este un fel de eroism și o opțiune bazată în 
esență pe iubire: dacă nu există iubire, această 
preocupare nu poate să dureze.” A doua ține seama de 
faptul că toată această problematică e determinată și se 
concentrează în jurul a două religii. Or, condiția care se 
impune aici, dictată de bun simț și educație (pe care, 
orice s-ar zice, cei de la „Charlie Hebdo” au sfidat-o 
iresponsabil!) este respectul: „Oricum, eu sunt convinsă: 
teritoriul religiei este unul în care trebuie să pășim cu 
sfială, cu grijă să nu sporim confuzia, susceptibilitățile, 
răul din jurul nostru.” Ignorând, fie de o parte, fie de alta, 
aceste condiții elementare, se pot produce reacții 
absurde de care nici pasiunea sinceră și onestă a 
studiilor doamnei Nadia Anghelescu n-a fost scutită, d-
sa fiind suspicionată aluziv la un moment dat acolo de 
spionaj în favoarea României (!), iar aici de partizanat 
pro-arab, ceea ce sună rău de tot într-o societate ca a 

noastră, unde „publicul larg”, neavizat sau de-a dreptul 
ignar, pune semnul egalității între lumea arabă și 
islamism. Acuzație la care doamna Nadia Anghelescu a 
răspuns cu calm și eleganță: „Adepta căror arabi? O 
lume de mare diversitate, țări uneori foarte diferite între 
ele, născute pe ruinele unui mare imperiu. Este însă 
adevărat că am puncte de sprijin acolo, în oameni și în 
cultură, și privesc la toate acestea cu bucuria pe care 
mi-o dă sentimentul diversității, acceptată ca un dar.” Au 
fost acestea niște inconveniente de parcurs care însă n-
au putut inhiba pasiunea cercetării și bucuria spirituală a 
revelațiilor trăite: „[...] am cel mai mare respect” - 
mărturisește d-sa – „pentru religia islamică, pentru 
musulmanii deschiși dialogului. Îmi ajunge că există 
musulmani pioși și învățați, care se cutremură în fața 
mainifestărilor de primitivism și intoleranță, așa cum ne 
cutremurăm și noi, pentru a crede că dialogul e posibil.” 

Acestea fiind scrise, ajungem la problema de 
fond. Confuziile trebuiau întâi înlăturate  nu cu ira et 
studio, ci cu iubire și bucurie, cuvinte ce revin cu o 
frecvență semnificativă în acest context militant și 
conciliant: „[...] se ivesc tot felul de neînțelegeri din 
cauza acestei tendințe de a face din toți arabii 
musulmani, ceea ce nu sunt, și din toți musulmanii arabi, 
ceea ce iar nu e cazul.” Și încă: „Subliniez că adepții 
religiei islamice sunt numiți musulmani, iar islamiști sunt 
adepții islamului politic care tinde să domine toate 
sferele vieții sociale.” Distincție a cărei ignorare duce la 
eșecul oricărei tentative de dialog. În lumea musulmană, 
care reprezintă o cincime din populația Terrei, arabii 
sunt o minoritate și nici nu sunt cu toții musulmani. Ei 
sunt dispersați pe mari întinderi, populează țări diferite, 
vorbesc dialecte ale locului. Ceea ce-i unește este însă 
limba arabă, o limbă literară, cultică, ceremonială, 
uzuală doar în împrejurări academice și oficiale. Însăși 
revelația Coranului s-a produs miraculos în limba arabă, 
ceea ce explică prestigiul și ascendența pe care aceasta 
a dobândit-o  asupra întregii lumi musulmane. Deasupra 
dialectelor, spune Nadia Anghelescu, „se situează 
această limbă «literară» care se bucură de o 
extraordinară considerație și care nu este vorbită de 
nimeni în condiții normale, ci numai în momentul în care 
discuțiile se ridică la un nivel deasupra celui cotidian.”  
Toate studiile d-sale în domeniu sunt concentrice limbii 
și culturii arabe, cu puternicele lor reverberații asupra 
lumii europene. De unde și admirația cercetătoarei în 
contextul de azi, când eșecul dialogului este în măsură 
covârșitoare efectul dezinteresului de massă, globalizat, 
pentru valorile umanității, a căror expresie este cultura: 
„Ce au în comun [arabii] știm: limba literară, limbă de 
cultură, ieri și azi [subl. RC]. Prețuiesc respectul lor 
pentru această limbă, atât de legată de islam, respectul 
lor pentru cultură.” 

Urmărind expunerea și argumentația folosite de 
doamna Nadia Anghelescu în studiile sale aflate la un 
loc de interferență dintre hermeneutica academică și 
eseul elevat, dar oricui accesibil, rămâne impresionantă 
încrederea investită în forța culturii. Dar sunt domenii, 
cum e și acesta al concilierii cu o lume în care nu cultura 
e problema, ci mentalitatea captivă încă a unor 
ancestrale cutume și arahaice legislații, unde dialogul 
mai e întâmpinat cu suspiciuni și susceptibilități tenace. 
Într-un interviu radiofonic, dl Dan Pârvu remarcă și 
întreabă: „Există un fond resentimentar ireductibil, peste 
care nu se poate trece sau peste care trebuie trecut cu 
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orice preț?” Răspunsul e ușor evaziv: „Nu câștigăm 
nimic dacă nu punem chiar și întrebări neplăcute. În 
primul rând ar trebui să ne întrebăm cum au trăit alături 
în lumea arabă, împreună, atâtea secole, creștinii arabi 
și musulmani.” Într-adevăr, cum? Respectul, produs al 
culturii/educației, ar putea fi un răspuns. Dar în condițiile 
horror de azi, doar atât se pare că nu mai e suficient 
pentru o coexistență echilibrată și umană. Azi își face loc 
scepticismul, care e mărturisit în alt loc chiar și de 
doamna Nadia Anghelescu, în ciuda optimismului său 
funciar: „Cât privește posibilitatea ca aceste opere [în 
speță, cultura - nota RC] să contribuie cu adevărat la o 
mai bună înțelegere, eu sunt destul de sceptică. 
Inițiative numeroase referitoare la dialogul nord-sud, 
Europa și arabii și altele au rămas în general la stadiul 
bunelor intenții.” 

Dar tot în amplul demers al acestei pasionate 
cercetătoare și militante a unei cauze aparent pierdute, 
aflăm și  perspectiva unei zări de speranță: „Unii dintre 
creștinii și musulmanii rezistenți la dialog” - observă 
domina sa la un moment dat – „înspăimântați de 
prozelitism de o parte și de alta, se simt totuși solidari 
față de asaltul necredinței într-o lume rece, materialistă, 
fără idealuri.” Așadar, primejdia comună și iminentă a 
dezumanizării într-o lume dezvrăjită, cum o numea Ernst 
Jűnger, ar putea provoca o solidarizare întru 
recucerirea, reformularea, redobândirea unor idealuri 
pierdute? Într-o perspectivă îndepărtată, desigur, 
îndepărtată și incertă... 

Două cuvinte revin cu o frecvență semnificativă în  
rememorările sale: a învăța și bucurie. De când a pășit 
în facultate și până în clipa când își scrie aceste amintiri, 
Nadia Anghelescu a tot învățat, de la toți cei pe care i-a 
întâlnit și de pretutindeni pe unde a umblat, și nu se 
sfiește s-o spună ca pe un lucru firesc pentru cineva 
hărăzit să-i învețe pe alții. A aflat de-a lungul vieții mereu 
alte oportunități de a învăța și a se bucura, până și în 
experiența târzie de coordonare a doctoratelor, iar în 
următoarea mărturisire mi se pare că poate fi citită o 
întreagă viziune asupra unei vieți responsabile și 
creatoare: „Cât despre mine, pot spune că expereința 
conducerii de doctorate a fost una dintre cele mai 
fascinante pe care le-am trăit în viața de universitar [...] 
Am împărtășit bucuria lor de la sfârșit și am rămas 
legată de cei mai mulți dintre cei care mi-au fost 
doctoranzi [...] Între timp am încercat să învăț și eu și să 
predau lucruri serioase” [subl. RC]. O sursă inepuizabilă 
de bucurii, mai ales după 1990, au fost călătoriile 
prilejuite de colocvii, conferințe, cursuri în diverse 
instituții și universități, inclusiv din lumea arabă, unde a 
impresionat de fiecare dată prin modul fluent și 
impecabil în care comunica liber în araba literară. Au 
existat uneori, firește, și dezagremente din motive de 
climă sau de incongruențe organizatorice sau umane, 
dar ele, ca întotdeauna când vine vorba de episoade 
umbroase ale existenței, sunt tratate în treacăt, ca 
incidente colaterale. Esențiale rămân întotdeauna și 
oriunde prietenia și bucuria. Iar când bucuria poate fi și 
împărtășită cu soțul d-sale, eminentul istoric și crtic 
literar Mircea Anghelescu, cum, bunăoară, se întâmplă 
când se regăsește zâmbind într-o fotografie făcută 
demult, împreună, în Malta, memorialista își amintește 
chiar gustul fericirii: „Nu aveam alt motiv să zâmbesc 
decât acela că eram fericită [subl. RC], dacă îmi este 

permis să scriu acest cuvânt fără să mă tem că speriu 
destinul.” 

Discursul acestor rememorări, în ciuda 
problemelor de sănătate care au însoțit redactarea sa, a 
rămas tot timpul ponderat și senin, grație conștiinței unei 
opere împlinite și a solidarității familiale. S-a conturat 
astfel imaginea demnă de admirație și respect a unei 
vieți exemplare, care, cum  remarcase deja dl. Mihai 
Zamfir (Rom. lit., 35/2013), poate constitui un model 
pentru un tineret debusolat. Presupunând că acesta ar 
mai citi, având totodată și conștiința necesității unui ideal 
major. 

 

  
1
 Citatele folosite în această evocare sunt din volumele Nadiei 

Anghelescu, Mic jurnal cu amintiri, Iași, Polirom [Egografii], 2013,  
Introducere în Islam. Ediția a doua, revăzută și adăugită. Iași, Polirom 
[Hexagon], 2014 și Noi și Orientul arab. Iași, Polirom [Plural], 2016. 
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UNGUREANU 

 
 

 
Constantin Stere – câteva note 

 
Dacă Hasdeu este „ca mentalitate, un produs al 

culturii şi al educaţiei ruseşti în mijlocul nobilimii din 
Rusia”, după cum scrie Iorga, ar trebui să spunem că 
peste 50 de ani, Constantin Stere va fi ca mentalitate, un 
produs al spiritului rebel din anii de la sfârşitul secolului 
XIX din Rusia. Ca educaţie şi mentalitate, junele 
Constantin Stere se află în mijlocul tineretului 
revoluţionar, cel care îşi trăieşte destinul: ca şi Hasdeu, 
e un tânăr revoltat, dar „împreună cu ceilalţi”.  Aşa că 
viaţa lui personală va fi legată de revoluţie. Sau cum va 
declara, un pic mai târziu: 
„..romanul acesta (e vorba de „În preajma revoluţiei”) nu 
e decât istoria unui suflet, în epoca de pregătire a unei 
revoluţii mondiale, închegarea unei concepţii de viaţă şi 
de cugetare pe care a-şi rezuma-o astfel: lupta dintre 
Răsăritul în vecinică stagnaţiune şi Apusul continuu 
progresiv”. 
 
  E prins, e exilat. Îşi va aminti de exil şi în 
romanul „În preajma revoluţiei” şi în  „Viaţa 
românească”: „După trei zile de goană  nebună în căruţa 
poştei l-au pornit din Tobolsk, cu destinaţie 
necunoscută. în sus, pe Irtâş, în barjaua cu ocnaşi (...) 
La început Răutu nu desluşi aproape nimic. În umbră 
mişunau sute de fiinţe stranii care, îngrămădite între 
nare, în vălmăşagul de figuri întunecate luau în lumina 
scăzută forme fantastice, fără chip şi asemănare/ Şi 
această cloacă  răsufla un aer acru şi greu de pivniţă în 
care stau îmbâcsiţi zi şi noapte sute de oameni, o 
atmosferă încărcată de mirosurile de trupuri nespălate 
de copii neîngrijiţi şi de rufe neprimenite, de varză acră 
şi de scrumbie stricată – totul învăluit în duhoarea 
covârşitoare  a sudoarei zăcute şi a fumului de 
„mahorcă””În voia valurilor (Icoane din Siberia) în Viaţa 
Românească, 1912, sub semnătura C. Nistrul. 
 

„Constantin Stere proiectează o viziune 
dantescă asupra Rusiei cu infernul ei, adevărat cimitir de 
suflete, şi universul siberian, alb şi rece,  sumbru ca un 
mausoleu de marmoră, lipsit de viaţă. Taigaua 
primordialîă a fost transformată într-o imensă colonie 
penitenciară, populată de vagabonzi profesoinali,  zeci 
de mii de ucigaşi, tâlhari de drumul mare, hoţi de cai şi 
cambriolori, incendiari, falsificatori, escroci, de Ivani 
Nuştiunimic (mancurţi, în limbajul de azi) care sunt în 
afară de orice lege” scrie Mihai Cimpoi în O istorie 
deschisă a literaturii române din Basarabia, Ediţia a 
doua, revăzută şi adăugită, Ed. Arc, 1997 (pp.110-111) 
 

Cu cine e în exil? Cu soţia lui, care vine după el 
în Siberia. În romanul „În preajma revoluţiei” va scrie şi 
despre anii lui de exil, dar în anii în care alţi exilaţi „au 
învins: revoluţia lor a câştigat”. L-a cunoscut pe Lenin? 
Pe vreunul dintre maimarii de la 1917? Dacă anii din 
Siberia şi, până la 1917, cei din Basarabia rămân mai 
puţin cunoscuţi, cei de la Iaşi...sunt cercetaţi cu atenţie. 
Am putea scrie că omul politic, ziaristul, scriitorul e în 
plină lumină. 

În anii treizeci ai secolului trecut, când scrie  
(sau dictează) romanul, îşi aminteşte mereu de „acasă”: 
de oraşele Basarabiei În capitolul  V din „În preajma 
revoluţiei” regăsim Chişinăul: 
 „Chişinăul se întinde pe o coastă de deal înclinată spre 
nord până la valea Bâcului. De-a lungul acestui râuleţ 
mlăştinos, în partea cea mai veche a oraşului, sunt 
aşezate mahalalele româneşti. Ceva mai sus se află 
celebrul Talcioc (în vălmăşeală), un fel de Târgul 
Cucului al Chişinăului. Iar şi mai sus, în „târgul ruşilor”, 
străzi largi şi drepte împart oraşul în pătrate regulate, ca 
într-o tăblie de şah. Două din aceste două pătrate, în 
centrul oraşuluii, care se întâlnesc la colţurile lor în 
duiagonală, formează două mari grădini publice „Parcul 
orășenesc” şi „Bulevardul”: în mijlocul acstuia din urmă 
se ridică impozantul „sobor”, - catedrala arhiepiscopiei”. 
„Acum şaptezeci de ani, capitala Basarabiei făcea 
impresia unui mare sat adormit, dacă nu chiar mort.”. 
Iar în volumul al III-lea. al romanului Jurnalul lui Ion 
Răutu. 
Altfel, în afara romanului, există mărturii importante, 
pentru a înţelege scrisul ronmânesc la începutul 
secolului. Va scrie „cum am devenit director al „Vieţii 
româneşti” îmboldit de Ibrăileanu. „E una dintre 
curiozităţile şi farmecele acestui caracter paradoxal şi 
complex. În relaţiunile personale, de o timiditate şi 
delicateţă care ar face cinste unei fecioare nu din 
vremuri postbelice, Ibrăileanu,  cu condeiul în mână la 
biroul său, devine agresiv, violent, corosiv adesea până 
la brutalitate...! 
(.............) Tot aşa am  devenit pasionat profesor de 
literatură română, când aceasta încă nici nu exista, 
incapabil să se coboare din lumea sublimizată la 
literelor”. 

Literatura exista, află chiar că ar  exista: 
„Ibrăileanu a şi avut grijă să adune la mine, în curând, 
dacă nu în aceeşi seară, pe toţi aeronauţii rătăciţi prin 
Iaşi în acele vremuri antibeletristice... şi aproape toţi 
dezarmaţi faţă de cruzimile vieţii ca şi el însuşi: Ion 
Botez (pe atunci nu ajunsese încă director de bancă), 
Costică Botez, Gheorghe din Moldova, D.D.Pătrăşcanu, 
Paul Bujor, Spiridon Popescu, I. Mironescu, P. Bogdan, 
Mihai Carp, Mihai Pastia, dr. N. Quinezu...” 
Şi primul număr a şi  apărut în martie 1906 „sub direcţia 
lui C. Stere şi Paul Bujor” 
„Din primele numere revista a ştiut să-şi asigure nume şi 
colaborări preţioase: I Al Brătescu-Voineşti, Matilda 
Poni, Mihail Sadoveanu, Octavian Goga, Al. Vlahuţă, Al. 
Philippide, I.G. Duca, I. Simionescu, Aurel C. Popovici, 
Nicu Gane (1) 
Aeronauţii, vom arăta, stau unii lângă alţii, mari de tot. 
 
Note 
1) C.Stere Scrieri. Ediţie, studiu introductiov şi note de 
Z.Ornea, Ed. Minerva,1979, pp.278-279 
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Felix NICOLAU 

José Manuel Lucía Megías s-a născut în Ibiza, deși 
viața sa a fost legată de Madrid, Segovia, Badajoz. În 
2000 a fost publicată prima sa colecție de poezii: ibro de 
horas, care a fost urmată de Prometeo condenado  
(Madrid, 2004), Acróstico  (Madrid, 2005), Canciones y 
otros vasos de whisky (Madrid, 2006), Cuaderno de 
bitácora  (Madrid, 2006), 2007), Trento (o el triunfo de la 
espera) (Bari, 2009), Tríptico  (Madrid, 2009), Și se 
numeau Mahmud și Ayaz (Madrid, 2012, ed. a 3-a 
2013), Los últimos días de Trotski ( Madrid, 2015) și 
Versos que un día escribí desnudo  (Madrid, 2018). În 
2017 și-a adunat toată poezia în El único silencio (1998-
2017) (Madrid, Pigmalión / Sial), iar în anul următor a 
publicat o antologie a operei sale, realizată de Pablo 
Moro: Yo sé quien soy. Inventario de una noche  
(Madrid, 2018). În 2019 a publicat Versos que un día 
escribí desnudo  (Madrid, Bala Perdida) iar în 2020 va 
publica Aquí y ahora (Madrid, Huerga și Fierro). A 
participat la mai multe recitaluri poetice în Brazilia, 
Argentina, Columbia etc. 

Din volumul Aquí y ahora, Madrid, Huerga y Fierro, 2020 
 
1. 
Ceva se prăbuṣi în acea în noapte. 
Fără să se rupă. 
Ceva se tot prăbuṣeṣte din acea 
noapte. 
În tăcere. 
 
Si, dintr-o dată, 
întunericul devine vuiet... 
sau suspin, 
sau o lacrimă 
care s-a împrăştiat în acea noapte, 
care se tot împrăştie de atunci, 
care nu a încetat, de atunci, să se reverse. 
 
2. 
Nimeni nu ṭi-a mai rostit vreodată numele. 
După noaptea aceea. 
Nimeni. 
Numele tău s-a pierdut pe buzele 
care șopteau la spatele meu 
ṣi care au tăcut la apropierea mea 
Numele tău s-a transformat într-o atingere pe umăr 
ṣi într-un surâs complice, aproape amical.  
 
Numele tău a fost un suspin și un O, Maică Sfântă! 
și un evantai izbindu-se sălbatic de piept. 
Numele tău a ajuns să conţină literele imprimate 
din actele pe care le semna mama 
cu ritmul inconștient al inevitabilului. 
Numele s-a dovedit piatră de temelie 
pentru noua clădire a tăcerii pe care au construit-o 
cu înălțimea mea ca să mă izoleze de durere 
și de gaura abisală și întunecată a absenței. 

 
Numele tău a devenit un talisman 
care se pronunța aproape fără suflare sau vocale 
în acel moment în care zorile uitau 
să scape de umbrele nopţilor insomniace. 
Nimeni nu a mai rostit vreodată numele tău în fața mea. 
Înaintea corpului, viermii timpului 
ți-au devorat silabele, scrisorile, respirația. 
Am rămas doar cu numele tău de familie, dovadă 
a unui neam de soi, a unei familie bune 
care nu știa decât să ascundă durerea în spatele tăcerii. 
Fără cuvinte. Fără silabe. Fără scrisori. Fără sunete. 
Încetul cu încetul, ai devenit o fotografie. 
Cu fiecare zi arătându-şi mai mult profilul. Cu fiecare zi 
mai mult în alb și negru. 
Cu fiecare zi mai abanadonată în albumul de familie, 
împărtășind peisaje cu zâmbete pe care nu le-ai știut 
niciodată, 
cu nume care acum nu ne mai spun nimic, 
nici ţie, nici mie. Tăcute. În sfârșit, împărtășite. 
 
3. 
Se aud la radio ecouri de împușcături 
şi de respiraţie întreruptă de frică. 
Doar trei priviri au menținut pulsul 
pe ecranul semicircular al loviturii de stat. 
 
Radiourile redifuzau liniștea 
iar venele se umpleau de povești, 
poveștile pe care şi le tot aminteau bunicile. 
Așa s-a întâmplat un 17 iulie 
Și așa s-a repetat un 23 februarie. 
 
Televiziunea amuţită. Telefoanele speriate 
și o liniște care se răspândea din coridor. 
O tăcere de suspin final 
și de mărturisiri niciodată făcute. 
O uşă s-a trântit cu putere. 
 
Aici, 
chiar la capătul coridorului.. 
Și toți ne-am dat seama că totul s-a terminat 
că gata, nu vor mai fi suspine sau ultime cuvinte, 
că dulapurile vor trebui să fie inundate cu negru 
și ochii vizitatorilor umpluţi de lacrimi. 
 
Acum. 
În acel moment. 
Atunci. 
Totul s-a terminat într-o clipă. 
Totul a început în acea clipă. 
Momentul începutului uitării. 
 
Şi atunci 
radioul păru să prindă viață din nou 
pe ritmul nazal al discursului Regelui. 
Şi atunci 
Am ştiut că totul s-a terminat. 
 
Timpul. 
Asteptarea. 
Speranțele. 
 
Era frig în acel inevitabil februarie. 
Niciodată de atunci nu a mai încetat frigul. 

                            TRADUCERI 

https://www.ucm.es/jmluciamegias/poesia-aqui-y-ahora
https://www.ucm.es/jmluciamegias/poesia-aqui-y-ahora
https://huergayfierro.com/aqui-y-ahora/#_blank
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Maria HUMĂ 
 

          O antologie Dimitrie STELARU                                                                                                 
 
La Editura  Academiei Române a apărut de 

curând, în colecția O sută și una de poezii, o antologie 
din creația lirică a lui Dimitrie Stelaru.  Poeziile sunt 
selectate de Mircea Moț, care prefațează volumul, 
stabilește notele biobibliografice și selectează riguros 
referințe critice. 

Poeziile cuprinse în antologie sunt selectate din 
volume care pot susține convingător personalitatea 
artistică a autorului, respectiv Noaptea geniului(1942), 
Ora fantastică(1944), Cetățile albe( 1946), Mare 
incognitum(1967) și Nemoarte( 1968). 

În prefața volumului, Pentru un posibil portret, 
Mircea Moț conturează portretul poetului Dimitrie Stelaru 
printr-un demers în care perspective critice de referință 
nu exclud puncte de vedere personale, transcrise cu 
finețe și discreție. 

Punctul de plecare îl constituie cunoscuta 
prefață a lui E. Lovinescu la volumul Ora fantastică( cu 
portretul memorabil al poetului), în care criticul fixează o 
serie de trăsături definitorii ale autorului Nopții 
geniului.Nu interesează la autorul Orei fantastice atât 
alcoolul, taverna ori spiritul de frondă în sine, „ci 
dimpotrivă, înălțarea spirituală; capacitatea de expresie 
lapidară; asociații de idei poetice personale greu de 
reconstituit, o stranie simplicitate muzicală a vesurilor de 
scurtă respirație, pure, fără noroiul vieții”. Cert este că 
poetul „a oscilat de la început între două atitudini 
posibile, una mai de suprafață, cealaltă de adâncime. 
Din tensiunea, din confruntarea și dezechilibrul lor s-a 
născut poetul.” Pentru Dimitrie Stelaru, boema și 
atitudinea de frondă față de societate nu țin într-adevăr 
de un „gust personal”, câtă vreme ele „reprezintă un 
principiu de viață”. Poetul este în fond „un nesocial, un 
sălbatic: pentru a schimba poezia trebuie schimbată 
întâi viața”. 

Intenționând să surprindă profilul distinct al lui 
Dimitrie Stelaru, Mircea Moț reține debutul poetului,  sub 
semnul creației eminesciene. De aici, diferențierea de un 
Tonegaru sau Geo Dumitrescu: „Spre deosebire de un 
Constant Tonegaru sau Geo Dumitrecu, autorul Nopții 
geniului, debutând sub semnul poeziei eminesciene, se 
menține, după Ion Pop, în mare măsură, „în interiorul 
imaginarului romantic, construindu-și un univers de 
fantasme sublunare, invocând himerice iubite, 
afirmându-și, « ostenit de materie », credința în « 
liberatoarea poezie » și « viața cosmică »”. Atitudinele 
lui Dimitrie Stelaru sunt ale unui romantic: „Socotit un 
poet romantic, Dimitrie Stelaru adoptă față de realitate 
atitudinile poetului romantic, „ale unui detașat nelipsit de 
conștiința propriei superiorități, atitudinile unui singuratic 
ale cărui gesturi contează enorm prin poza și 
teatralitatea lor, care transcriu însă trăiri interioare de o 

incontestabilă autenticitate”. Urmărind evoluția poetului, 
Mircea Moț reține că Stelaru „renunță treptat la 
spectacolul gesturilor, precumpănind tensiunea 
interioară, capabilă să susțină accentele majore ale 
peziei sale”, nelipsind  supralicitările simbolice marcate 
prin majuscule, care se înscriu firesc în tonalitatea 
profund elegiacă” a unor poeme. De asemenea, în 
ipostaza „de „ultim romantic” ce adoptă retorica unui 
modern pentru a-și păstra intacte valorile imaginarului, 
poetul este sedus de mirajul „ cetăților albe”, îndepărtate 
și intangibile cetățile îndepărtate, numai bănuite”. 
Definitoriu pentru imaginarul poeziei lui Stelaru este 
spațiul  ce „se scindează între aici și dincolo, care 
corespund în ultimă instanță celor două planuri în care 
evoluează poetul. Unul este al permanentei rătăciri, în 
care omul nu are stabilitate, celălalt este spațiul ideal și 
idealizat, de sorginte romantică. În această situație, 
ironizând, chiar în „mai mică măsură, un limbaj, 
moștenit”, adoptând față de realitate atitudini care 
implică „actorul și personajul interpretat”, Dimitrie Stelaru 
are cel puțin parte de «compensația umilă în imaginar»”( 
după cum remarca Ion Pop) . 

Referințele critice întregesc profilul unui poet a 
cărui reeditare este pe deplin justificată, Mircea Moț 
selectând fragmente semnificative din E. Lovinescu, 
Șerban Cioculescu, I. Negoițescu, Gheorghe Grigurcu, 
Ion Pop și Nicolae Manolescu. 
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Îngerul Ionduh sau lirica «dublului» 
somato-psihic 
 

Poate că Ion Sântion al mitologiei românești 
corespunde, sintetic, dublului astral descris de 
specialiștii esoterismului când afirmă despre noi, 
oamenii, că am exista nu doar în corpul fizic ci, 
concomitent, în alte trei corpuri personale: eteric, astral 
și mental, diferite de sufletul al căror vehicul ar fi, fiecare 
în parte și împreună cu care alcătuiesc un întreg. 
Precum, bunăoară, Ka, Ba, Akh, la vechii egipteni, în 
credințele cărora, sufletul avea nouă componente... 
Despre trăirea în duh, mai exact în viziune poetică 
inspirată, au scris mereu poeții – de-ar fi să cităm, doar 
la noi, textele conexe: Sori dubli (1984), Dublul, ori 
Matrița (ambele din 1989), de Ion Mircea. Ion Sântion se 
individualizează în ordine mitologică prin aceea că 
poartă cheile tainelor universului, și e frate de cruce al 
lui Crăciun, «o divinitate arhaică, din categoria Moșilor 
(adică a strămoșilor arhetipali)», precizează Victor 
Kernbach care îl citează pe Nicolae Densușianu cu: 
«textul unei colinde din jud. Constanța: Sus în dalbe 
mănăstiri/ [șede] Bunul Dumnezeu,/ Lângă Bunul 
Dumnezeu/ Șede Maica Precesta,/ Lângă Maica 
Precesta/ Șede bătrânul Crăciun,/ Lângă bătrânul 
Crăciun/ Șede Ion Sânt-Ion,/ Lângă Ion Sânt-Ion/ Șed 
toți sfinții de-a rândul/ Și-mi judecă pe Sivo-Ilio/ Vasileo 
Ilio». Sântion poate fi identificat cu Cerbul, vechi 
personaj al mitografiei românești care, într-o veche 
colindă, se autocaracterizează astfel: «Că eu sunt 
închipuire/ Eu nu sunt ce par a fire/ Io-s Ioan, Sântul 
Ioan/ Io-s Ioan cel năzdrăvan/ Pe pământ am venit eu/ 
Să scap oamenii de rău». 

Acestor ermetice evidențe, textele poetice 
alcătuind volumul Îngerul Ionduh: cartea transparenței 
mele (București: Editura Eikon, 2021 – 235 p.) al 
sibianului Ioan Gligor Stopița îi stau mărturie. Volumul 
încununează o trilogie poetică, împreună cu Solilocviile 
eului (Sibiu: Editura Cenaclul de la Păltiniș, 2013) și 
Puii veșniciei au mustăți (Cluj-Napoca: Editura Eikon, 
2014). 

În Prefață la volumul din 2013, consilierul 
editorial, prof. Silviu Guga sesiza, în paginile acestei a 
patra cărți de versuri a lui Stopița, «sintaxa sugestivă» și 
«versul agreabil, indiferent de forma prozodică în care-l 
încadrează», remarcând totodată «reflexivitatea 

caracteristică» și «intense zbateri metafizice». Prezenta 
culegere confirmă observațiile criticului literar ce ține să 
menționeze că: «Solilocviile lui Ioan Gligor Stopița 
cuprind și mărturisiri ale admirației până la pioșenie 
pentru poetul Mircea Ivănescu», cu sublinierea: 
«Consider că poemele totala discreție a lui mopete și 
viziune pentru ieșirea din clișeu sunt cele mai 
interesante „evocări” poetice, dedicate marelui poet, pe 
care le-am citit până acum». Respectivele texte sunt 
într-adevăr expresia unui admirabil de plastic, viguros 
estetic și foarte original mod poetic în economia 
întregului. Stopița valorifică esențe ale mitologiei 
populare, cum pentru o iubire „ce nu s-a întâmplat”, 
acest descântec: „fi-mi-ar visul o conspirație în rătăcirea/ 
frumuseții/ tale/ când sculptez/ lemnele de foc cu chipul 
tău/ și rememorez în fața flăcărilor/ ce nu s-a întâmplat/ 
niciodată/ între noi” (pp. 73-74); dar și teme de circulație 
din clasicii universali, cum celebra The Dark Lady a 
sonetelor shakespeariene 127-154, preluată la noi în 
Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare, în 
traducere imaginară de Vasile Voiculescu (postum, 
EPL, 1964), și amintind apoi, doar versiunea adnotată a 
28 din sonetele Marelui Will datorată lui Andrei Ion 
Deleanu (Andrei Grunberg) în Doamna brună din 
sonete (bilingv, Dacia, 1978) și pe aceea a lui Miron 
Kiropol la sonetele I-CLIV, cu numeroase variante de 
transpunere în românește (Criterion Publishing, 2006). 
Astfel, Doamna brună virează ironic în doamna cafenie, 
intertextualizând tot aici chiar și o variantă de vers din 
Seară tristă a lui Bacovia: „vai, ce «barbar plângea 
femeia aceea»” (p. 104). Eul poetic se caracterizează pe 
sine, conștient, în aceeași deplină sinceritate: „pot fi 
pasăre/ scăpată din colivia rece cu gratii/ când prea mic 
e paradisul/ de care are nevoie copilul din mine” (p. 
105), pentru că poetul știe: „numai clipele trăite cu 
intensitate vor înflori sâmburind în/ carnea altei vieți” (p. 
18) și de aici, o tranșantă viziune a destinului estetic, o 
artă poetică: „la judecata de apoi/ pe lângă vise/ voi 
prezenta cărțile/ de mine scrise/ ca să pot învia/ prin 
toate cuvintele/ ce nu le-au putut/ închide mormintele” 
(p. 19). Cel ce se socoate pe sine „greier regăsit la 
sfârșit de cuvânt” (p. 146) are sufletul plin de evlavie 
pentru „pelerinul desculț” al „golgotelor lumii” și Căruia îi 
sunt asemănate – din patriotică venerație, în cel mai 
curat înțeles – chipul suferinței totdeodată acela al 
universalității poporului așezat între Carpați și Pontul 
Euxin: „oare cântecul din fluier al lui avram iancu/ și 
cântecul ghiersului eminescian nu-i la fel?” (p. 144). Iar 
tenta finală a volumului dezvăluie înțelesul esoteric al 
eternei reîntoarceri acceptate cu mioritică înțelepciune: 
„oricum tortura-i întreagă/ când nu mai e nimic de iubit/ 
iar floarea de lotus s-a deschis/ în alt univers/ unde 
verdele dublei respirări/ a înviat iar.// n-am decât să mă 
întorc/ în amintirea lui dumnezeu” (subl. autorului, p. 
173). Cronicar al vremii (prin) care trece, poetul 
I.G.Stopița portretizează vituperant ignarul secol anodin 
XX care „a răstignit ora exactă/ pe crucea inimii 
lăcrimând” (p. 93) de prea mulți „îngeri preschimbați în 
maci” (p. 139), iar ritmurile poemului urcă în incantații 
biblice, psalmic-modernizate ca în textul rostogoliri (pp. 
90-92), prefigurând iluminările din Îngerul Ionduh. 

În volumul Puii veșniciei au mustăți (2014) 
vibrează tristețea adâncă a satului decăzut într-un destin 
al suferinței, suferința unei țări în derivă, deriva unui 
neam alunecând în pierzanie, încât autorul se zbate în 

                                CRONICĂ  



38 
 

neputință, auzind glasul din pământ al părinților: „Îmi fac 
perfuzii cu cioburi lichide de cer/ Să simt tortura vorbelor 
voastre și să zbier” (p. 7) sau: „Plânge-un neam în mine, 
mă face să zbier” (p. 10), încât rostirea sa devine urletul 
unei litanii disperate, cu accente sumbre ca la poeții A. 
Cotruș sau O. Goga și umbre din psalmii arghezieni: 
„Fum de putregai sub stele e întregul sat/ Steaua lui din 
crugul cerului s-a dezlegat,/ Mi-e somnul grădină ucisă 
cu vis blestemat...” (p. 7). Vederea ruinei se umple de 
lacrimi, aidoma ochilor «plini de suferinți/ ce mi-i lăsară 
din bătrâni, părinții din părinți» ai Eminescului. Suferința 
din fără de norocul țăranului fără sat și al satului fără 
țăran de acum, suferința acelui «Ion fără de țară» al lui 
L. Blaga, o aflăm în textul Țăranul român: „Bătrânii 
noștri-n sate sunt arbori desfrunziți,/ Pădure fulgerată, 
trăsnită, arsă, mută/ Cu ochii mari-n lacrimi spre ceruri 
ațintiți/ Când sorb încet și rar din zeama de cucută”, sau 
mai explicit sfâșietoare, în Stearpă mireasă, 
contemporană oglindă a „frumoasei Ghijasa”, localitatea 
de baștină: „Ce n-a putut nici ciuma/ Nici vajnici 
comuniști” a reușit neocomunismul ajuns la putere: „Din 
mânză – numai una –/ Frumoasă, țesălată,// Azi ești o 
gloabă deșelată/ Cu ochii goi și triști.// În lanurile tale de 
cucuruz/ Cu iz de mucegai și pelagră/ A explodat 
mămăliga, ca un obuz,/ Cu petale de floare neagră...”. 
Exasperarea virează, în „parodie după Bacovia”, text 
intitulat chiar Nervi de primăvară, cu trimitere clară și 
simbol demachiat: „După ce-am ales același interpret,/ 
Bogata sărăcie se-ntinde peste țară...// O tristă 
primăvară și-un conducător șiret./ O nouă propășire-n 
băsăscian sperjur,/ Din nordul țării noastre până-n 
mare.../ Apocalipsa se-ntinde de jur împrejur”. Volumul 
încheagă o cronică a satului natal, cu duioșia amintirilor 
legate de Părul ei, de Prima dragoste, de Întâiul sărut 
etc., dar menționează și tristele experiențe rustice prin 
care satul românesc a trecut și continuă să flaneze în 
derivă: Pregătire de colectivizare ori Sat bolnav, cu un 
motto din Ion Gheorghe. O odă iubirii de Dumnezeu, 
mâhnită de netrebnicia umană, fraternizează cu 
imaginea reală-imaginară-culturală-mitologică a cailor 
sacrificați în drama „demonică” a omului modern al 
„epocii atomice”, într-un text mai amplu, profetic-
tulburător: Sudalma nechezatului de cal (pp. 57-62). 
Sunt și versuri ce consună cu ale poetului Dumitru Mălin 
din volumul său recent În munte, lângă piatra 
cântătoare. De altfel, Ioan Gligor Stopița este nu doar 
redactor-șef al revistei sibiene de cultură RAPSODIA, ci 
și al monumentalei monografii – Ghijasa de Jos: sat 
românesc în inima țării –declarată de specialiști drept 
«adevărată biblie a localității» (Sibiu: Editura Salgo, 
2014), lucrare ce merită o cercetare aparte. 

O corosivă undă amară de umor își desfășoară 
spectrale, sarcastice accente, încă din titlul acestui al 
doilea volum al trilogiei poetice compuse de Ioan Gligor 
Stopița, ca trimitere la lighioane aciuate, poate pisici, 
poate și altele, poate lăstărișul necosit în curtea pustie a 
casei părintești ce se năruie, ca întregul univers rural 
autentic al trecutului: „Casa noastră, tată, se surupă/ Pe 
un fundal de mari singurătăți./ Casa noastră, mamă, 
cade-n râpă./ Puii veșniciei au acum mustăți” (p. 31, și 
coperta a patra). Unele imagini scapără poetic în 
devoțiunea către Mamă și Creator: „M-ai învățat toți 
psalmii lui David păcătosul/ Și-acum mi-e carnea 
strâmtă” (p. 41). Reapare, ca element de 
legătură/continuitate cu precedentul volum, prelu(cr)area 

versului bacovian: „Vai, ce «barbar plângea femeia 
aceea»”; practic textul Fermecătoarea toamnă din Puii 
veșniciei... (p. 98) autopastișează, pe modelul 
«manierismului» meivănescian, doamna cafenie din 
Solilocvii...(p. 104). Starea social-economico-culturală a 
nației se înscrie ca preocupare de căpătâi a volumului 
din 2014, grefată pe tragedia rural-națională, reverberată 
la scara întregii societăți. 

Comparația cu poeții amintiți are la bază trăirea 
aceleiași drame existențiale: dezromânizarea de după 
1948, mai precis cooperativizare-naționalizarea ca 
rapturi istorice în urma «implementării» doctrinei politice 
a sovietelor mondializatoare asupra civilizației românești 
în principal rurale. Motiv pentru care toți poeții amintiți 
exprimă această dramă de substanță țărănească, a 
ruperii de pământ, lirica dramei citadine de gen lipsind 
aproape cu desăvârșire. Asemănarea de substanță 
comportă unele deosebiri de nuanță. La început, 
substanța dramei era trăită și exprimată ca 
desproprietărire forțată prin agresiunea unei forțe 
străine, începând cu sărăcirea pălmașului agriculor, la 
Coșbuc, Goga, continuând cu comunizarea la Gyr, 
Cotruș, pentru ca după generații, la Stopița. dramatismul 
să continue, în ciuda diabolizării rezistenților naționaliști 
martirizați de cotropitor, cu autori dislocați din vatra 
satului și trăitori la oraș, autori ce construiesc noetic o 
mitologie nostalgică, un topos țărănesc ireal/utopic, 
livresc prin desțărănire, la fel cum desțărații/exilații și-au 
construit universuri duioase de românism conservator al 
mitului țăranului român azi inexistent, în strinătatea care 
exaltă, firesc, sentimentul național, dragostea de trecut, 
nevoia de rădăcini. Doar Teofil Răchițeanu face 
excepție, între contemporani, rămas o viață întreagă 
trăitor în satul natal din Munții Apusului, după terminarea 
studiilor de filologie la Cluj. Dintre autohtonii orășeni cu 
suflet de țăran, trăind drama eternă a sfâșietoarei 
despărțiri de mediul rural idealizat până la venerare ca 
fibră ființială, așadar cultivând această chemare a 
originilor, se remarcă poetul Ioan Gligor Stopița, a cărui 
operă exprimă cu strălucire gravă tocmai drama 
dedublării sufletești, experierea viețuirii într-un suflet cu 
trup străin, ca al altuia. În particular, la poetul Stopița, 
sentimentul respectivei dedublări se exprimă prin 
convingerea că existența sa o cuprinde și pe aceea a 
fratelui mort: „Îngerul Ionduh”. 

Cu acest al treilea volum adăugat precedentelor 
prezentate aici – Îngerul Ionduh – Ioan Gligor Stopița 
încununează truda fericită a mai bine de un deceniu de 
consemnare în versuri a dragostei, reamintirii 
evlavioase, jelirii, revoltei și credinței sale în valorile 
considerate consubstanțiale noțiunii de român al 
mileniului al treilea după Hristos, la aproape 33 de ani 
după ceea ce părea o răsturnare, dar s-a dovedit doar o 
reașezare, cum spune zicala, a altei pălării pe-aceeași 
Mărie. Ceea ce aduce de chilin Îngerul Ionduh este 
ancorarea discursului poetic într-un orizont de 
spiritualitate cu totul special. O șansă pe care poetul o 
exploatează ideatic, estetic, expresiv – așa cum, cu 
empatică dibăcie notează într-un dialog imaginar cu 
lectorul cărții, scriitorul de la Iași, Mihai Batog-Bujeniță, 
redactor-șef adjunct al publicației lunare RAPSODIA de 
la Sibiu, în eseul său intitulat Cuvântul construind un 
univers de plumb, dedicat «trilogiei» în discuție, și 
anume – în puterea izbăvitoare a căinței: ...«poetul, pe 
care de altfel nici nu-l cunoști, te-a descoperit, știe că și 
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tu ai trecut prin experiențe traumatizante, că și tu ești 
vinovat, alături de el, pentru tot ce se întâmplă și te 
provoacă la o analiză profundă, sau poate își propune 
chiar exercițiul pocăinței, în sensul cel mai bun al 
conceptului, adică, cel inițial de: „pocca intens”, 
transformarea interioară, înălțarea în spirit, asumarea 
faptelor și, prin aceasta, dobândirea unei alte trepte de 
înțelegere». 

Pocăința lui Ioan Gligor Stopița sublimează într-
un fel cu totul aparte: asumată de autor și textualizată 
într-un perpetuu act de teshuvah, pioșenia pocăinței 
Vechiului Testament, cu credința că viața poetului 
însuși este o replică ontologică, la existența frântă a 
fratelui, mort prea curând mai înainte. O trăire asumată 
ca preluare a păcatului de neînțeles pentru care copilul-
frate a fost despărțit de viață. Astfel își fac loc reflexe ale 
filosofiei «dublului», aici în figura poetică a unei 
reîntrupări trăite ca o străină viață, viața fratelui răpit 
încă de copil. „Duhul” aceluia sălășluiește în alteritatea 
somatopsihică a fratelui-poet, rămas pe lume să dea 
socoteală ca entitate mărturisitoare, prin orficul său 
cântec. Poemul lui Stopița Ion devenit duh (bocet de 
mamă) e frate textual cu Sora mea (Carolinei – in 
memoriam), de Teofil Răchițeanu (Poeme cu Mama 
sau Mormântul din cuvinte, Scriptor, 2020), amintind, 
cum spuneam undeva, de Annabel Lee al lui Poe. 
Culegerea Îngerul Ionduh are – și se cuvine menționat 
acest lucru – un edificator subtitlu: Cartea transparenței 
mele. Subtitluri de poem precum: „Aripile își au rădăcina 
în durere și suferință” (la textul Când sufletul devine 
cuvânt), ori „Ce-ar fi poemul nefermentat în Eu?.../ 
Biserică cu oameni, dar fără Dumnezeu” (pentru Când 
sufletul vrea să devină cuvânt) vorbesc de la sine 
despre gândirea filosofică a poetului I.G. Stopița, texte în 
care găsim lămuriri ale modului în care poetul își trăiește 
poesia dedublării ca destin asumat: „Și degetele treimii 
târâie pana de scris/ ca într-o hipnoză. Scriu cuvinte/ pe 
care cineva mi le dictează.// Îngerul meu Ionduh,/ fratele 
meu, primul născut...” sau: „Nu trebuie să caut nicăieri, 
totul e în mine,/ odată cu nașterea mea.// În mine e și 
Celălalt. Fratele mort./ Mugur plăpând, fulger pe pământ 
– acum/ îngerul Ionduh.// Eu îi sunt o copie a lui, 
nefidelă/ Un dar de la Dumnezeu după lacrimile vărsate/ 
în timpul rugăciunilor mamei/ și tatălui meu.// Drumul 
meu de muritor e un drum/ pe care mă însoțește îngerul 
Ionduh”. Stopița vorbește, cum poetul Nicolae Silade, 
despre „Drumul spre mine mai greu/ decât spre 
Everest”, în descripția unor insondabile zone abisale, 
gemene, de-acum, nemuritoarelor «subterane 
docliniene» semnalate obsesiv în poetica regretatului 
Octavian Doclin: „Din abis vin,/ din subteranele mele”. 
Voiculesciene sclipiri de irepresibil amor transfigurat de 
înțelepciunea vârstei, cu senzualități brumariene, 
transpar și în această culegere: „Trece cu sâni 
vagabonzi/ și sfârcuri șmecherești/ prin timp/ prin 
întâmplări tinerești”, cu reflecții elegiace de tip blagian: 
„De ce m-au ademenit ochii tăi ca două ferestruici de 
cer,/ ca două ferestruici de hău,/ pe mine care știu că 
unde nu-i trăire/ și ardere nu e nimic?”. Definitorii sunt 
descrierile autotelicei arte slujite cu dăruire și motivată 
mândrie, a scrisului juruit lui Dumnezeu și oamenilor: 
„Scriu, de-acum, în cunoștință de cauză/ și urc muchiile 
coloanei fără sfârșit,/ în coate și genunchi, spre aerul 
ozonat/ al înălțimilor, până la locul ce-l merit.// Acesta e 
începutul poemului neîntrerupt,/ ce izvorăște din ființa 

mea, din ființa părinților și strămoșilor.// Viața mea, 
sunetul temeliei,/ poezie neîntreruptă...”. 

Țara din suflet este totuna cu evlavia și grija în 
faptă pentru limba natală, poetul culegând, editând și 
publicând, adică închinându-le în anul 2014 o carte-
document intitulată chiar Poezii din Țara Hârtibaciului, 
un volum de „ghiersuri” alcătuite de bunicul său Ion 
Stopița - Gligor, genuin poet naiv și autentic țăran român 
«din Ghijasa ai de jos». Universul poetic al lui Stopița se 
înscrie organic unui tradiționalism evoluat în diverse 
forme, de la Eminescu, Bolintineanu, Vlahuță, Coșbuc, 
la Nichifor Crainic, Radu Gyr, Aron Cotruș ori Adrian 
Maniu, Ion Pillat, Tudor Arghezi sau Lucian Blaga și 
ceilalți, până la contemporanii amintiți mai sus. Scrierea 
poemului, trăită ca o purificare a templului interior, 
ancestral – oglindire a templului celest –, precum și o 
așa luminoasă descendență literară, îl îndrituiesc pe 
deplin, pe autorul versurilor trilogiei să se identifice pe 
sine, sacrificial, cu un alt personaj mitologic românesc: 
Voinicul cel cu cartea în mână născut... Lectura cărților 
de poeme scrise de Ioan Gligor Stopița îl răsplătește 
întreit pe cititorul însetat de adevăr, simțire și rostire 
românească. 
 
Brumar 2021, Sibiu-pe-Cibin. 
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Daniel MARIȘ 
 
Indira SPĂTARU 
Solzii efemerului 
 

        Din perspectiva conceperii existenței ca sinteză a 
contrariilor, poezia Indirei Spătaru, așa cum se revarsă, 
ca un torent sub semnul unei pasionalități permanente, 
într-un decupaj în derivă, presupune mai mult decât 
explică o necontenită primenire existențială, cu 
dureroasă acuitate : „Am  mers la liturghie prin zăpezi/ 
am fost părtașa izvorului tămăduirii/ un copil se juca cu 
mașinuța sa/ sub icoana Maicii Domnului./Caii de omăt 
au ridicat înghețatele coroane/ albatrosul a desenat o 
cruce pe tiroidă/ inima s-a topit, lumânare pe podea”       
( Fulgi de nea). Ipostazele insolite ale poeticului , ca 
tensiune între realitate și mit , duse uneori până dincolo 
de limitele experienței par a fi micile sau marile plăceri 
vinovate ale autoarei, așa cum sunt transpuse în 
recentul volum „ năvod peste trup„(Rocart,2021). 
Tendința de identificare în esențe și de ieșire din 
labirintul izolării ontologice este una vizibilă. 
Suprapunerea experienței poetice peste cea 
existențială, consemnată uneori cu un naturalism 
necenzurat se desfășoară fără inhibiții pe un teritoriu al 
ezitărilor , incertitudinilor și al căutărilor, ca un 
ceremonial de exorcizare a trecerii și singurătății :”Există 
o secundă a lucidității maxime/ înaintea morții/ există o 
clipă a lucidității maxime/ când te îndrăgostești/ atunci 
se inversează polii trupului,/ aripile morii rotesc brațele 
crucii/ anii se adună în caleidoscop./ Freamăt de zmeură 
pe bot de urs/ susur de izvor în potcoava de gheață/ 
clocotul Raiului deasupra harului/ îngerii fierb 
rugăciunea/pentru inima ta/ pentru inima mea.”( A doua 
etapă a privatizării sufletului)   Creșterea tensiunii 
emoționale printr-un demers al acumulărilor  lirice 
succesive reprezintă aderența intimă la sentimentul ca 
atare, cenzurat  uneori de o pudoare orgolioasă ori 
dimpotrivă eliberat și etalat cu un insinuant apetit al 
pulsațiilor instinctive, provocatoare. Între acești doi poli, 
într-o inundație de seve se asamblează materia poetică 
și se naște viziunea: ”Palma mea de lut/ peste palma ta 
de fier/ una alteia cerând iertare./ Clepsidre își unesc 
rostul/ în privegherea inimii, privirea rapidă spre cer./ 
Există un singur ochi/ privindu-ne pe toți/ vii și morți/ un 
singur ochi !/ Nu cel al lunetei, nici cel al puștii,/există un 
ochi care te veghează/ de la botez la moarte/ deschis 
tuturor”. (Fluturi). Aspirația spre contopirea cu alteritatea 
angelică și depășire a nimicului existențial străbate toate 
treptele, de la melancolie ori tristețe predestinată la un 
impuls al integrării în eul dublu al iubirii, al pasiunii 
vulcanice prin descifrări de sensuri ale elanurilor vitale. 
Un teritoriu fabulos, de nerefuzat,pătruns de un secret 
discret și greu penetrabil :” Te invit să vizitezi nopțile 
mele,/ sunt încăperi în ele/ te pierzi,/ labirinturi și 

voaluri,aromatice corturi /și alei pietruite de zei/ spiralate 
trepte, oglinzi afumate/ îngeri cu spade, scântei”. Acest 
”năvod peste trup„în fond o tentativă de evadare a 
sinelui , ca un imn al patimii și un purgatoriu al înălțării, 
pe o arcă a clocotului sfințit de iubire. Indira Spătaru 
dispune cu multă dezinvoltură de acel zvâcnet poetic  
care tulbură și ispitește, de cu totul alt efect și ecou 
decât cele ale unor trăiri nedecantate. Mersul său în zig-
zag are în fond un traseu al căutării transfigurate ce nu 
se lasă însă, ca o veritabilă fata morgana, niciodată 
cuprinsă în brațe și sărutată :” Te-am văzut, Doamne,/ în 
grădină, printre palmieri,duhuri/ mă cățărasem pe scara 
firelor de arahnide/ de pe umăr de Titan/ te priveam./ Te-
am văzut plângând ,Doamne,/ cercuri spiralate aveai 
sub ochi/ descoperitul tău chip apă era/ condensată în 
foc./ Te-am văzut modelând lutul/ fără vlagă,/ tăcerea ta 
acută/ a vuit/atunci am căzut/ speriată ușor-/ zvâcnet de 
aripă”. 
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Ioan PINTEA 
Arta oglindirii 

 

          ”Aceasta e scrisoarea 
mea către lume, care nu mi-a scris niciodată„, cugeta cu 
secretă spaimă Emily Dickinson, o  re-cunoaștere  a 
predeterminării ce  întrupează proiecțiile și avatarurile 
sufletului mărturisitor, eliminând apendicele realului în 
puritatea și absolutul clipei. La Ioan Pintea, poezia – 
înțelegând actul poetic ca „oglindire de sine„- își găsește 
mereu câte o albie în materia cronotopului, un fir subțire 
și neîntrerupt cu un fin resort confesiv într-o perspectivă 
și o concepție  a dispersiei răscolitoare și a unei 
tranzitorii redempțiuni : ” ca o dimineață vine viața/ peste 
trupul acesta al meu și îl dezbracă de noapte/ îl duce 
încet încet înspre amiaza zilei/ așa cum ai duce în palme 
înspre amiaza nopții/ masca mortuară a unui câine de 
rasă/ sunt obișnuit să fiu invitat și să luăm masa 
împreună/ sunt obișnuit să stați cu coatele peste sufletul 
meu”. Volumul antologic ”Față către față – Poeme alese 
,1992 -2019„ (CARTIER) reunește poezii din nu mai 
puțin de șase cărți, apărute de-a lungul acestei 
perioade, credem , deosebit de fecunde din creația 
autorului : ”Frigul și frica”(1992), ”Grădina lui Ion (1999), 
”Mormântul gol„(1999), ”Casa Teslarului (2009), ” 
Poeme alese ”(2011) și ”Melci aborigeni”(2013) . Sub 
sarea sticloasă a memoriei, o anumită  percepție suav- 
crepusculară își face loc în imersiunea adâncurilor 
instituind un cadru al revelației lucide, un echilibru 
extatic clădit din cenușa marilor trăiri. O mistică a 
imanenței în mecanica timpului, iată ce mașinărie 
infernală pare a disloca oglinda reflexivității ce desparte 
visul de realitate :” sub acest clopot de sticlă uriaș 
trăiesc și mor/ îngrijorat că la un moment dat/totul se va 
prăbuși în preajma mea/ cu mare și răsunătoare 
eficacitate„. Bineînțeles nu această trenă de imagistică a 
recluziunii dă contur existenței ci mai degrabă menține 
tensiunea construcției până la temperatura de topire. Din 
aburii zădărniciei se întredeschide o fereastră spre 
timpul originar și o altă percepție a viziunii, fragmentate 
de limitarea funciară a condiției umane aflate în căutarea 
adevărului, a acelui adevăr primordial supus legilor 
sacrului : ” umilința e asemenea fiorului din copilărie/ 
când crezi că ai descoperit /amorul/ și ți-se face rușine 
de toți și de toate și fără veste/ ești cuprins de panică și 
de frică la gândul/ că ai fi putut săvârși primul mare 
păcat/ și nu îndrăznești să-ți ridici privirea/ tulburată de 
lacrimi/ și nici nu visezi că ai putea cîndva deveni/ înger 
cântăreț...”. Amintirea a ceva ce s-a petrecut  , impulsul 
teluric, poartă în sine o taină, o „metafizică„ a setei  

mistuitoare de absolut , de inițiere în marele mister și 
integrarea în circuitul cosmic :” dacă ai norocul să fii un 
serafim/ și-i timpul prielnic și direcția de zbor/ e pe 
deasupra cimitirului/ poți să auzi vocile poeților cum se 
înalță la cer/ și poți vedea cum focuri de aur ard în 
mințile lor/ și cum poemele se nasc/ precum copiii care 
nu vor să vină/ pe lume trase cu forcepsul/  oh câtă grijă 
maternă și câtă iubire acordă poeții/ cerului albastru și 
aerului tare și rarefiat/ de deasupra oamenilor”. În acest 
context, regăsirea de destin prin eliberarea ființei umane 
urmează traiectoria unui tot al trăirii și al expresiei, o 
ascensiune la cer prin puterea iubirii, marea dăruire pe 
care se zidesc cărămizile refractare ale bucuriei 
existențiale. Zona aceasta este o experiență, o căutare 
în febră, fără alte aparențe și decoruri iar starea poetică 
este circumscrisă trecerii de la iluzoriu la etern ori de la 
profan la sacru. Pentru această aventură a căutării în 
esență, poetul , departe de a-și desanguiniza trăirile, 
decantează și cristalizează în orbita sensurilor 
temeritățile sale irosite acolo unde după cum remarca și 
Nicolae Steinhardt există „senzația fidelă...a indisolubilei 
dedublări: cvasiexistențialistă anxietate și perfect clara 
neagitație contemplativă a izbăvitului”, același cadru 
unde ”spectacolul se cumpănește șovăitor- între hidos și 
himeric ; tinde chiar spre un expresionism atroce”. 
Punerea în scenă a lumii rămâne cea a propriei 
imanențe, deconspirând astfel caracterul iluzoriu al 
timpului reînviat care nu operează întodeauna cu tranșe 
pure de aspirații și impulsuri latente : ”am dorit suflete să 
te văd față în față/ și te-am văzut într-un târziu în 
oglindă”. Dihotimia aceasta între destin și veșnicia 
cosmică pare a conduce la intuirea antecedentelor și 
mântuirea precedentelor, esența unei stări poetice fluide 
înfiorată în pragul tot mai nesigur și mai fragil al 
imponderabilului și imortalității. Profundă și originală, 
impregnată atât cât se cuvine cu smerenia pustiului pe 
care îl străbatem într-un spațiu- timp primordial, poezia 
lui Ioan Pintea se dispersează ca o sevă alchimică într-
un labirint al reîntegrării și transcendentului, în matricea 
dorinței și păcatului cunoașterii : „blând sunt astăzi ca o 
pasăre bolnavă/ și păcatul fructul pentru floare/ până 
devin marea mulțumire/ lumii că e lume soarelui că-i 
soare/ țin în palmă-un porumbel sălbatic/ orb și cu 
plecare-ntârziată/ iartă-mi sufletul mai bun acuma/ lume 
numai tu ești vinovată„.            
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Ramona 
MULLER 
 
 
 

e ceva în fiecare 
 
 
e un joc în fiecare idee 
îi spun că-mi trebuie 
e un spin în fiecare toamnă 
îi spun să îndure 
e un fulg de nea în fiecare iarnă 
îi spun să cadă 
 
nu căuta părerile de rău 
când cineva îţi bate 
la uşă  
poate astfel 
te vei privi mai bine nefiindu-ţi împotrivă 
deschide  
dă drumul bocancilor 
să intre în amiază 
deschide  
lumina este închisă în ochiul tău 
găseşte-ţi gândul neştiut  
şi întoarce-te acasă 
 
sub călcâi martie deja plânge 
şi te strigă pe nume 
 
 
 
observaţii 
 
 
nu poţi să speli pe dinţi  
frazele care muşcă 
nici nu le poţi pune aparat dentar 
pentru a le îndrepta sensul de creştere 
 
cum pot sunetele să atingă 
papilele gustative 
dacă din cerul palatin extrag 
doar rădăcina verbului nebun 
 
hai mai bine să lăsăm cuvintele  
în pace 
să facă dragoste  
pe limba lor 
 
 

 
 
 
raza la pătrat 
 
 
când nimeni nu mai transpira 
am început să inventez un soare pentru orbi 
apoi am jucat şotron 
ca formă de expresie 
a copilei dintr-o altă viaţă 
o voce neterminată 
îmi şoptea să arunc piatra 
acolo 
unde se îngrămădesc cele 360 de grade 
acolo 
în cercul 
unde chiar şi statuile 
întineresc citind poezii 
închid ochii 
camera de oaspeţi e goală 
îmi spun că vei veni curând 
pedalând pe bicicleta grena 
o uşă rotativă 
mestecă pe jumătate răsăritul 
alt soare cu ascendent în homo erectus 
semn că exist 
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Daniela TOMA 
 

*** 

sub pielea mea se află altă piele 
despre care  
nu ştiu nimic 
lucrează la o invenţie a unui priveghi de levănţică 
încălcând regulile din peisaj 
care nu folosesc oricum nimănui 
 
mi-au rămas în minte vreo zece pagini despre  
izgonirea din rai 
şi dovada, ca şi trădarea 
sau cele două lozuri necâştigătoare cu care poţi însă  
foarte repede anula un sat de pribegi 
 
mi-ar prinde bine acum un contract suplimentar  
cu imaginaţia mea blue air în ediţia ei de suspans 
pulsând lipsa câtorva sentimente 
 
stratul acela de piele de sub pielea mea se curbează,  
picioruşele lui verzi ies în faţă 
 
încercuiesc balconul cu flori şi-l numesc derbedeu 
 

*** 

trupul acesta se mişcă tot mai încet  
în încercarea de a-şi ascunde portretul urâtului  
în alt loc cu semnul uşii închise, 
exact lângă două neoane din care se scurgeau,                                                                                            
desigur, tot două ipoteze fără zâmbet 
 
şi dacă ele erau rude prin alianţă, 
înseamnă că motivul de trecere a barierei  
nu putea fi imediat plauzibil decât dacă 
l-ar fi ghicit o femeie în cuprinsul mânecii ei 
 
şi apoi, îndemnul nici nu avea probleme cu vederea, 
prin urmare, puteai să te aşezi confortabil pe locul din 
faţă 
şi de acolo să numeri cu voce tare inscripţiile  
din fier satisfăcut ale tramvaiului, 
 
brusc, să cobori din mers 
şi nici măcar să nu bănuieşti 
că îţi laşi viaţa singură şi îmbibată în negru 
să se hrănească  
din tine 
 

 

 

*** 

mândria uşii mele se întinde până la culoarea fără leac a 
sfârşitului, 
încleştări de clopot îi îmbie şi-i leagănă slăbiciunile, 

suntem la fel, îţi strig 
aş fi putut să mă schimb, 
dar îmi place să-mi scot inelul din deget 
şi să imit linguri care dansează pe sub piele 

prind curaj, mă îmbrac în roşu, 
desenez altă femeie 
să-i plângă ei pe umăr blestemul năuc al acestei nunţi 

pentru mâine vreau tot soarele, sfoară verde 
şi o blândeţe stearpă 
cu împrumut 

nu te mira! 
păpuşile mele au fost mereu tinere şi frumoase 

 

*** 

când n-am putut să adorm, 
m-am obligat să răstorn întunericul cu susul în jos, 
să fac odată cu el risipă de beznă în coşul pieptului şi,  
după multe ore, s-o împrăştii cu un singur braţ                         
ca pe-o veste grozavă, primită dimineaţa,                                  
alături de cafeaua grozav pregătită de iulia  
   
ştiu că există doar o singură pauză de incredibil 
care nu suportă pedeapsa vârstei desprinsă din 
convenţionalele azi şi ieri,  
noapte sau zi,                                 
ca să pot adormi, trebuie neapărat să-i aşez greutatea 
pe prispă, 
după ce i-am cântărit fiecare oscior  
la temperaturi ridicate, imposibil de suportat 
  
atunci şi numai atunci dispare arsura, 
fără să arunc peste ea liste de aşteptare                                        
sau apă fierbinte, 
fără s-o întind pe jos ca un elastic şi s-o răcoresc 
continuu  
cu bucăţi mari din aerul meu proaspăt                                  
de după colţ 
 
relele pe care le pun la zidul ăsta alb cad în păcat        
pe sub masă cu războiul de ţesut 
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Nuța CRĂCIUN 
 

am străbătut orașul 
pustiu cu tine 
 
 
căutând să-mi golesc inima în 
noapte 
sau în orice alt container imens fără memorie 
am mers cu tine pe cărările și trotuarele nopții 
fără să ne vedem 
în ritmul de a trăi din care știam că nu puteam scăpa 
cu orașul mort în jurul nostru 
pentru a reconstrui ceva ce nu fusese construit niciodată 
imaginându-ne că puteam asfalta lumea cu pașii noștri 
 
ultimul popas a fost o plajă rece care avea o lumină 
ciudată 
o lumină albă făcută din păsări moarte 
aveam atâtea întrebări care fugeau mereu de numele 
meu 
ca niște animale înspăimântate de tunete 
 
te-ai uitat la întuneric cu inima ta urmărită de corbi 
ploaia cădea cu sunet spart peste păsări 
am alergat să nu mă prindă ostatică febra 
și mâinile mele să nu mai poată îmbrățișa 
 

 
plâng pe ascuns ochii adevărului 
 
 
mor oameni pe care nu-i cunosc 
se închide ușa frigului peste ei 
 
se împuținează timpul ca o pâine 
din care rupem cu toții câte o bucată 
în eventualitatea că lumea 
nu se va stinge de tot 
 
tăcerea îmi intră în casă și trage zăvorul 
continui să visez din spatele geamului închis 
un vis în care plâng pe ascuns ochii adevărului 
 
ajută-mă Doamne să pot da ceasul înapoi 
cu o primăvară 
să poată înflori din nou salcâmii viselor mele 
 
alungă Doamne pasărea asta neagră 
care cerșește la ușa zilei 
 
 

am văzut moartea de mai multe ori 
 
și ea nu a fost niciodată violentă 
ochii doar se opresc din privit mâinile din îmbrățișat 
 

viața e un râu ce dă în mare un drum ce duce spre alt 
drum 
nu poți să-i lași atât de triști și de singuri pe cei morți 
îi vizitezi și nu te mai întorci atât 
rămâi cu ei în lumea lor tăcută în care nu mai latră câinii 
 
de fapt moartea nu trăiește într-o peșteră 
trăiește în noi în fiecare 
până când vine un înger și-ți face un semn 
îl urmezi si simți cum te înalți în lumină 
goală fără bagaje 
așteptând să primești sărutarea vântului din nord 
 
ai simțit mereu moartea mai mult decât viața 
dar ce nu poți ierta este moartea în dragoste 
tristețea aia pe care o poartă sufletul tău înaintea ta 
că simți nevoia să fugi din tine 
să te ascunzi în cântecul unui clopot 
să lași să crească peste tine flori de piatră 
o tăcere care să cadă și să te îngroape 
ca-n visul acela din ultimul tău haiku 
unde apoi se lumina atât de frumos de ziuă 
 
știai că o să scrii cândva despre asta pentru a rezista 
morții 
culegând cuvinte și aruncându-le în aer 
pentru ca ele să poată ajunge în cer 
 
 

oamenii nu mint 
 
își inventează doar o realitate în care cred 
o legendă personală prin care își iau viața înapoi 
 
au încredere în moarte așa cum o ramură în iarnă 
crede în înviere 
atunci când se dezbracă prea mult de viață 
amintirile sunt bandaje pe frunțile lor rănite 
 
privesc totul cu naturalețea unui pictor 
care vede cerul ca pe o pânză albastră 
pusă la uscat pe frânghia orizontului 
 
 
 

cuvintelor tale nu le mai cresc aripi 
 
ce frumos era când te știam 
aproape de mine ca o apă stătătoare 
când împărțeam aceeași pernă și aceeași căldură 
la marginea nopții 
 
acum cuvintelor tale nu le mai cresc aripi 
mă devorează așa cum 
devorezi o înghețată pe vreme de arșiță 
distanța dintre noi este un leagăn 
îmi plimbă prin aer goliciunea 
 
trăiesc în trei dimensiuni 
nici nu-ți închipui 
cât aer e între mâinile mele goale 
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Alexandru 
CAZACU 
 
 

 
Fermecătoare și 
vinovată 
 
 
O pasăre necunoscută străpunge cu trupul ei 
aerul sosit din pepite de aur 
și orice frază spusă acum 
pare o mărturisire eretică 
când totul devine 
peisaj bucolic și obișnuință 
un meșteșug al bricolării speranței  
și adorație pentru zilele ce au trecut 
în minuscula carceră a îndoielii de noi 
când toamna începe 
vânătoarea de vrăjitoare a culorilor 
iar fața întregului oraș devine o haltă 
unde aștepti sosirea sau plecarea unei femei 
ce nu ști dacă te-a iubit 
la marginea câmpiei dunărene 
fermecătoare și vinovată 
 

Nu vom ști 
 
Niciodată nu vom ști cu adevărat 
unde pleacă lumina interioarelor de Octombrie 
și radioasa tristețe a unui zâmbet 
când doar aburul cafelei ne îmbrăcă trupurile 
Chimonoul albastru a căzut 
pe lamelele parchetului 
iar dimineața mocneşte în ochii ferestrei 
dincolo de care o întreagă zi 
așteaptă să audă ceva de la noi 
sau de la peisajul reprodus după Robert Heri 
rănit de propria lui singurătate 
şi așezat neglijent pe tapetul peretelui 
precum urma voluptăților peste epidermă 
în tăcerea de după iubire 
sub muzica pianului redată 
de un vechi gramofon 
pe discul căruia am lăsat 
să se rotească crizanteme 
când nu mai este nimeni în noi 
dispus să ofere iertare 
și împrejurul se strânge în sine 
ca un sigiliu peste sentințe 

 
 

 
 
 

O strălucire în plus 
 
Seara se ridica din hale părăsite 
și din decepția ce o lasă în urmă  
o veste ce nu doreai să-ți parvină 
Briza scutura arborii 
peste obrajii de cretă ai zilei 
ca și cum cineva ar acoperi cu mâna 
urmele gloanțelor 
rămase în ziduri 
și geamul nu mai aducea în cameră decât frigul  
unei canicule ca o poveste crud recunoscută 
ce oferă toate amănuntele 
asemeni descrierii 
angrenajelor mecanice din sala mașinilor 
unui vapoar ce transportă 
containere cu mirodenii ce conțin  
esența parfumului folosit de tine 
Lumina soarelui muribund dă o strălucire în plus   
ochilor tăi când îmi promiți ceva 
ce ști că nu are să se întâmple 
 

Necucerite provincii 
 
Casele vechi  înșiruite pe stăzile 
unei necucerite provincii 
precum degetele unui mâini ce ne aruncă mânușa 
Ferestre închise cu un țipăt 
și deschise cu tăceri 
Lacăte și porți metalice năpădite de ierburi în agonie 
decupaje-n galbenul începutului de Noiembrie 
ce sclipește în oglinda fluviului 
si-n rugina troienelor amiezii 
 
Drumul sigur-nesigur pe-o alee domnească 
unde șansa poate să vină sau nu 
din căderea-n vodevil a istoriei 
printre virtuțiile ce pășesc pe funia 
de care se agață rufele la uscat 
în curți părăginite 
când teritoriul devine timp 
iar piatra de boltă a serii 
este risipa bunătății noastre 

                                                                                                                                                                                                                                             
De ce ? 

 
De ce se apropie de mine 
ca o torță galbenă puiul de castan 
și în jur toate lucrurile mustră 
pe acest bulevard împărțit de scuaruri 
si de remușcări pentru o victimă 
de care ne aducem mereu aminte 
când trolebuzele grăbite 
măsoară mici depărtari și întoarceri 
cu tijele captatoarelor prinse de linii 
ca niște aripi ce învață supunerea 
 
De ce aud începutul ploii 
ca pe zgomotul unui obiect căzut 
acum o mie de ani 
când trandafirii se închid suferinzi 
în buchetele aniversare 
iar vitrinele aprinse ale magazinelor 
par ochii rugători ai unui animal domestic 
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Ana ARDELEANU 
 

 
nu mă simţi între palme 
                            
 
nu ai nicio clipă impresia că sunt acolo 
toba inimii nu bate ritmul ca la carnaval 
iar pe inelar nu e niciun semn 
că, de-acum, imaginaţia ta  
va mânca numai pâine albă 
 
totul e sculptat în pereţii memoriei  
artistul simţindu-şi opera 
ca pe un fluierat într-o cameră goală 
ecoul se aşază în interiorul viziunii 
scoţând o lungă exclamaţie de admiraţie,  
ca în faţa miresei 
 
palmele se înalţă către cer 
doar atunci când cineva îţi strigă 
precum lui Lazăr:  
„ridică-te” 
la prima încercare pălăria cade 
sub ea tremură gândul 
că vei rămâne în capul oaselor 
şi nu te vei ridica  
pentru a privi cu ochi de ciclop 
adevărul căzut 
după dulapul cel roşu 
aşezat atât de riscant 
pe marginea zării 

procentul care secretă iubirea 
 
eşti un corp de iluzii, numit poezie 
căreia îi pictezi faţa şi-i iei măsura 
pentru rochia de mătase  
din care însă nu zboară fluturi 
şi nici pe geamul aburit 
nu-i poţi desena, colora şi decupa 
albastrul nu-şi găseşte rostul 
nici roşul devenit portocaliu,  
prin împrumut de culoare  
căreia i-a greşit măsura,  
procentul care secretă iubirea 
nu se poate modifica 
căci vine soarele mare  
usucă pictura şi geamul 
doar bretelele sunt uitate 
aşa trecute peste umerii unui fapt 
ce nu ştim din ce anotimp vine 
şi care-i este ţinta 
centrul cercului  
sau doreşte să rătăcească prin marele imperiu 

pentru a nu mă mai striga peste gard 
atunci când sufăr de negrul nopţii 
şi nu-l mai pot şterge  
de pe unghii. 

viaţa rămâne în voi 
 
                   
precum falxul dacic 
în figurile de stil 
ignorând depresia timpului 
şi masa pentru masajul de relaxare 
 
depresia se declanşează 
odată cu momentul creat  
când îţi intră pisica în calculator 
pentru a prinde şoarecele inteligenţei 
ce intenţionează să-i ronţăie lumina 
doar că tu ai ascuns câţiva kilowaţi 
sub haină 
pentru vreme rea  
 
lumina însă e gândirea pozitivă  
a Domnului 
preluată de noi în fiecare dimineaţă 
ignorând actorii ce îşi joacă, la perfecţie,  
absurdul existenţei  
stând la pândă în faţa calculatorului 
pentru a prinde pisica  
acum aflată pe masa pentru masajul de relaxare 
care, cu un calm, cum cel al nopţilor de vară 
introduce falxul  
în teaca memoriei 

între mine şi dilemele mele poetice 
 

prezentul nu se termină în ochiul meu,  
pe obrazul meu, ce seamănă cu o hartă, 
unde nu-ţi găseşti oraşul în care te-ai născut. 
o fi sub luna modelată în formă de cercel 
bijuteria de maximă siguranţă a nopţi 
sub strălucirea căreia,  
orice chip scăpat din întuneric  
şi-ar putea îndulci imaginea, 
punându-şi mustaţă de ciocolată 
iar limba, oricât de scurtă ar fi,  
tot ar ajunge la ea. 
în acest timp îmi tot vin cuvintele tale în minte: 
„sunt poeţi a căror poezie îţi sfâşâie viscerele 
cu aripile ascuţie, precum cele ale vulturului regal. 
sunt alţii care nu vor reuşi niciodată 
să ajungă la inima noastră, majori, 
mereu le mai rămâne de pus un etaj 
pe casa poeziei. 
ceilalţi vorbesc limba mieilor, 
a căror destin, în fiecare primăvară,  
aprinde câte o stea pe cer, 
cu o brichetă RONSON”. 
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Maria TRIF 
 
 
 
 
 
Cu un vârf de suflet 
 
Frâng un vreasc de îndoială din împrejmuirea zilei 
Și-l arunc în vatra rece să îl ard, spre nimicire, 
Îmi beau ceaiul de gutuie-ntins de mâna seacă-a milei, 
Răsfoind prin cartea minții doar de tine aflu știre... 
 
Simt pe buzele de iască răsuflarea ta fierbinte, 
În curbura palmei mele chipul tău prinde contur... 
Brațul dezmierdarii tale ce se-apleacă să-mi alinte 
Trupul frânt de așteptare, să-l alung nu mă îndur. 
 
Și mi te cuprind frenetic într-un  ritm de poezie, 
Te îndemn să-asculți bătaia ce mă chinuie sub stern, 
Dar o simte doar întinsul alb al foii de hârtie 
Unde, cu un vârf de suflet, ne-ajungându-te, te-aștern... 
 
      
 
Plecări 
 
Am auzit că pleacă vara, 
Iubite, și nici tu nu ești! 
E zvon că s-ar fi dus și gara 
Spre alte așteptări lumești. 
 
Aud că frunza-și pregătește 
Migrarea galbenă, de-un ceas 
Și o să ardă mișelește, 
În urmă, verdele rămas. 
 
Aud că mării-i pleacă valul 
Pe Apa Sâmbetei, spre-apus... 
Măcar de mi-ar rămâne calul 
Și soarele, o vreme, sus! 
 
    
 
Atât? 
 
Numai atât ne este dat, mă-ntreb, 
Ne-avându-ne, dar fiindu-ne cu totul,  
Să tot urzim cu partea de întreg 
A-i dejuca târziului complotul? 
 
Să ne găsim doar pe la porți de vis 
Strângâd la pieptul dorului himere, 
Nepricepând când viața a prezis  

Că darul este-al celui care-l cere. 
 
Atât, atâta doar ne-o fi fost dat, 
În patul alb din gândul dăruirii  
Să ne-adâncim, aproape de păcat, 
Dar să ne-ntoarcem pe stinghia firii 
 
Spre-a ne vedea doar cuvincioși, în treacăt, 
Cât s-amânâm cu anii așteptarea, 
Cu dragostea ținută, greu, sub lacăt, 
Mințind că ne-ntâlnește întâmplarea? 
 
Și vom rămâne numai cu atât? 
Cu poezia tainei pe hârtie 
Ce-o să ne țină cândva de urât, 
Iertându-ne că n-a ajuns să fie... 
 
 
 
  Catren  
 
Poposindu-mi clipa la răscrucea goanei 
Las în voie murgul înșeuat în zori 
Vântul se-ntețește rece-n părul toamnei 
Răsfirându-i roșu pletele-culori 
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Vasi COJOCARU 
VULCAN 

*** 
De dincolo de codri, de dincolo de vis, 
lupoaica porni să coboare muntele. 
Odată cu zăpezile topite în șuvoaie, 
odată cu brizele, 
târând după ea soarele, 
cobora lupoaica spre mine. 
 
Blana ei jilavă mirosea 
a seve zălude, a cald, a poieni trezite, 
a pământ mirosea blana ei, 
stârnind freamătul nerăbdător al pădurii. 
Alerga să-mi întâlnească visul 
hrențuit de cețuri și ploi spăimoase, 
de molime și patimi, 
zdreanța de vis destrămat în negurile iernii agonice, 
lungă și albă cât veșnicia. 
 
Și-l va întâlni, și se va hrăni hulpav din el 
ca dintr-o inimă de pui abia fătat 
în care țipă viața, pasăre speriată. 
Apoi va urca muntele, 
ducându-mi visul cu ea, 
smulgându-l din agonia acestei ierni, 
cât mai departe 
pe creste, 
în soare, 
tot mai departe. 
 
 
 
Fără de patimi 
 
Salcia din inima mea s-a desfrunzit. 
Mângâie cu crengile goale 
cicatrici argintii ale unor răni de demult. 
A rămas doar tăcerea, 
lac în amurg, 
în contemplația cerului încremenit. 
Dar cine poate spune că a văzut vreodată un lac 
zâmbind? 
Poate doar în nopțile invadate de milione de stele, 
când adâncurile sale freamătă 
stârnind mici valuri care se sparg de țărmuri 
asemeni unor zâmbete frânte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acedia Carpatica 
 
Octombrie a murit! 
Azi luna s-a stins 
iar stelele și-au pus iașmacul, 
sfiindu-se de trecerea mea 
pe deasupra lor. 
 
Mi-e frig, 
Mi-e noapte, 
Mi-e moarte. 
 
Mi-e dor de multele mele călătorii 
care mi-au fost menite. 
 
Am obosit să aștept, 
și-am obosit să-mi mai pese. 
 
 
 
*** 
Cerul a murit în ochii tăi, 
stelele s-au stins una câte una. 
Au rămas doar noaptea, umbrele 
și greutatea ploii înghețate, 
au rămas doar fantomele din poienile verii 
dezmierdate de cântecele a pustiu 
ale lupilor la altarele lunii. 
Unde ești tu, Moarte, fecioară?... 
 
 
 
Kamikaze 
 
Zburând prin ceață, 
căutând o țintă, o cale, 
dorești cu-atâta ardoare 
pacea. 
Fii fără teamă, 
plăpândă floare de cireș, 
strălucitoare, 
pământul, cu toate ale lui, 
n-ai cum să-l ratezi. 
 
 
 
*** 
În mijlocul toamnei, 
sub pragul colibei, 
un greier și-a găsit sălașul. 
Căldura vetrei 
sau dogoarea dorului din mine 
l-a îndemnat să-i fie milă? 
 
 
 
*** 
bate, vântule, bate 
nu lăsa astă frunză 
să atingă pământul 
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Mariana CODREAN 

 
Motto: Am desprins scânduri din cer, 
mi-am făcut din ele o cruce. 

1. Moartea este o femeie 

Am desprins scânduri din cer,                                                                                                                                                   
mi-am făcut din ele o cruce.                                                                                                                                           
Moartea este o femeie,                                                                                                                                                       
ea îmi sărută coapsele, în fiecare 
seară,                                                                                                                          
mă îmbracă cu pământ...                                                                                                                                                                                             
eu tresar, încă mi-e frică.                                                                                                                                           
Moartea este puternică!                                                                                                                                                 
Însă am început să simt,                                                                                                                                                               
degetele îi tremură când mă atinge sub pământ. 

2.   Zidită într-o inimă de înger 

Mi-a adormit în brațe mama                                                                                                                                               
Din razele lunii curgeau lacrimi,                                                                                                                                                  
în păr avea frunze de tei.                                                                                                                                                            
Pe jos, căzută pe podea,                                                                                                                                                         
se zbătea o umbră.                                                                                                                                                                    
Zidită într-o inimă de înger,                                                                                                                                 
pe un perete fără de sfârșit,                                                                                                                                            
cu degetele lungi de primăvară,                                                                                                                                               
mi-a adormit în brațe mama. 

3. Tâmpla lui Dumnezeu 

Palmele reci ridică natura căzută                                                                                                                                            
și o reazemă de tâmpla lui Dumnezeu.                                                                                                                      
Noaptea își ascunde pumnii în urma pașilor tăcuți                                                                                                                
și fredonează încet un cântec de moarte.                                                                                                                          
Cerbii de aur dansează în flăcările ploii,                                                                                                                    
iar luna se descalță de melancolie.                                                                                                                                  
Fluturii cerului îngroapă frunzele ce cad                                                                                                                              
în cristalul tulbure al ferestrelor. 

4. Îngerul lui Dumnezeu 

Dumnezeu m-a rugat                                                                                                                                                     
să am grijă de îngerul lui                                                                                                                                              
până în ziua în care se va întoarce. 

5. Moartea m-a vândut 

Pământul e oglinda în care te privesc,                                                                                                                             
sângele de taur îmi picură sub pleoape                                                                                                                                       
umbra însetată adună fiecare strop                                                                                                                                         
și-mi face din sânge o cămașă.                                                                                                                                              
Simt cum îmi alunecă pe trupul gol și rece,                                                                                                                                                      
nu-mi cere să mă întorc în locul                                                                                                                                               
în care moartea m-a vândut!                                                                                                                                                    

Bucată cu bucată,                                                                                                                                                                      
carnea s-a desprins până la piatră. 

 

 

6. Trandafirul 

Am făcut cu moartea un schimb,                                                                                                                                     
să simtă ce simt eu.                                                                                                                                                                   
I-am dat inima să-i bată.                                                                                                                                                                 
În locul inimii a crescut un trandafir,                                                                                                                                   
spinii lui să-mi aducă aminte că trăiesc. 

7. Gâtul ploii 

Pământul se oglindește în izvoarele lunii,                                                                                                                              
scuturându-și mantia albastră,                                                                                                                                                         
în suflete de ceară, în glezne de cristal.                                                                                                                             
Curge tăcerea peste umerii mei goi                                                                                                                                        
și trupul îmi tresare când pașii tăi îl trec                                                                                                                               
ca pe un pod cu struguri de plumb.                                                                                                                                     
Cu frunze de lacrimi îmi înfășurai sânii.                                                                                                                                              
Sărutând gâtul ploii, tresar pentru întâia oară.                                                                                                                          
Îmi crește printre degete un înger                                                                                                                                                        
cu pleoapele albastre și brațe de lemn,                                                                                                                                 
îmi cuprinde mijlocul, întrebându-mă:                                                                                                                              
,, Care este distanța dintre suflet și trup?,, 

8. Porți închise 

Nu trebuia să te ascult,                                                                                                                                                                   
să aștept să-mi deschizi porțile dimineții.                                                                                                                  
Nu trebuia.                                                                                                                                                                              
Tresar, tresar când pașii îți aud în gând, făcând cărare...                                                                                                 
Alerg spre porțile închise.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
9. Dumnezeu își lasă lacrimile peste flori 

În fiecare noapte mă întorceam,                                                                                                                                             
până când m-am convins că nu este acolo.                                                                                                            
Pământul nu poate îngropa un înger.                                                                                                                         
Cu unghiile inimii am zgâriat cerul atât de adânc                                                                                                                              
încât a început să sângereze...                                                                                                                                          
Noaptea, în rochie de sticlă,                                                                                                                                                
își ridică brațele agățându-le de lună.                                                                                                                 
Dumnezeu își lasă lacrimile peste flori,                                                                                                                            
umbra rezemându-și-o de cruce.                                                                                                                                     
Când eu mă duc, umbra Lui pleacă,                                                                                                                   
când plec, ea vine înapoi.                                                                                                                                                 
Dumnezeu își lasă lacrimile peste flori,                                                                                                                                           
umbra rezemându-și-o de cruce. 

10. Din lacrimi ți-am făcut o cruce 

Am plâns atât de mult încât                                                                                                                                        
pământul s-a făcut o nucă.                                                                                                                         
O simt, rostogolindu-mi-se pe trup                                                                                                                                     
și în mii de stele mi-l despică.                                                                                                                                                    
Atunci când ating cerul,                                                                                                                                          
se face iar lumină.                                                                                                                                                         
Pe firele-mi de păr cobor,                                                                                                                                         
mă întorc iar la tine. 
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Camellia 
STÂRCESCU 

 

Vama iubirii 

 

Trec zile în șir în care ni se pare că trăim. 
Ne amăgim că ceea ce ni se întâmplă putem numi 
viață, din comoditate, însă, și mult prea rar din 
conștienta asumare a unei atari realități. Mai 
degrabă viețuim, zic, prizonieri voluntari în labirinturi 
de compromisuri și gesturi mecanice, care ne 
reprezintă sau nu, ne fac sau nu bine, ne fac sau nu 
plăcere... Acceptăm alături oameni care ne mint, cu 
talent sau fără, oameni care ne calcă în picioare 
demnitatea, sufletul, viața... Tăcem. Mergem mai 
departe. Noi? Sau umbra aceea care ne poartă 
numele și cu care ne trezim, într-o zi, că nu avem 
nici o legătură? Când ne-a creat, DUMNEZEU ne-a 
dat, întâi de toate, un suflet și abia mai apoi un trup, 
drept haină care să-l poarte prin lume. Ce s-a-
ntâmplat cu noi, de am ajuns să curățăm haina mai 
mult decât sufletul ce-i dă formă? Ce s-a-ntâmplat 
de ne ascundem sângerândele răni interioare în 
spatele unor stereotipii străine? 

Am uitat să râdem pentru că am obturat 
drumul Luminii spre noi. Am uitat să plângem, să 
dăm frâu liber lacrimii când e să cadă, uitând că e un 
dar dumnezeiesc. ”Nu se cade!”, ni se spune ades. 
Cinic reflexiv peste gramaticile niciodată învățate 
până la capăt. Și ce anume ”nu se cade!”? Să 
râdem. Să plângem. Să trăim? 

Am învățat recent cea mai grea și mai 
frumoasă lecție dintre cele pe care mi le-a dat 
Dumnezeirea până acum. Că nu suntem noi cei care 
îi alegem pe oamenii care ne intră-n viață. Dar că 
suntem datori să-i alegem pe cei care ne dorim să 
rămână.  Cei care sunt ei înșiși lecții frumoase, de 
folos pentru drumurile spre noi înșine. Cei care ne 
umplu sufletul cu un simplu gest, cu un simplu 
zâmbet, cu o tăcere, poate, sau o lacrimă. Că toți 
ceilalți nu sunt decât vietăți pasagere, pe lângă care 
ne putem trece clipele, dar pe care suntem obligați a 
nu-i lăsa să ne murdărească. Cu nici un chip! 

Am învățat că o durere copleșitoare te poate 
îngenunchea. Da. Dar doar atât cât să rostești o 
rugăciune, rotundă ca o lacrimă ce nu mai poate să 
cadă. Apoi, te ridici. Încet. Tremurat. Șovăitor, 
cumva. Și mergi mai departe. Chiar dacă știi, simți, 
înțelegi că nu mai ești același. Niciodată. Pentru că ți 

s-a dublat Lumina. Și Dragostea. Și Dorul. Și trebuie, 
așadar, să le porți cu demnitate mai departe. Pentru 
cine-a fost și nu mai este. Pentru tine, care EȘTI 
pentru că Cineva a fost... 

V-ați întrebat mulți dintre voi cum poate fi 
singur cineva care are atât de mulți prieteni pe 
facebook și chiar în viața reală. Vă spun: gândiți-vă 
bine! Toți aceștia rămân undeva, acolo, când ne 
ridicăm de la birou și închidem computerul; când 
spunem ”La revedere!” și închidem telefonul, în urma 
unei scurte sau lungi convorbiri. Nu e suficient. 
Pentru că suntem, cum spuneam, și trupuri, așa cum 
suntem suflete. Suntem oameni. Care tânjim după 
îmbrățișări reale, după mângâieri și nopți de 
dragoste fără sfârșit... Cu un alt OM. Cu un alt suflet, 
îmbrăcat într-un trup palpabil. 

Nu suntem îngeri, să ne-mperechem în zbor 
Și să plătim iubirii, -n  lacrimi, vamă! 
Suntem un Om frumos lângă alt Om, 

Supuși Dumnezeieștii voi, fără de teamă... 
 
 

…………… 

 

Dumnezeiasca clipă 

 

Ne intersectăm viețile, zi de zi, cu o mulțime 
de persoane. Uneori, dacă suntem norocoși, cu 
oameni. OAMENI. Care ne intră în viață parcă de 
nicăieri venind. Îi știm. Ne sunt colegi, poate, sau 
doar simple cunoștințe în viața reală sau în virtual. 
Se prea poate să fi schimbat unii cu alții câteva 
cuvinte, în treacăt. Apoi, într-o zi, într-o 
dumnezeiască clipă, totul se schimbă. Ne trezim că 
unul dintre oamenii aceștia ne intră, cu adevărat, în 
viață. Ca un vânt cald de primăvară, ca o rază de 
lumină pe care nu știam că am așteptat-o, că avem 
nevoie de ea tocmai atunci, tocmai așa. Vine și te 
aduce acasă, te întoarce pe tine în tine însăți, 
adunându-te de pe unde-ai fi hălăduit o vreme. 
Recompunându-te bucată cu bucată, fir cu fir, nisip 
așezat ușor într-o clepsidră de lumină… Amintindu-ți 
că, în cădere, nisipul acela nu trebuie să marcheze 
trecerea, ci rămânerea – a noastră în noi, într-un 
timp care se cheamă viață și care, dar dumnezeiesc 
fiind, trebuie trăită. 

N-o să știm niciodată, poate, de ce se 
întâmplă să descoperim Lumina din cei de lângă noi 
într-un moment anume din viața noastră. Într-unul 
greu, de obicei, atunci când avem disperată nevoie 
de cineva, de ceva care să ne întindă sufletului o 
mână pentru a-l readuce unde-i e locul: aripă într-un 
zbor încă neîmplinit, cu care ne rămânem veșnic 
datori… 
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Mihaela 
GUDANĂ 
 
Întoarcere 
 
Iată-mă întors  
în măduva liniștii tale. 
N-am simțit fereastra albastră  
prin care am trecut 
pentru că n-am scuturat pomul 
vieții. 
Am lăsat gaj niște umbre prin care  
am pășit demult hotarul fricii de mine, 
cenușa lungă,  
din femurul mersului înapoi, 
am strâns-o în urna pasului încercat. 
Iată-mă! Am cenușă-n falange! 
Cu ea te mai pot mângâia până mâine, 
când va ploua cu regretele tale, 
apoi, câtă pulbere stinsă 
în văzduhul spre nori!  
Amestec întoarcerea cu aerul  
și plec spre coșul pieptului 
unde să aprind 
bătăile inimii moarte. 
Mă-ntorc! 
Cenușa se spulberă-n vis. 
 
Grijă 
 
Mă latră câinii, dar n-aud. 
De gol prea mare urlă. 
Nu-i luna sus în timpul ud 
Și-un gând e-nchis în turlă. 
Acolo sus, nu e de-atins 
De colții neputinței 
Îmi latră câinii ochiu-nchis 
Și liniștea ființei. 
Ar rupe haina unor ani 
Ce-o port pe trup de apă, 
Că în fântâna fără bani 
Dorințele-mi se-adapă. 
Mă latră câinii, dar ascult 
Tăceri din cântec dulce, 
Ei latră-n viața lor demult, 
N-au cale să se culce. 
Nici hrana zilei nu-i destul  
Să le-obosească dinții, 
Ei urlă singuri, nu-i aud, 
Că mă așteaptă sfinții. 
 
Ieşire 
  
Am ieşit puţin din mine,  
să vad cum e vremea între noi doi. 
Simţisem frig ieri  
şi am vrut să mă întind puţin  
la soarele iubirii noastre 
tu ştii totul despre puterile soarelui 
pentru legături trainice 

am întâlnit nişte fluturi care zburau visători  
de la mine spre tine şi invers  
în timp ce ne cultivam indiscreţia 
ne aruncam ochii unul altuia  
ori  ne număram degetele firave 
care nu ştiau încă să mângâie 
am adunat puţinele  libertăţi dintre noi 
le-am pliat discuţiile 
şi când am înţeles că nu pot construi clepsidre 
m-am aşezat pe coada unei litere  
şi m-am întors în mine.   
 
 
Statornicie 
 
Nu aleg fuga de munte. 
Accept cercul care mă cuprinde  
în formele perfecte ale statorniciei. 
Mă mai ridic pe o rază, 
mai cotrobăi în centrul ideii 
și sfârâm diametre opuse.  
Cu un arc mă arunc  
în brațele zilelor  
de pe întinsul depărtării 
și ador poziția muntelui. 
 
Nu știu  
 
Nu știu ce-i dincolo de primul hotar. 
Timpul nu vindecă nimic, 
ci nevăzut curge  
prin toate formele trecătoare 
ale trupului nostru. 
Timpul trece tânăr și arzător,  
apoi din galben copt spre liniștea albă.  
Candele pline cu rugăciuni 
se aprind mereu 
și în fiecare zi câte o aripă arde. 
Mai adăugăm câte un fruct  
adus în ciocul bucuriei 
ori câte un ochi străin  
în șiragul cu oameni. 
Câte un dor se mai plimbă 
pe la colțuri de viață. 
Dacă ți-e timpul plin cu spaime 
oblojește-ți sufletul  
cu un cuib de rândunică. 
 

Frângere 
 
Se frâng niște oase de-atâta durere, 
Falangele urlă în mâini de femei 
Scheletul de gânduri adoarme-n părere 
Și caută chipul mai multor idei. 
  
Sunt singure-n sine și nu le cunoaște 
Nici trupul tăcerii, nici lumea-n vorbiri, 
Se sparg de uimire și râuri vor naște 
De multele scrieri rămase-n simțiri. 
 
Se frâng niște oase și plâng între ele, 
Se strigă-n neștire, cerând ajutor 
Coloana se-nalță din mâinile grele 
Că palma ta-i iarna în care cobor. 
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Ioan Maxim EVU  
 
 

Statui 
 
Cu fruntea rece, stoarsă de 
sudoare, 
în Hunedoara-s vechile statui, 
coloși de piatră – zeii nimănui – 
cu ochii orbi curgând spre înserare 
 
Din fluxul vârstelor pierdute-n sânge 
mă strigă fluiere ascunse-n vad… 
Ah! Clipele din Orion cum cad! 
Printre statui singurătatea plânge. 
 
Vârsta de fier adulmecă în mine, 
zodii străvechi alunecând domol, 
printre statui e liniște și gol, 
sufletul meu se-nalță din ruine! 
 

Revedere 
 
Acum, în straie vechi mă-ntorc la tine 
Pădurea mea, când anii au trecut… 
Sunt eu, acel hoinar crescut 
la umbra ta, în zumzet de albine. 
 
Așa te știu, cetate foșnitoare 
cu ape limpezi, clare de izvor, 
din flori de tei miros îmbietor… 
cu fala ta de păsări călătoare! 
 
Iar eu, în straie vechi mă-ntorc la tine, 
vin după ani pe care i-am risipit… 
aduc în tolbă nimbul ofilit 
și toată jalea adunată-n mine. 
 
 

Sonet Candorii 
 
Noi suntem ofranda care va pieri, 
sângerând în sârme, hohotind în glod, 
mineralul sânge iarăși va stropi 
cămașa pestriță dintre sud și nord. 
 
Desenau catarge mai demult copiii, 
mai credeau în unda duselor corăbii… 
astăzi iahturi oarbe cu blazon hieratic 
dănțuie crustate-n fildeșul din săbii. 
 
Azi, tulburătorul spațiu de metal 
larg drapat în valuri negre de mătasă, 
ne ucide visul. Râul ancestral 
seacă-n fumul galben de pucioasă. 
 
Unde sunt copiii, cine va rămâne 
să zâmbească vesel zorilor de mâine? 
 
 

 

Autumnală 
 
 Ah iarăși se usucă iarba 
 și moare îngropată în noroi 
 noi tot mai singuri am rămas iubito 
 mai nențeleși mai vanitoși mai  goi. 
 
 Cum cade nemilos și-ngheață frunza                                                                        
 sub amprenta pașilor tăi 
 copacii ne imită plagiază 
 singurătățile urzite-n ei 
 

 
   Piatra vorbind 
 
  - în memoriam C. Brâncusi 
 
 A fost mirajul unui început 
 călătorind călătorind călătorind 
 a fost o fugă de necunoscut 
 fugind fugind în sine fugind 
 apoi  a fost nevoaia de cuvânt 
 vorbind vorbind sieși vorbind 
 nouă vorbind 
 
 

Mirarea                                   
                în memoriam                         

                        N.S.                        
                                                                                                                                                                                                                  
 Și a strigat sinele odată                                                  
 a strigat hai loveste-mă                                                  
dar aripa destinului m-a lovit                                                    
 si mirosea a pamînt înzeit                                                    
                                                                                  
 apoi sinele a poruncit 
 si mirarea s-a desfrunzit 
 mîngaindu-mă din copilarie 
 mângâindu-ma pâna în chindie 
 mirarea care locuia în cuvânt 
 că numai ea mi-a ramas pe pământ 
 că numai noi am rămas 
 pământ 
 

  Logosul                        
 
  Aproape de ape                          
  aproape de vânt                         
  aproape de brazde-                      
  sămînță -cuvânt                           
                                                                                                                                 
                                                                                                                                    
  aproape de mâine                         
  sub aripi de zeu                        
  cum soare din ape                        
  zvâcnind curcubeu                         
                                                                                                                          
  aproape-n pleoape                         
  aproape de cânt                           
  o lume se naște                           
  din Logosul-sfânt    
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Gorun 
MANOLESCU 

 

Cel căruia îi este… 

 

S-a trezit mahmur şi confuz. S-a mişcat încet, cu grijă. A 
coborât de unde dormise. Totul era straniu. O cameră 
imensă cu pereţi albi, cu geamuri mici aproape de tavan 
prin care lumina se strecura mirific, consistent ca un 
lichid semiotic; alcătuit dintr-o altă lumină ciudată 
precum a unei lumânări care se auto-iluminează. De 
unde venea această lumină preluminată? Nu a avut timp 
să se întrebe. Era îmbrăcat aşa cum se culcase dar 
impecabil. La ţol festiv la patru ace, cu cravată şi batistă 
la butonieră, costum negru perfect şi un ceas de colecţie 
cu lanţ ancorat într-un buzunar al vestei, cu pantofi bine 
lustruiţi, de gală, maro care contrastau plăcut cu negrul 
costumului şi cămaşa albă călcată fără nici o cută. A 
făcut câţiva paşi şovăitori pe dalele încăperii; apoi încet, 
încet a început să se mişte, din ce în ce mai sigur pe 
picioare, până spre uşa masivă din lemn. Aparent 
blocată clanţa - când a încercat s-o apese s-a deschis 
singură, fără nici un zgomot, împreună cu uşa. A simţit 
abia acum că în încăpere era frig şi afară străjuia un 
soare blând de vară întârziată în toamnă; îl ademenea 
puternic, binevoitor şi plin de o căldură binefăcătoare. A 
păşit pe nişte trepte într-o grădină feerică, şi-a întins 
braţele şi corpul să se dezmorţească pe deplin, a pornit 
apoi agale; un fel de zgomot-melodie de fapt îl aştepta 
să îl legene şi a simţit-o cum îl străbate şi îl încălzeşte 
odată cu razele soarelui. Grădina era imensă, cochetă 
cu tot soiul de flori pomi şi tufişuri decorative, poteci bine 
îngrijite ca şi când răsărise din pământ special pentru el 
sau el o crease. Plimbându-se prin ea a păşit pe poteci 
care se bi, tri-furcau în toate părţile îmbiindu-l. Undeva, 
în faţă, se întrevedea un luminiş în care vroia să ajungă. 
Era acel luminiş, privit de la distanţă, o făgăduială 
misterioasă pe care era chemat s-o pătrundă. Ajungând 
după nenumărate ocoluri la intrare, călăuzit de o lumină 
la început orbitoare apoi din ce în ce mai aromitor 
fantastică, un fel de altă lumină din lumină, a fost cuprins 
de o mare, imensă încredere, certitudine că aşa cum 
numele lui era numele lui, cum el era el, cum bucuria era 
a lui întreagă, când va păşi mai departe avea să capete 
ceva măreţ. Cum liniştea şi armonia începuseră să-i 
umple mintea, inima şi trupul a ştiut că tot aşa se vor 
întâmpla lucrurile dacă va privi tot timpul în centrul 
luminişului şi numai spre acel centru pe care nu avea să 
i-l mai ia nimeni. Era extrem de aproape: un pas doar un 
pas. Un oarecare lucra pământul acolo tot măsurând şi 
măsurând, în pauze dese. S-a oprit să-l privească. Îi 
plăceau muşchii lui lucraţi cu grijă care se încordau şi se 
relaxau în mişcări bine strunite, elegante. O statuie vie. 

Lucrătorul s-a oprit privindu-l cu curiozitate. I-a dat 
bineţe şi ar fi vrut să-l întrebe dar nu putea să deschidă 
gura. Lucrătorul l-a înţeles fără nici o vorbă. Vrei să şti 
ce fac aici? l-a întrebat fără să îşi vorbească şi dialogul a 
continuat. Da, i-a răspuns. E o treabă grea, migăloasă 
aproape ca un lucru de artă care trebuie să iasă perfect 
şi nu-mi iese şi nu-mi va ieşi. Şi pentru cine faci lucrul 
acesta? Ei, aici e mai greu de spus. De ce? Pentru că 
nu-i pot spune decât celui ce îi este destinată lucrarea. 
Dar dumneata cine eşti? Eu? Eu sunt cel căruia îi este 
destinată lucrarea… 
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Ioan BARB 
 
 
 
 

         Îngerii lui Bologan 
 

          Ne îndreptam spre satul care marca intrarea 
în rezervația naturală. Se contura pe cer silueta 
masivului muntos, înconjurat de nori albi de ceață. 
Cel mai înalt vârf era acoperit deja de zăpadă. Pe 
măsură ce avansam pe șoseaua șerpuită, prin văile 
nelocuite, se vedea,jos, în vale, oglinda 
strălucitoare a fluviului care aluneca pe sub 
coastele abrupte. 
        - În locurile acestea sunt puține sate locuite. 
Oamenii au plecat din cauza vieții grele, spuse 
șoferul, care, parcă îmi citise gândurile.  
         Motorul gâfâia iar mașina urca anevoie. În 
dreapta drumului apăru o placă cenușie pe care 
scria cu litere aproape șterse: localitatea Potcoava. 
Deși trecusem de primele case, pe stradă nu se 
zărea nici țipenie de om, iar curțile păreau pustii. 
    - În satul ăsta nu locuiește nimeni, spuse din nou 
șoferul, care era, în același timp gazdă, șofer și 
ghid. Cei tineri au plecat pe dincolo. Cei bătrâni au 
murit. Au mai rămas casele părăsite și crucile din 
spatele grădinilor. Pe aici satele nu au cimitire. 
Casele sunt răspândite pe ici și colo și uneori chiar 
vecinii nu se văd unii cu alții de toamna și până 
primăvara. Iernile sunt aspre și lungi. De aceea își 
îngroapă morții în spatele caselor. Uneori, zăpezile 
sunt atât de mari, încât preotul nu poate să ajungă 
în acel loc până când se moaie vremea și se 
topește neaua. Nu se poate săpa nici groapa, din 
cauza pământului înghețat. Așa că în locurile astea 
e greu să și mori. Fiecare bătrân are un sicriu 
pregătit, pe care îl șine în podul casei. Dacă 
doamne ferește, se întâmplă și moare iarna, îl 
coboară din pod și după ce așază mortul în sicriu, 
cu toate rânduielile, îl închid într-un șopron. Stă ca 
în frigider până la primăvară, când urcă preotul și 
poate să fie îngropat creștinește. 
       Am mai mers câțiva kilometri, după aceea ne-
am oprit în fața unei clădiri pe care încă atârna, ca 
o relicvă din vremuri de demult, o placă decolorată 
pe care scria cu litere de-o șchioapă: ”Dispensar 
sanitar”.  Din coșul cocoțat ca un cocostârc pe 
acoperiș ieșea o dâră albicioasă de fum, care, 

trebuie să recunosc, ne-a topit bruma din suflete. 
Deci locuiește cineva aici, mi-am spus. Iată un 
lucru bun. Am coborât din Wloswagenul vechi și 
am făcut câțiva paș,i pentru a-mi dezmorți 
picioarele.  
    - Acuși o să vină și primarul și asistenții sociali, 
mă anunță ghidul meu, privindu-și ceasul. Era un 
bărbat înalt, între două vârste. Purta ochelari 
cenușii. Din acestă cauză nu-i puteam distinge 
privirea și aveam impresia stranie că nu mă aflu în 
prezența unui om.  
     Am intrat în dispensarul sătesc unde moțăia, 
lângă soba de teracotă,  un bărbat între două 
vârste, cu un început evident de chelie. S-a trezit și 
a îngânat un salut șters, în timp ce ne cerceta de 
după sticlele groase ale ochelarilor. Pe aici toți au 
ochelari, am concluzionat în gând. Omul s-a ridicat 
de la masă și ne-a pus înainte ceainicul aburind, 
flancat de două pahare de unică folosință. 
- Aici timpul trece al dracului de greu, a zis omul,  
doar ca să se afle în  treabă și s-a reîntors pe 
scaunul său de lângă sobă, reluându-și somnul sub 
acoperire.  
        Văzându-l, mi-am adus aminte de Fratele 
Traian și de vremea când lucram cu el, în același 
schimb, la furnalele de o mie, din orașul meu natal. 
Eram foarte tânăr în acea vreme. Însă el era trecut 
bine de cincizeci de ani. Mi-l aminteam perfect: 
mic, rotofei, cu o chelie prelinsă ca o clătită peste o 
frunte neobișnuit de lată, de sub care te priveau doi 
ochi mereu neliniștiți și bănuitori. Îi spuneam 
Fratele Traian deoarece omul era pocăit la Oastea 
Domnului și se ținea mai cu moț decât noi ceilalți. 
Nu fuma , nu bea, nu înjura, nu scuipa pe jos, nu 
bârfea, nu vorbea decât atunci când era întrebat. 
De aceea nici nu ne plăcea de el. Probabil din 
cauză că, în felul lui de a fi, ne citeam toate lipsurile 
noastre. Odată, la un schimb de noapte, pe când 
ne  aflam doar noi doi în mica baracă a lăcătușilor 
instalatori ni s-a spus să nu încercăm să ne 
culcăm,  deoarece vor fi controale de la partid. Era 
cam spre apusul epocii de aur și în fiecare schimb 
se organizau controale drastice de la partid și de la 
securitate. Fratele Traian și-a pus ochelarii pe ochi 
și s-a apucat să citească într-un ziar deschis în fața 
sa. Era oficiosul de partid din județiul nostru. Am 
stat așa până în jurul orei două și am constat că nu 
s-a întâmplat nimic. L-am întrebat ceva pe bărbatul 
de lângă mine și nu mi-a răspuns. Atunci l-am privit 
cu atenție și am înțeles că sub ocelarii cu lentile 
groase, ochii lui erau adânc cercetați de Moș Iene 
pe la gene. Trebuia să fi foarte atent încât să îți  dai 
seama că omul doarme cu coatele sprijinite pe 
masă și cu ziarul întins în fața sa. Doar bărbia, care 
se rezema de piept, părea un indiciu că bărbatul 
dormea iepurește.  
         M-am lungit pe scaunul de lemn din fața 
mesei și am adormit. Lumina rămăsese aprinsă. 
Nici nu ne-am dat seama când ușa s-a deschis și 
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în cadrul e metal s-a ivit chipul țâfnos al 
secretarului de partid pe uzină. În spatele lui era 
șeful de schimb și un paznic cu o lanternă care 
răspândea o lumină puternică. Fratele Traian a 
deschis doar ochii fără ca nimic să lase să se vadă 
că s-a trezit din somn. În ce mă privea, am sărit de 
pe scaun ca ars, însă era prea târziu. 
      - Dormiți în timpul programului, nu-i așa? ne-a 
interpelat vocea răgușită a secretarului de partid. 
     - Cum să dormim, tovarășe secretar? îl întrebă 
cu o voce mirată fratele Traian.  
     - Este adevărat că dumneata nu dormeai, dar 
tânărul? 
     - Tovarășe secretar, nu dormea nici unul din noi. 
Am lucrat vreo două ore să desfundăm niște 
elemenți de răcire la etalajul furnalului. N-am avut 
mască de protecție și colegul meu a cam amețit, 
din cauza gazelor. Îl doare rău capul și de aceea l-
am lăsat să stea întins. Noaptea nu este nimeni la 
punctul sanitar. De unde să fi cerut ajutor? 
       -  Bine, fie și așa... a încheiat omul de la partid, 
fără să pară prea convinds de vorbele șefului meu 
de echipă. L-a mai întrebat despre alte probleme 
de serviciu și apoi au ieșit din baracă. Când s-a 
întors, Fratele Traian m-a muștruluit puțin. De 
atunci în fiecare noapte în care eram de serviciu 
împreună și nu aveam de lucru, am început să 
dorm și eu iepurește. 
         În timp ce îmi aminteam aceste întâmplări 
foarte vechi,  a apărut și primarul însoțit de două 
angajate de la serviciul de asistență socială din 
Primărie. Ne-am salutat și am fost invitat să urc în 
mașină. Primarul era un bărbat scund, cu trupul 
butucănos. Ne-am înghesuit pe banchetele prăfuite 
și am plecat. Mai aveam de mers vreo treizeci de 
kilometri de-a lungul fluviului, până să ajungem la 
ținta călătoriei noastre. 
     - Sunt câteva sate pustii prin aceste locuri, a 
început să povestească primarul. Dar n-a fost 
întotdeauna așa. De când a căzut industria și s-au 
închis minele de cupru s-au stricat lucrurile. Cei 
bătrâni au cam murit iar cei tineri au plecat pe la 
orașe. Mulți îs în Spania și-n Italia. Nu-s locuri rele. 
Dar asta este soarta satelor de munte. Aici viața 
este grea. Dacă n-ai ce băga în gură ești mort. Mori 
așa, de unul singur. Că nu știe nimeni de tine. A 
fost o vreme când zona a părut că prinde viață. 
Începuse să vină multă lume. Multă. E un schit în 
munte, la vreo cincizeci de kilometri depărtare. 
Erau câțiva călugări acolo. Uitați de vreme. Până  
când s-a aflat de mormântul Sfântului, care fusese 
exilat de Ceaușescu în acel schit uitat. De atunci a 
început necazul. 
      - Era un sfânt prin locurile aste pustii? l-am 
întrebat curios. M-a privit ușor jenat și a continuat: 
      - Se pare că dumneata ești ultimul ins care află 
lucrurile importante. Sfântul a trăit aici vreo cinci 
ani, chiar înainte de revoluție. De fapt în acel an s 
și murit. Cu vreo două luni înainte de căderea lui 

Ceaușescu. De fapt, ăsta a și dat ordin ca Sfântul 
să fie alungat aici. Putea să-l omoare, dar nu știu 
de ce și dictatorului părea că i-a fost teamă.  
       - Da ce treabă avea Sfântul cu Ceaușescu? 
Am întrebat mirat. 
       - Se pare că Ceaușescu a auzit de prorociile 
Sfântului, un fel de Nostradamus, de la noi. Și de 
puterea acestuia de a citi gândurile oamenilor și de 
a se face nevăzut. Că dispărea și apărea de unde 
nu te așteptai și nu-i puteai face nimic. De aceea l-
a și cruțat dictatorul. Numai că atunci când au stat  
fața în față, Sfântul i-a prezis moartea. Da! Da! Cu 
subiect și predicat.  I-a spus că o să moară de 
glonț. Dar nu i-a plăcut lui Ceaușescu. Atunci  a 
hotărât și soarta Sfântului. Prin optzeciși patru l-a 
trimis sub escortă la schit. Dar nu l-a putut opri 
nimeni să plece când vrea el. Așa că, spun 
călugării care au fost cu el la schit, că se făcea 
nevăzut și umbla pe unde poftea. Când era la 
București, când te miri pe unde. Unii spun că în 
timp ce era arestat Sfântul a fost la înmormântarea 
mamei sale. A trecut printre gratii și n-au avut ce-i 
face. Se pare că ieșea din trup. Iar trupul rămânea 
pe loc unde se afla în acel moment. După care lua 
alt chip la fel cu al său, cu care se arăta în locul 
unde se ducea. Putere dumnezeiască, domnule! 
Mare putere. 
        Interlocutorul meu își făcu trei cruci mari și 
rămase o vreme gânditor.  
      - După aceea, l-am adus eu cu picioarele pe 
pământ, ce s-a mai întâmplat? 
      - Ei, de aici începe povestea. La început a aflat 
puțină lume despre locul unde este îngropat 
Sfântul. Veneau duminica și se rugau la mormântul 
său săpat chiar în fața schitului. Și atunci a făcut 
Sfântul câteva minuni. Vindecări, domnule. Mari 
minuni.  Veneau unii în cârje și plecau acasă pe 
picioarele lor. Mare minune, zău așa. Și veneau tot 
mai mulți.  În fiecare zi mai mulți. Puhoi de oameni.  
       - Și? l-am întrebat nedumerit, așteptând 
continuarea poveștii. 
        - Toate mergeau strună pe aici, domnule, cu 
Sfântul nostru. Că avea grijă de noi chiar și din 
mormânt. Începuseră să vină pelerini din toată țara. 
Se cazau pe la oamenii din satele astea. Pe unde 
mai găseau vreun gospodar. Chiar și din 
străinătățuri veneau. Că nu aveau unde înnopta și 
dăduse norocul peste bieții săteni! Nu mai aveau 
pe unde să îi găzduiască. Așa s-a procopsit și 
fierarul nostru, Bologan. Că îi murise nevasta și a 
rămas cu cinci copii, domnule. Greu e să rămâi 
bărbat tânăr cu cinci copii. Unde mai pui că ultimii 
doi, ăia gemeni, de-abia puteau vedea lumina zilei. 
Că se născuseră amândoi cu beteșug la ochi și 
erau aproape orbi. 
        - Na, că m-ai luat pe nepregătite. De cine 
vorbești ma-ta?  
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       - De omul la care mergem, domnule. De 
Bologan. Fierarul satului. Într-o iarnă i s-a prăpădit 
nevasta de inimă amară. Așa zice lumea. 
       - Ce spui, omule! Cum vine asta? am zis eu, 
mai uimit de chipul lui senin, ca al unui copil care 
se destăinuie unui om mare, decât de firul poveștii. 
        Omul se întinse spre mine și începu să îmi 
șoptescă, aproape de ureche, ca și când s-ar fi 
temut să nu îl audă cineva în timp ce îmi destăinuia 
un mare secret: 
       -  E taină mare, domnule. Femeia asta a lui 
Bologan era foarte frumoasă. Frumoasă femeie. 
Batâr că era oacheșe. Se spune că după ce 
bărbatu-su nu mai avusese de lucru și trăiau ca vai 
de ei, își luase inima în dinți și trecuse Dunărea, 
dincolo, la sârbi. Lucra la un gospodar cu dare de 
mână. Așa au pus ei ban cu ban deoparte, pentru 
zile grele. Dar nu a putut să stea mult, de dorul 
copiilor și s-a întors. Și bărbatul ei se pusese pe 
picioare, de când cu străinii care mergeau la 
mormântul Sfântului. Că Bologan nu mai lucra 
fierărie pentru pluguri. Pentru cine să mai lucre? Că 
nu mai  avea cine ogorî pământul! Nici măcar pe 
cel din bătătura casei. Din fierul pe care îl avusese 
pentru pluguri, Bologan lucra acum  la nicovală 
îngeri de fier. Așa, plăpânzi, ca niște Cristoși 
mititei. Asa, din fier, cum sunt Cristoșii aia de se 
pun pe cruce. Aveau chipul Sfântului, așa spunea 
el creștinilor. Că treceau pe la poarta lui când se 
duceau spre mormânt. Si când se întorceau, se 
opreau drumeții și cumpărau câte un înger de fier, 
ca suvenir. Că se dusese vestea. Nu doar despre 
Sfântul,  dar și despre îngerii lui Bologan. 
       - Și, ce s-a mai întâmplat, am întrebat, grăbind 
sfârșitul poveștii, deoarece ne apropiam de capătul 
călătoriei noastre. 
       - Se pare că se dusese vestea despre sfânt 
până hăt, departe. Și venea tot mai multă lume la 
schit, chiar la mormântul Sfântului, să se închine. 
Și unde e lume multă, apoi se învârt și mulți bani. 
Înaltelor fețe de la București nu le-a plăcut să vină 
banii pelerinilor la noi. Și au hotărât că Sfântul 
trebuie dus înapoi de unde a venit. Chiar și mort. 
Așa că anul trecut l-au luat, cu mormânt cu tot și l-
au pus la o mănăstire de lângă Capitală. Că venea 
tot mai mult popor pe la noi. Și era vorba de mult 
bănet! De ce să vină poporul aici, în pustietăți, 
lângă apa asta mare? Acum, dacă nu mai e 
mormântul, nu mai vine nici țipenie de om. Iar 
Bologan a rămas cu îngerii lui făcuți din dricuri și 
din osii de car. Cine să îi mai cumpere? Are acum 
o droaie de îngeri din fier. Îi aliniază copiii pe lângă 
casă. Ca pe o armată! Și se joacă cu ei de-a 
războiul.  
       - Dar cu nevasata omului ce s-a întâmplat? Că 
nu ați terminat de spus. 
       - Cu femeia omului? S-a prăpădit, sărmana. 
Într-o noapte se zice că i-a venit în vis Lumina 
Raiului.  Așa, o vedenie aducătoare de moarte. Așa 

îi zicem pe aici. Că te prinde și nu te mai lasă cu 
viață! Te momește cu frumusețile din lumea de 
dincolo. Se zice că îți descopere în vis asemenea 
minunății , încât nu mai poți să trăiești fără ele.  De 
acolo i s-a tras. Dimineața au găsit-o cu ochii 
pironiți în gol, către ușă. Pe acolo intrase vedenia. 
Degeaba i-au făcut descântece și în zadar a venit 
preotul să-i facă slujbe de vindecare. Într-o lună s-a 
uscat pe picioare. Așa fără glas, cu privirile pironite 
departe. S-a prăpădit. Nimeni nu poate să vadă 
Lumina Raiului și să mai trăiască după aia. Unii 
spun că Sfântul ar fi poftit-o la cele veșnice. De 
aceea i s-a arătat Lumina Raiului. Păcat de 
Bologan. A rămas, săracul, cu cinci copii mici pe 
cap. Și cu cei doi gemeni, aproape orbi. Trăiește 
din ajutorul de handicap pentru copiii bolnavi. Grea 
viață. Sărmanii oameni... 
        Casa lui Bologan era pitită sub o stâncă mare, 
care părea că stătea agățată de cerul cenușiu. Era 
construită din lemn și avea o  prispă îngustă, din 
care intrai în singura odaie. Dar odaia era mare și 
mi-am dat seama că adăpostea cele șase suflete. 
În fundul curții neîngrădite se ridica covăcia 
dărăpănată, zidită din cărămidă nearsă. În locul 
ușii, care parcă fusese smulsă de o mână 
puternică, rămăsese în zidul hâd, afumat, o gaură 
care semăna cu o gură fără dinți, care rânjea.   
          Când Bologan a apărut în capul scărilor, cu 
chipul său oacheș, pe care izvorâse un zâmbet 
încurcat, m-am dumirit cât de tare îl incomoda 
prezența noastră. Cu gesturi delicate, în contrast 
cu chipul său mătăhălos, construit la o înălțime de 
aproape doi metri deasupra pământului, ne-a invitat 
înăuntru. Încăperea era sărăcăcioas mobilată, iar 
pe jos avea carton gudronat. De pe dormeza mare, 
care să fi avut vreo doi metri lățime, acopetită cu o 
pătură cenușie din lână, ne priveau zece perechi 
de ochi mici, migdalați. 
       - Ăștia sunt îngerii mei, rosti plin de mândrie 
Bologan și se apropie de pat, mângâind cu duioșie 
creștetele puilor săi de om. Erau cinci copii 
bucălați, cu părul negru corb. Era lesne de 
observat că toți împrumutaseră trăsăturile feței 
părintelui lor.  
           Primarul le împărți la fiecare câte o plasă cu 
dulciuri,  însă copiii nu se grăbiră să vadă ce au 
primit și așteptau cuminți un îndemn din partea lui 
Bologan. Acesta le făcu semn să iasă din încăpere 
și să se bucure de daruri. Atunci am observat că 
cei mai mici dintre copii sunt gemeni și că seamănă 
ca două picături de apă, încât era imposibil să îi 
distingi.  
       - Ei, Bologane, rupse primarul tăcerea, am 
venit să ne dai semnăturile alea pentru copii. Dă 
hârtiile, mai adăugă edilul, îndreptându-se către 
una dintre cele două asistente. Femeia ii înmână 
două dosare subțiri. Bolocan le prinse cu degetele 
lui groase și le mângâie cu sfială, multându-le dintr-
o mână în alta, de parcă îi erau de prisos. Se 
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vedea că mâinile sale erau obișnuite mai mult cu 
ciocanul și cu cleștele. Ce să facă el cu hârtiile alea 
imaculate? 
       - Uite, ăsta e acordul pe care trebuie să îl dai 
pentru fiecare copil, pentru operatie, îi spuse 
primarul, arătându-i locurile unde trebuia să 
semneze. 
      -  Și gemenii vor vedea la fel ca ceilalți copii, 
continuă omul. Doamna președintă de la Asociația 
Umanitară ”Rază de Soare” îți va explica ce trebuie 
să faci. Dânșii au umblat și au găsit banii pentru 
operația copiilor. Din donații. Prin organizația pe 
care o conduce doamna. S-au găsit oameni cu 
inima largă. Au și vorbit cu doctorul care va face 
operația. Așa că stai pe pace omule. Copiii vor 
vedea. Nu se poate să nu reușească operația. 
Domnul doctor e profesor la facultate. Mâini de aur. 
Mai trebuie doar semnătura ta. 
     Cealaltă femeie care venise împreună cu noi, 
înaltă și slabă, se ridică de pe scaunul cu spătar de 
lemn și se apropie de masa pe care Bologan 
lăsase să cadă cele două dosare. Atunci am 
remarcat cât era de frumnoasă, deși era trecută de 
prima tinerețe. Cu o voce joasă, dar plăcută,  îi 
explică omului că cei doi copii gemeni nu vor avea 
niciun fel de problemă după operație și că boala 
netratată îi va condamna pentru toată viața. Ba mai 
mult,  amânarea intervenției chirurgicale putea 
duce la orbire. Că frații creștini penticostali din 
asociația umanitară se ocupaseră de strângerea 
banilor pentru operație și că găsiseră și clinica 
unde copiii să fie operați. Vorbiseră și cu medicul 
care văzuse scrisorile medicale dar și fotografiile 
copiilor și primiseră asigurări că nu va exista nicio 
problemă postoperatorie. Pe măsură ce femeia se 
întrecea în detaliile operației viitoare, chipul lui 
Bologan se întuneca. Privirea îi devenise ca de 
smoală topită.  
         - Nu pot doamnă, nu pot, rosti Bologan într-un 
târziu, cu vocea gâtuită.  
Deoadată zidurile absorbiseră orice zgomot, orice 
urmă de viață.  
        - De ce, omule? întrebă primarul cu vocea 
stinsă. 
         - Nu pot domnule primar. Când s-or vindeca 
copiii, cu ce om mai trăi?  
Tăcerea se adâncise, încât aveam impresia că ne 
auzeam unul altuia chiar și bătăile inimilor.  
        - Tu hotărăști, Bologane. Dar e păcat de viața 
copiilor. De viitorul lor. Nu te întâlnești de două ori 
cu o asemena ocazie.  Rămâi sănătos, mai zise 
primarul și părăsi primul încăperea. L-am urmat 
resemnați și triști. La început nu am putut să 
înțeleg de ce nu vrea omul să își dea acordul 
pentru operația copiilor. Apoi m-am dumirit. Cei doi 
gemeni aveau îndemnizație de handicap.  Acești 
bani erau, pe lângă alocații, singura sursă de venit 
a familiei, iar dacă copiii s-ar fi operat, nu ar mai fi 

primit nimic. Iar omul nu lăsa pasărea din mână pe 
vrabia din gard. 
        Cand am dat mâna cu Bologan am simțit sub 
pielea palmelor sale mari și acoperite de bătături, 
însăși răceala vieții. O existență uneori apatică, 
alteori străină, la fel cu puterea care te cheamă în 
ființă și apoi te lasă să aștepți un semn. Mereu un 
semn de undeva, care să îți indice încotro să o 
apuci. De cele mai multe ori aștepți o viață întreagă 
- până când te dumirești că nu vei primi nici un 
răspuns. Poate nu este nimeni să îți ofere un 
răspuns. Te resemnezi și îți spui că ai așteptat în 
zadar un semn, un indiciu, o îmbărbătare, care să 
îți confirme că ești om, ești viu, ai suflet, respiri. O 
șoaptă parcă ți se cuibărește în minte: poate că nici 
nu mai trăiești de mult, de aceea nu se întâmplă 
nimic cu tine. Pentru că nu mai e niciun alt sfârșit 
pe care să îl aștepți.  
      Când am văzut ochii întunecați ai bărbatului, 
mi-am dat seama că se străduia din răsputeri să nu 
plângă. Ne-a condus până în locul în care ar fi 
trebuit să fie poarta din bătătura casei, un spațiu 
indefinit, la fel cu inima sa, care nu avea putere să 
ia o hotărâre; pentru că se izbea de decizia minții 
lui, ca de un zid.  
       De o parte și de alta a bărbatului, cuprinzându-
i picioarele, se poziționaseră cei doi gemeni. Ochii 
lor frumoși alunecau parcă prin noi, coborând 
adânc, foarte adânc, ca niște pumnale ce tăiau și 
făceau să sângereze neputință și remușcare. Chiar 
dacă acei ochi nu intenționau să ne rănească, 
pentru că izvorul vederii întârziase să țâșnească pe 
deplin.  
      Ne-am îndepărtat. Prin geamul mașinii care se 
puse în mișcare contemplam, pentru ultima oară, 
covăcia lui Bologan, cu fațada sa hâdă. De sub 
nicovala îndoită de loviturile grele ale ciocanului, ca 
însăși viața sub loviturile sorții, ne priveau, cu o 
expresie de neputință și de resemnare, îngerii de 
fier, împrăștiați pe dușumea, ca o armată învinsă 
pe câmpul de luptă. 
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Mihai Neagu BASARAB 
 

Mihai Posada: Japonia. Note de 
călătorie 
 

Editura Eikon din București a tipărit în 2021 
această carte despre una din cele mai fascinante 
civilizații lumești, care încântă ca Biblia, la toate 
nivelurile de înțelegere. Autorul a compus de-a lungul 
unei cariere scriitoricești de decenii multe sute de haiku-
uri, după ce a citit mii, deci este un profesionist al 
înțelegerii universului japonez, la o sumedenie de 
niveluri. Cartea se deschide cu o introducere semnată 
de Radu Șerban, fost ambasador al României în 
Japonia, care constată că „în notele poetului sibian, țara 
de la răsărit se reflectă ca într-un bob de rouă, precum 
natura într-un haiku”. Prefațatorul evidențiază simțul 
artistic al autorului care s-a manifestat în varii domenii: 
poezie, pictură, sculptură, grafică, actorie etc. Este citată 
opinia lui Ștefan Augustin Doinaș despre Japonia: „cel 
mai civilizat stat al lumii”, precum și cea din 1899, a lui 
Basil Assan, conform căreia „Japonia este o țară de 
artiști , gustul florilor e pasiune națională”. „Itinerariul 
esențial rămâne cel spiritual”, autorul insistând asupra 
nuanțelor modestiei. Mihai Posada se arată permanent 
surprins de fel de fel de japonisme: respectul pentru 
celălalt, manifest și nu doar declarat, respectul pentru 
ordinea comunitară, stima față de natura înconjurătoare, 
cultul muncii și respectul față de seniori; autoritățile și 
politicienii au conștiința datoriei și obligațiilor cu care i-au 
investit electorii, bacșișul fiind considerat o ofensă. Într-
un cuvânt, autorul a văzut corectate perfect în Japonia 
toate imperfecțiunile morale, de civilizație și chiar de 
geografie, care l-au făcut să sufere din patriotism în 
România. Trenurile circulă cam cu o medie de 300 km 
pe oră și nu întârzie niciodată, la nevoie putând depăși 
600 km pe oră. Acestea sunt însă amănunte 
neesențiale. „Înțelepciunea, modestia, bunul gust 
dezvoltate de generații la scara întregii societăți fac să 
fie folosite automobile mici…”. Japonezilor „nu le trece 
prin cap” să fure. Ei respectă aproape instinctiv onoarea 
și cinstea. Secretul pe care-l păstrează cu sfințenie și 
este doar intuit de dușmanii internaționali ai Japoniei 
este că ei au reușit să aducă raiul pe pământ, profitând 
de faptul că frecvența cutremurelor estompează la 
maximum priceperea de către străini a acestei 
performanțe. Se evocă de mai multe ori în carte 
modestia japoneză. Acest fapt mi-a amintit de existența 
la vărsarea fluviilor în mări a unor zone destul de întinse, 
dar mobile, în care apa dulce a fluviului se îmbrățișează 
cu cea sărată a mării. Această maximă modestie 
japoneză este împletită cu tot specificul celui mai 
orgolios popor. Nu putem considera doar excesiv de 
modest un om care se sinucide pentru că l-ai jignit și 
vrea astfel să te compromită definitiv, decât dacă 

acceptăm excesul de modestie drept interfața 
supremului orgoliu, ca-n mijlocul amestecului de apă 
dulce și apă sărată, la vărsarea fluviilor în mări. Autorul 
își descrie minuțios călătoria, cu amănunte geografice, 
istorice, culturale, religioase și chiar economice extrem 
de impresionante și ușor de reținut în memorie. Pentru a 
nu stârni în cititorii noștri o poftă irezistibilă de a se 
avânta imediat, lăsând totul baltă, spre Japonia, vom 
insista asupra unor amănunte etnografice, pe datini, și 
mai puțin asupra elementelor istorice, deși și acestea 
sunt demne de reținut. Nimeni nu scuipă pe stradă în 
Japonia, toți evită să-și sufle nasul în public, în orice 
caz. Elevii poartă uniforme. „Au puține pisici, dar mulți 
căței pe care stăpânii îi adoră”. Castelele medievale ale 
șogunilor se caracterizează prin „austeritate, simplitate, 
sobrietate strict funcțională”. Împăratul Hirohito a domnit 
între 1926 și 1989. Îmi amintesc că la sfârșitul celui de-
Al Doilea Război Mondial, învingătorii se gândeau să-l 
schimbe, după ce l-au înfrânt, c-un președinte de 
republică japoneză. Un învingător cu mintea mai vie a 
observat atunci, că războiul tocmai încheiat a început 
pentru că după Primul Război Mondial împăratul 
Germaniei a fost schimbat în cadrul unei republici care l-
a adus apoi la putere pe Hitler. 95% din populația 
Japoniei e monarhistă. Din cele 5 000 de insule din care 
e formată Japonia o parte din extremitatea nord-estică 
au fost cotropite de ruși, cu care japonezii tocmai aveau 
dinainte de Al Doilea Război Mondial un tratat de 
neagresiune, deci, cum ar veni, de prietenie. Dar Stalin 
a apreciat că dacă frații japonezi au fost înfrânți, nu le 
strică rușilor cu tratat de prietenie și neagresiune să 
cotropească niște insule ale prietenilor învinși atomic de 
alți prieteni ai rușilor, americanii, pe care acum tocmai îi 
ajută și pe ei să-și dea duhul. Nu pot să-mi închipui că 
își imaginează cineva că tulburările grave actuale din 
S.U.A. sunt puse la cale de agenți secreți din San 
Marino. Autorul lasă să se înțeleagă că japonezii trăiesc 
foarte mult pentru că ajung la majorat la o vârstă mai 
înaintată: 20 ani pentru băieți, și 25 sau 42 ani, în funcție 
de anumite criterii, pentru fete. Toți japonezii fac baie o 
dată pe zi, de obicei seara. „Cele șase principii 
fundamentale în aranjarea unei grădini sunt: 
imensitatea, pacea sau liniștea, calmul, venerabilitatea, 
aranjarea minuțioasă a elementelor și prospețimea, 
unde subtilitatea este dată de aleea filosofică… 
Grădinile nu se orientează spre Nord, de unde vin 
spiritele rele”. Prețul locuințelor la Osaka este între 
5.000 și 8.000 de euro metrul pătrat. Credința preferată 
a samurailor este zen. Vechea profesiune a gheișelor 
prin 1830 s-a împărțit în prestatoare de arte tradiționale 
și cele care întrețineau relații sexuale cu clienții, care din 
1892 nu se mai numeau gheișe. Astăzi, adevăratele 
gheișe au dreptul să se căsătorească. Samuraii continuă 
să fie la loc de cinste în Japonia. Multe palate ale lor 
sunt acum muzee. Se amintește cu mândrie că „Hiroo 
Onoda, militarul care a continuat să lupte pentru țara sa 
pentru că nu aflase de capitularea Japoniei, rămas 
singur în insula Lubang din Filipine timp de 29 de ani, 
era fiu de samurai!”. Străinii obțin foarte greu cetățenia 
în Japonia și afacerile acestora sunt stânjenite legal. La 
alte grădini japoneze, din alte orașe, sunt enumerate 
aproape aceleași șase atribute peisagistice: 
„imensitatea, izolarea, inventivitatea, venerabilitatea, 
canalele navigabile și panorama”. Vizitând Matsumoto, 
Mihai Posada află că acolo a funcționat prima școală 
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origami „(arta tradițională în cultura japoneză, de 
obținere a unor obiecte reprezentând de obicei animale, 
păsări etc., din hârtie îndoită)”. Sunt prezentați și cei trei 
munți sfinți ai Japoniei: Fuji, Tate și Haku. Printre 
numeroasele ciudățenii, din punct de vedere european, 
din Japonia, se numără și poarta magică inelară prin 
care se intră într-un templu budist în care se află la loc 
de cinste o sculptură cu subiect tantric. (la Templul 
Ishite-ji). În încheiere, autorul amintește că despre 
spiritul japonez au scris și românii, respectiv Gheorghe 
Băgulescu, care în 1939 publică simultan în franceză, 
engleză și română trilogia „Yamato Damashii – Suflet 
japonez”, tradusă în 1943 și în limba japoneză. 
Colonelul Băgulescu, distins cu ordinul Mihai Viteazul în 
Primul Război Mondial, a mai fost decorat și de 
împăratul Japoniei pentru scrierea acestei cărți și a mai 
primit și un Mare Premiu în Europa occidentală. Deși 
China are o cultură mai veche decât Japonia, japonezii 
fiind pentru chinezi cam ceea ce sunt americanii pentru 
europeni, compararea celor două mari popoare ne ajută 
de fapt să înțelegem efectele comunismului asupra 
marilor popoare. China renaște acum plină de cicatrice 
comuniste, cu un se pare ceva mai dezvoltat cult al 
muncii (pe care japonezii nu-l au decât dublu față de cei 
mai harnici europeni). Japonia bombardată atomic de 
dușmanii americani, jefuită de prietenii și aliații ruși și 
zguduită mereu de cutremure devastatoare, n-are însă 
cicatrici și tatuaje comuniste. Comparându-le, ne dăm 
seama de gravitatea faptului că acum cancerul comunist 
se mută în fostele democrații occidentale. Nu știu dacă 
Occidentul își va mai putea reveni vreodată, aflându-se 
acum abia în incubație, după comunism, așa cum își 
revine acum China. 
 

Mihai Posada: Cartea convorbirilor 2 
 

Nu pot să-mi însușesc extravaganța autorului 
care se semnează cu minuscule și impune, unde poate, 
această grafie, ca să-și evidențieze probabil modestia 
ce-i interzice o posibilă confundare cu locul primei 
zdrobiri a maghiarilor de către oștile române, 
zădărnicindu-le intenția de a ocupa înaintea rușilor 
Constantinopolul, tot așa cum nu reușiseră, ceva mai 
devreme, să ocupe peninsula Iberică în urma pierderii 
bătăliei de la Barcelona, de unde s-au întors acasă trei 
ostași pe doi cai. Revenind la această carte tipărită de 
Editura Agnos din Sibiu în 2020, ea se deschide cu un 
scurt interviu cu Iustin Panța, proaspătul președinte al 
Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România, sub titlul 
„Sprijinirea exclusivă a valorilor”. Este vorba despre un 
răspuns cu prima publicare în „Vatra”, în 2013. Urmează 
un dialog cu poetul Andrei Ileni, reluat din cotidianul 
„Tribuna”, din 17 mai 2005, destul de extravagant, 
despre limba română. Cei doi se iau la întrecere în 
domeniul purității, cum le stă bine la poeți, în preajma 
consacrării. Urmează un dialog cu scriitorul-ostaș Radu 
Theodoru, general-maior aviator, realizat la 31 ianuarie 
2020 cu prilejul inaugurării Cenaclului Radu Theodoru la 
Cercul Militar Sibiu, publicat mai întâi în revista 
„Rapsodia”, înainte de finalizarea materialului, sub 
pseudonimul Mihai Barbu. Radu Theodoru ne mai fiind 
însetat să-și proclame puritatea, abordează o serie de 
probleme de importanță majoră cu toată seriozitatea. 
Adică, de la înălțimea ordinului Mihai Viteazul pe care n-
a încetat să-l merite. Mă mir cum românii, după ce ridică 

monumente în cinstea aviatorilor americani care au 
bombardat Bucureștiul și, în general, România, ucigând 
multe mii de copii, bătrâni, femei lipsite de apărare, deci 
civili, în acțiuni de pedepsire pentru că am provocat 
pagube aliaților lor sovietici, îndrăznesc să fie 
nemulțumiți de aroganța liderilor evrei, care jignesc 
istoria României, cot la cot cu liderii români. Eu, 
personal, sunt profund nemulțumit de faptul că o serie 
de călugări și preoți români nu pot fi sanctificați întrucât 
se opun liderii evrei afirmând că respectivii candidați la 
sfințenie ar fi fost naționaliști. Eu, personal, consider 
poporul evreu drept demn de toată stima, în măsura în 
care este naționalist și nu internaționalist-comunist, cum 
a dat câteva vlăstare ce nu-i fac cinste acestui popor 
care, în nici un caz nu se apără interzicând românilor să-
l sanctifice pe părintele Papacioc sau pe Valeriu 
Gafencu. Îmi amintesc că, pe vremea când studiam 
Talmudul în studenție, am găsit acolo o prevedere care 
spunea că evreii trebuie să se poarte în așa fel încât să 
nu stârnească antisemitism. Era o datorie față de 
neamul lor. Se pare că șefii lor politici din România au 
început să-și uite propria religie, ceea ce mi se pare 
foarte grav pentru neamul lor, mai ales acum, când 
Statele Unite agonizează vizibil pentru aproape oricine. 
Urmează o splendidă convorbire cu colegul meu de 
zodie Răzvan Codrescu, sub titlul „E nevoie de 
rugăciune, de dezbrăcare de sine, de redescoperirea 
fervorii”. În legătură cu ecumenismul, Codrescu e de 
părere că „ar trebui să fie un dialog viu între tradiții, pus 
în slujba lui Dumnezeu, nu în slujba oamenilor”. El 
consideră că azi se cultivă un tradiționalism prost și un 
ecumenism prost: „Fără autenticitate spirituală și fără 
rectitudine morală, orice dialog este inutil, este simplă 
aflare în treabă”. Desigur, dialogul surzilor e mai rău 
decât dacă n-ar avea loc. Dialogul cu pictorul Constantin 
Ilea se intitulează destul de fandosit „Nu știu ce este 
pictura, dar îmi place!”. Totuși, textul, de peste 40 de 
pagini, este extrem de agreabil, sincer și fără 
prejudecăți. Dialogul cu traducătoarea Mihaela Pasat 
este și mai amplu, numără 60 de pagini, și are în 
vedere, în primul rând, traducerea cărții lui Vintilă Horia 
Une famme pour l‘Apocalypse – O femeie pentru 
Apocalips. De fapt, în primele 20 de pagini, 
traducătoarea își povestește copilăria și traseul școlar și 
universitar la Sibiu și Timișoara. Din dialog rezultă că 
Mihaela Pasat cunoaște limbile: franceză, engleză, 
spaniolă, italiană, portugheză, germană, rusă, din limba 
franceză traducând, de fapt, trei cărți. Dialogul e ilustrat 
cu trei scrisori de la Vintilă Horia și o dedicație pe cartea 
„Politici culturale: apusul unui mit”, de Jean Michel Djian. 
Urmează mai multe dialoguri de dimensiuni mai reduse, 
mai întâi cu sfințitul părinte profesor Constantin-Valer 
Necula, de la Facultatea de Teologie din Sibiu, care 
începe prin a afirma că „Biserica este dintotdeauna 
hârtia de turnesol a vieții și a prezenței lui Dumnezeu în 
lume.” O altă idee cam diplomatică , parcă: „Cât despre 
sfinții închisorilor, ei sunt deja canonizați în cel mai 
important calendar al Bisericii: inima credincioșilor”. 
Rezultă din acest dialog că morala clasică, poate că 
incorectă politic, este totuși ancora omenirii prin care 
aceasta se menține în viață cu perspective. Urmează 
un dialog cu Preasfințitul părinte-pelerin Macarie, primul 
episcop ortodox român al Europei de Nord, sub titlul 
„Nu-mi pot imagina viața mea fără prezența lui 
Dumnezeu, fără rugăciunile învățate de mic, fără lumina 
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candelelor și a lumânărilor, fără drumurile la Biserică…”. 
De remarcat vârsta tânără a preasfințitului părinte 
Macarie, născut la 9 mai 1977, precum și performanțele 
sale până la două doctorate și înființarea unei sumedenii 
de parohii, până și în Groenlanda. Părintele Macarie se 
mândrește cu cei care l-au ajutat spre desăvârșire, din 
rândul cărora nu lipsesc, de la Sihăstrie, părinții Cleopa 
și Ioanichie Bălan și nu în ultimul rând Înalt Preasfântul 
Mitropolit Bartolomeu Anania. Urmează un dialog cu 
Bogdan Munteanu, publicist aflat pe cel mai bun drum, 
la un moment dat ce a tipărit un volum intitulat „Valeriu 
Gafencu și Ioan Ianolide: despre duhul Sfinților 
închisorilor”. Bogdan Munteanu afirmă că revolta 
colectivă împotriva abuzurilor legislative a permis 
păstrarea unui spațiu fragil al libertății de exprimare. 
Multe femei au stat mulți ani în temnițele politice din 
România pentru că erau soții de așa-ziși „criminali de 
război”, cum au fost condamnați Gabriel Constantinescu 
și soția sa Maria. În revista „Permanențe”, pe care o 
conduce, Bogdan Munteanu se străduiește să 
evidențieze minciunile comuniste privind etichetarea 
drept criminali de război a unor patrioți români și 
militează pentru consolidarea Americii profunde sub 
Donald Trump. Urmează un dialog cu profesoara Anca 
Sîrghie, prezentată drept ambasador cultural al 
României în Europa, S.U.A. și Canada, „Despre Radu 
Stanca la Sibiu”. Doamna profesoară Sîrghie își 
povestește aici, stimulată de Posada, mai mult propria ei 
copilărie și adolescență decât amintirile sale despre 
Radu Stanca, cel care a și murit pe când Anca Sîrghie 
era studentă abia în anul I. Urmează o convorbire cu 
pictorul Silviu Oravitzan, sub titlul „Lumina care ne leagă 
de Unul”, care începe cu enumerarea celor patru 
simboluri ale geometriei sacre: cerc, pătrat, centru și 
cruce. În Germania și la Paris, pictorul a fost influențat 
de o serie de discuții pe care le-a avut cu Walter Biemel, 
Sergiu Celibidache, Emil Cioran, Paul Barbăneagră. 
Urmează un dialog cu poeta Simona-Grazia Dima, șefă 
de promoție la Universitatea de Vest din Timișoara, cu 
un strălucit parcurs profesional în continuare, deși a 
sacrificat o carieră universitară pentru a servi cu mai 
multă angajare beletristica. A tradus o serie de lucrări 
fundamentale în limba română. Întrucât o mare parte din 
dialogul transatlantic cu Ștefan Stoenescu a apărut deja 
în Buletinul Bibliotecii Române din Freiburg, vol. VI 
(XXVII) serie nouă, nu mai insistăm aici. Ultimul dialog 
din acest volum se intitulează „Despre exil și literatură, 
cu un estetician: Titu Popescu”. L-am prezentat și noi în 
Buletinul nostru pe acest bucovinean ardelenizat, născut 
la 1 mai 1942 și revenit din exilul münchenez înapoi la 
Cluj, după împușcarea lui Ceaușescu, când am recenzat 
cartea sa despre poetul Adrian Popescu. Volumul se 
încheie cu o „Anchetă printre poeți”. La unica întrebare: 
„Ce reprezintă pentru dumneavoastră, Poezia?”, 
răspund: Alexandru Lungu, Ilie Tudor, Florin Predescu, 
Simona-Grazia Dima, Dan Dănilă, Dumitru Chioaru, 
Horia Bădescu, Iulian Boldea, Șerban Chelariu, Al. 
Cistelecan, Octavian Doclin, Dumitru Cristănuș, Răzvan 
Codrescu, Ștefan Stoenescu, Mircea Bârsilă, Costel 
Simedrea, Costel Stancu, Ioan Moldovan, Mircea 
Petean și Mircea Ivănescu. 
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Marin IANCU 

                         

                          Octav ȘULUȚIU.  
Evoluția  unui  program  estetic  

      

               Născut la București, în ziua de 5 

noiembrie 1909, în același an și, o altă coincidență, 

în aceeași lună cu Eugen Ionescu, întâmplându-se, 

de altfel, ca în evoluția literară bucureșteană 

destinele celor doi colegi de generație să se 

intersecteze pe unele etape ale activității lor 

publicistice. Deși frecventează ca bursier din 1925 

Liceul „Mihai Viteazul” din București, elevul din 

clasa a VI-a, secția modernă, debutează, la doar 

18 ani, cu o cronică în numărul 1 (1927) al 

„Revistei  literare a Liceului «Sf. Sava»”, alături de 

Mircea Grigorescu, redactor al acestei publicații, și 

de Eugen Ionescu, viitori parteneri de discuții 

ideologice. Primul articol publicat de Octav Șuluțiu 

la rubrica Discuții (Anul I, 1927, nr. 3, p. 10) se 

intitulează Primul romancier român, o polemică 

purtată cu eseistul D. I. Suchianu cu privire la 

valoarea estetică a romanului La Medeleni de Ionel 

Teodoreanu, disputa fiind continuată și în următorul 

număr al revistei, sub titlul Centenarul romanului 

(Anul I, 1927, nr. 4, p. 3). În aceste condiții, tânărul 

licean, premiant de onoare până la bacalaureatul 

susținut în 1928, depășește cu greu lipsa de 

căldură a familiei, tot mai încărcată de necazurile 

pricinuite prin pierderea tatălui și, puțin mai târziu, a 

mamei, regăsindu-și refugiul în biblioteca școlii, în 

sălile de conferințe și de concerte muzicale din 

București. Conștient de valoarea sa intelectuală și, 

cu deosebire, de vocația sa scriitoricească, tânărul 

Octav Șuluțiu, devine astfel tot mai informat în 

legătură evenimentele proprii vieții literare 

românești, mereu la curent cu publicațiile literare 

ale timpului. „Simt în mine, nota în acest sens 

Octav Șuluțiu, vocația pentru critică și pentru 

literatură. Voi deveni ceva, se va confesa acesta în 

Jurnal. Trebuie! Și voi fi! Deocamdată am să încep 

prin a asalta porțile revistelor.”  

 Dominat de asemenea mari ambiții, Octav 

Șuluțiu se supune cu rigoare unui program de 

ucenicie literară, fiind prezent cu articole literare, 

cronici plastice, opinii despre artă în revista lui 

Mircea Grigorescu de la „Sf. Sava”, deprinzând în 

cei doi ani de tatonări gustul polemicilor și puterea 

disocierii valorilor. Se întâmplă ca elevul tot mai 

dornic în a se  apropia de Tudor Arghezi, să 

citească pe sub bancă revista „Bilete de papagal”, 

ajungând ca din din 1928, asemenea altor scriitori 

ai timpului, să devină colaborator al acestei 

simpatice publicații literare și, de aici, la nalte foarte 

multe alte reviste. Astfel că, receptiv la dezbaterile 

din epocă, publică în „Ultima oră” articolul 

Răspunsul unui adolescent, un text polemic față de 

atitudinea oscilantă a lui G. Călinescu, textul fiind 

plasat în pagină însoțit de următoarea notă: 

„Privitor la polemicile ridicate în ultima vreme de 

pagina noastră prin diferitele articole și notițe, 

Octav Șuluțiu ne trimite următoarele rânduri, pe 

care le publicăm cu încredere în sinceritatea d-sale 

și în dreptatea părerilor noatre.” Puțin mai târziu, îl 

regăsim în paginile revistei lui Arghezi și, alături de 

Petru Comarnescu, („aprig, distrat, afectat, focos”), 

Ion Pillat și Mircea Damian, la „Ultima oră”, cu 

pagini consistente despre Romanul lui Mirel de 

Anton Holban, considerat un debut valoros și o 

frumoasă speranță. În luna mai 1929, Octav Șuluțiu 

are ideea inaugurării Anchetei asupra clasicismului, 

comentând răspunsurile primite de la N. Iorga, C. 

Rădulescu-Motru, E. Lovinescu, Lucian Blaga și 

alții. Constant polemic în tot ce publică în „Ultima 

oră”, Octav Șuluțiu deține aici două rubrici, 

Crematoriu și Idoli de piatră, unde abordează fără 

menajamente opera poetului G. Topîrceanu și 

unele aspecte din perioada formației intelectuale a 

lui G. Călinescu. Tânărul critic este prezent la 

ședințele cenaclului „Sburătorul”, față de care își 

formează o atitudine contradictorie, își începe 

colaborarea la săptămânalul „Vremea”, condusă pe 

atunci de Vladimir Al. Donescu, pagina literară 

intitulată „Vremea literară” fiind condusă între anii 

1928 și 1931 de Camil Baltazar, și în 1931 de Al. 

Sahia. Nu mai puțin interesantă se dovdește și 

colaborarea cu revista „Vitrina literară” a lui Mircea 

Damian, care îi încredințează tânărului său prieten 

funcția de secretar de redacție și, în plus, îi va 

deschide și rubrica Săptămâna ideilor, un spațiu 

„de discuții și agitare a problemelor importante la 

ordinea zilei”, ocazie de dure confruntări cu cei 

care, în viziunea lui, înțelegeau greșit semificațiile 

discuțiilor de idei. „Dacă deschid această rubrică, 

va mărturisi printre altele Octav Șuluțiu, este tocmai 
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pentru a îndepărta cva din această atmosferă de 

mizerie intelectuală.” În atmosfera creată în jurul 

celor doar cinci numere ale revistei „Vitrina literară”, 

Octav Șuluțiu va reuși să-i cunoască aici, printre 

mulți alții, pe Radu Boureanu, Ion Minulescu, G. 

Ivașcu, Camil Petrescu, Șerban Cioculescu, Cezar 

Petrescu, Vl. Streinu, Pompiliu Constantinecu, C. 

Noica, Emil Gulian, Ovidiu Papdima, M. Sebastian, 

prezenți cu poezie, proză, cu articole de critică și 

istorie literară. Pe deplin format în acest moment al 

activității sale, Octav Șuluțiu este renumit deja 

pentru competență, profundă originalitate a opiniilor 

și, mai presus de orice, pentru obiectivitate și curaj, 

modul său specific de a se pronunța chiar și atunci 

când în cauză era un scriitor de talia lui G. 

Călinescu, Liviu Rebreanu sau Tudor Arghezi. Cu 

câțiva ani mai târziu, în fața unor asemenea 

principii estetice, într-o anchetă a „Adevărului” 

(Răspuns la ancheta „Libertate literaturii”, în 

„Adevărul”, Anul LI, 1937, nr. 16, 261, p. 6), Octav 

Șuluțiu își va susține valabilitatea principiilor sale. 

„În ce mă privește, va scrie acesta, nu voi înceta de 

a activa  conform principiilor estetice pe care o 

pleiadă de maeștri critici și esteticieni, străini și 

români. m-au învățat să le cinstesc, și nu numai o 

interzicere a scrisului și a criticii va putea să mă 

facă să renunț de a susține că în artă mi se pune 

decât problema talentului și că numai o operă 

lipsită de valoare estetică este imorală.”  

  

                 Interesat de climatul literar general, 

Octav Șuluțiu va acorda o atenție specială 

periodicelor „Viața Românească”, „Gândirea”, 

„Viața literară” și „Contemporanul”, punctele sale 

de vedere fiind orientate după fizionomia revistelor 

literare străine, „La Nouvelle Revue Française”, 

deținând în acest preoces de evaluare locul cel mai 

important. De altfel, imediat după apariția „Vitrinei 

literare” se punea problema înființării publicației 

„Vin rouge”, la care ar fi colaborat Eugen Ionescu și 

Octav Șuluțiu. Solicitat de reviste din toată țara, 

Octav Șuluțiu răspunde cu bunăvoință, refuzând 

însă orice formă de solidarizare cu ideologia lierară 

a acestora. Trece de la articolele scurte, de notații 

și „note sumare” la recenzii, publicate în „Vremea” 

și „Vitrina literară”, cu articole despre Paul 

Zarifopol, Cezar Petrescu, Panait Istrati sau Lucian 

Blaga, un fel de gazetărie literară, întreținută după 

principii sistematic respectate. Eseistul pledează 

pentru sinceritatea ideii în critica literară, chiar cu 

riscul unor greșeli, stilul articolelor sale devenind tot 

mai sobru, în fraze scurte, vorbite, pe un ton 

justițiar însă, accentuat polemic. În altă parte, vizibil 

preocupat de poezia modernistă, Octav Șuluțiu a 

pledat în favoarea operei lui Ion Barbu, Ilarie 

Voronca, Ion Minulescu și, cu deosebire, a liricii 

încifrate a lui Ion Barbu, pe care o propune 

înțelegerii prin mijlocirea lecturii repetate. Mai mult 

decât atât, definirea poeziei l-a preocupat constant 

pe Octav Șuluțiu. În bună parte, considerațile 

despre vers sunt provocate de experiența lui Ion 

Pillat de a crea poeme într-un vers, cărora le neagă 

organicitatea. Prin recenziile susținute în „România 

literară” și, puțin mai târziu, în revista „Vremea” se 

apropie tot mai stăruitor de fenomenul literar 

francez contemporan. Trecând la „Familia” și la 

„Revista Fundațiilor Regale”, Octav Șuluțiu 

recenzează majoritatea aparițiilor editoriale, 

aprecierile critice fiind fundamentate cu argumente 

estetice validate de verdictul epocii. Altădată, 

neagă calitatea de romancier a lui N. D. Cocea, 

consideră proza lui Ion Agârbiceanu mai mult 

„moralizatoare” și apreciază calitățile de scriitor ale 

lui G. Călinescu încă de la apariția Vieții lui 

Eminescu și închină în „Azi” (Anul 1933, nr. 2, p. 

676) o admirabilă caracterizare romanului 

Răscoala de L. Rebreanu  („Tehnic, romanul e 

comparabil unei simfonii”), după cum mai târziu nu 

a ezitat să-și dezvăluie decepția cu privire la 

romanul Ochii Maicii Domnului de T. Arghezi, și, cu 

altă ocazie,  față de atitudinea oscilantă a lui Liviu 

Rebreanu cu privire la Gorila.   

 Profund implicat în viața literară a timpului, 

un moment esențial l-ar putea reprezenta 

activitatea de recenzent și cronicar literar de la alte 

reviste, etapa constituindu-se cu deosebire ca o 

etapă în care judecățile de valoare și aprecierile 

critice câștigă în substanțialitate, fiind susținute de 

o concepție estetică ce vizibil începe să se 

limpezească în lămurirea unor principii călăuzitoare 

ale criticii sale. De reținut în acest context 

comentariile critice din revista „Azi”, cu aprecieri 

asupra cărților lui Mircea Eliade, Anton Holban sau 

Constantin Fântâneru, cărora, în afara 

recunoașterii talentului și preocupărilor estetice, nu 

sunt la valoarea așa numitei „literaturi 

experențialiste”. „Cuvântul în critică trebuie să aibă 

o sferă precizată, să fie un invariant. Altfel însăși 

esența intelectului e dizolvabilă”, scria Octav 

Șuluțiu în cronica literară publicată în revista „Axa” 

(Anul I, 1933, nr. 18, p. 4), cu ocazia apariției 

volumului Critice de P. Constantinescu. Puțin mai 
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târziu, procedând tot mai sistematic, articolele 

publicate în „Axa” sunt fundamentate insistent pe 

concepte despre autentic și estetic, impunând 

respectarea unor cerințe privind exprimarea clară, 

lipsită de confuzii. Criticului literar îi pretinde gust, 

seriozitate și obiectivitate, calități pe care Octav 

Șuluțiu le-a confirmat, asemenea celorlalți 

reprezentanți ai criticii estetice românești din 

perioada interbelică: „În critică totul începe de la 

gust. Dar nu se termină cu gustul.” Și încă un 

aspect semnificativ. Nesocotind principiul estetic, 

există riscul ca în judecata unui cronicar literar să 

intre anumite considerente de politică, dând aici 

exemplul lui N. Iorga, care a voit să introducă artă 

în naționalism. Păstrându-se fidel principiului că 

realizarea artistică a creației literare reprezintă cel 

mai important factor al judecăților și aprobărilor sau 

respingerilor, purtate uneori chiar pe un ton 

vehement, Octav Șuluțiu a reușit să colaboreze la 

reviste de orientări dintre cele mai diverse, la cele 

de dreapta, precum „Axa”, „Gândirea”, „Revista 

Fundațiilor Regale”, sau la altele de stânga, „Azi”, 

„Floare de foc”, „Radical”, „Caleidoscop” și „Front 

literar”, fără să fi forțat într-un anume fel lucrurile. 

Supus mereu unei anumite dinamici a recuperării 

unor autori și opere, Octav Șuluțiu vede în cronica 

literară o „formă de informație a publicului asupra 

ultimelor noutăți literare apărute,”cerându-i  

cronicarului literar să-și păstreze mereu un spirit 

viu, veșnic iscoditor, echilibrat și foarte bine 

informat.     

               O cu totul altă amplitudine a investigațiilor 

criticului poate fi imediat intuită în etapa „Familiei” 

(1934-1940), poate cea mai constantă perioadă din 

activitatea sa de critic literar. Autorul manifestă 

tendința de a insista asupra fenomenului literar 

contemporan integrându-l în orientarea generală 

națională și în perspectiva universalității. Va scrie 

despre cărțile de poezie, proză, critică literară și 

filosofie a culturii, precum cele aparținând prozei lui 

T. Arghezi și, cu deosebire, a lui Mircea Eliade, 

comentat în amănunțime, sau despre poezia lui 

Eugen Jebeleanu, pe care îl consideră „cel mai 

realizat și mai original dintre tinerii de azi. O 

adevărată valoare de durată.” Numește scrisul lui 

M. Blecher din Întâmplări în irealitatea imediată „o 

carte uluitoare”, după cum cărțile existențialiste ale 

lui Emil Cioran i se par pline de sugestii rodnice 

pentru cugetare, după cum, în altă parte, va 

promova observații privind calitățile scrierilor 

aparținând scriitorilor Ion Minulescu, Petru Manoliu, 

Adrian Maniu, Ion Pillat, Cezar Petrescu, G. 

Călinescu, Mateiu I. Caragiale și, cu deosebire, 

despre cărțile lui N. Iorga, al cărui volum de 

memorialistică O viață de om devine „o operă 

morală, un roman de atmosferă și buletin de 

temperatură a unei mentalități în același timp.” 

 Spirit activ, de o reală autoritate, atent la 

cele mai profunde manifestări literare, Octav 

Șuluțiu s-a păstrat în liniile aceluiași program 

estetic. „Dacă voi putea, voi continua pe aceeași 

bază și pe aceleași principii într-o a doua carte 

strângerea cronicilor referitoare la scriitorii români 

din generațiile mai vechi pentru a ajunge eventual 

și la un volum consacrat literaturii mai tinere și celei 

mai tinere.” Astfel că în anul 1938, la puțin după 

apariția romanului Ambigen (1935), Octav Șuluțiu 

își publică la Sighișoara, în editura lui Miron Neagu, 

prima serie din volumul Pe margini de cărți, acesta 

cuprinzând o parte dintre foiletoanele critice 

apărute prin revistele devenite în epocă un reper 

de iradiație culturală, un factor activ de emulație 

spirituală. Din impetuozitatea prin care s-a lăsat 

robit de această patimă a scrisului, se pare că 

Octav Șuluțiu, neîndulecat de adversități,  știa  de 

la bun început că va fi condamnat să-și petreacă 

viața într-un spațiu al însingurării și, adeseori, al 

deznădejdii.     Spirit suplu, un 

intelectual pragmatic, cu o activitate literară 

presupunând o rară risipă de talent, Octav Șuluțiu 

s-a dovedit a fi în scurta sa existență (moare în 

1949, la vârsta de numai patruzeci de ani 

neîmpliniți), un factor dinamic, poate unul dintre 

criticii literari din spațiul publicistic interbelic, care, 

cu o severă conștiinciozitate artistică, asemenea lui 

P. Constantinescu și transilvăneanul Ion Chinezu, 

și-a dedicat întreaga energie cronicii literare. Cu o 

acută predispoziție spre polemică și dezbatere vie 

de idei, Octav Șuluțiu trădează configurația unui 

spirit pentru care colaborarea asiduă pe durata 

celor doar douăzeci și doi de ani de activitate 

foiletonistică la peste cincizeci de reviste literare i-a 

oferit șansa de se alătura uneia dintre cele mai 

rafinate grupări de publiciști din perioada 

efervescentă a deceniului al patrulea. 
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Ana DOBRE 
Între afirmarea eului și aflarea sinelui 

 
Iubirea în complexitatea conotațiilor sale, 

implicând, deopotrivă, plutonicul și neptunicul, 
dionisiacul și apolinicul, este tema dominantă a 
volumului de poezii Dumnezeu în vocativ al Ramonei 
Müller. 
           Aparținând clipei și conștientizându-și 
efemeritatea („am un infinit/ în spate/ și un altul în față”), 
situată în abcisa existenței, între două necunoscute, 
două infinituri, Ramona Müller își sublimează trăirile, 
aspirând spre transcendere. Deși trăirile ființei au 
tumultul generat de clipă, o apolonizare a dionisiacului 
însumat se simte peste tot în cele trei secțiuni ale 
volumului: Destin reversibil, Dumnezeu în vocativ și 
Congruențe afective. Starea poetică evoluează între 
afirmarea eului și aflarea sinelui. Aventura spiritului se 
produce prin/în cuvânt, singurul care face posibil 
transferul din concretul realului în concretul inefabil al 
metaforei: „cuvintele își donează viața/ pentru unicul/ 
transplant de iubire”. 

Sentiment universal, extins la sensul unui 
panerotism cosmic, iubirea poate justifica o existență și 
poate transforma viața în destin, oferind șansa unei alte 
solitudini, „cealaltă singurătate”, în care eul, „între Ape și 
Pământ”, poate, asemenea apostolilor, prinde „cuvintele 
vii” în năvoadele limbii, pentru a le da încărcătura 
reflexivă a meditației poetice, într-un interval de iubire, 
momentul fast când e posibilă conștientizarea infinitului 
iubirii, măsurat în „îmbrățișare deschisă”. 

Dacă iubirea este infinită, cuvântul care o 
exprimă ar trebui să fie, de asemenea, infinit în 
posibilitatea virtualităților latente de a cuprinde 
infinitezimalele nuanțelor inefabile, imponderabile, prinse 
în „testamentul primăverii”, al tinereții regenerative, ca-n 
mitul eternei reîntoarceri. Marginea cuvântului pare o 
limită a imaginarului, poate „sărutul-cuvânt” care să 
pecetluiască o iubire ca „remediu iremediabil”. Acolo, la 
marginea cuvintelor, se confesează poeta, „aș pune 
amanet/ zborul plămădit/ în catedrala așteptării”. 

Ramona Müller nu poate face abstracție de 
trecere, de acel dureros panta rhei. Ea visează o „vârstă 
fără timp”, convertită, prin creație, în destin reversibil. 
Trecerea face ca visele să ruginească, limitează elanul. 
În fața acestui fatum, poeta nu dezarmează. Ea visează 
un „alb poem” în care să poată încrusta „vârsta 
neîntreruptă”, se visează, apoi, „o Sequoia halucinantă”, 
„prin care trec/ scheletele timpului de ieri”. Ca ființă 
prinsă în cuantele timpului, are revelația dualității, 
acceptă acest „simplu dual”, fixându-se între limite și 
deasupra lor: „între finit și infinit,/ între vid și absolut,/ 
între pământ și cer,/ între cuprins și necuprins,/ pe o 
scară rulantă...” 

Reversibilitatea destinului este o reinterpretare a 
mitului eternei reîntoarecri, o posibilitate și o șansă a 
creatorului care se poate fixa în marginea cuvântului cu 
stările, aspirațiile, idealurile sale. 

 Cu Dumnezeu în vocativ se relevă dimensiunea 
sacră a iubirii, iubire pe care omul o primește inițial ca 
lecție a „primei nașteri”. Creație a lui Dumnezeu, omul e 
predestinat, primindu-și odată cu talantul și misiunea, 
pentru ca „deasupra stării de eternitate” să poată 
transcende nimicul, transformându-l pe nimeni în cineva. 
Ascensiunea este posibilă doar prin cuvânt, prin creație: 
„cuvintele prind rădăcini/ în carnea vie a poeziei (...)// 
litere și poduri între palierele/ unei treceri de pietoni 
verticale”. În aceasta ar consta singularitatea destinului 
omenesc, făcând posibilă ființarea, ontologia: „concretul 
ia naștere doar într-o gaură neagră”. 

Procesul de creație este un ritual intern („pe 
latura inversă a sufletului/ fotosinteza curge în răspântii 
verzi și imprudente/ doar pe dinlăuntrul decalogului de 
curcubeu/ plus încă trei nirvane...”), relevând modul în 
care Ramona Müller înțelege și integrează universului 
său liric mitul Meșterului Manole, pe ideea necesității 
jertfei în creație. Ana, un avatar al poetei înseși, „începe 
într-un firesc” și termină în „scorbura cuvintelor”. Odată 
cu sacrificiul Anei, imolare pe care Ramona Müller o 
retrăiește, creația își deschide virtualitățile: „am deschis 
ultima fereastră a poemului/ țesut în rime cu fir de 
păianjen” și își descoperă sinele: „același sine/ 
deconspirat de platoșa lacrimei”. Existența poate fi 
proces-verbal fără semnătură, dar creația trebuie să 
aibă obligatoriu amprenta stilistică individuală.  

Evanescența clipei determină câteva speculații 
inutile, prin care Ramona Müller se fixează în timpul său. 
Nu la modul pragmatic, însă. Om al vremii sale, poeta ia 
viața „la bani mărunți”, prinde „cu harponul dimineții/ 
șalul răbdării feminine/ pe umerii lui Goliath/ un gând de 
neunde/ o frică a nimănui”, „tremură în balamalele 
privirii”, „mărturisește dialogul pietrelor”, protejându-și 
visele și visurile. 

Dincolo de sine și dincoace de eu, Ramona 
Müller își regăsește identitatea de porțelan, fragilitatea 
de trestie gânditoare, dar și șansa transcenderii – „eu și 
tu/ eu și Dumnezeu/ Dumnezeu și noi”. Decelând sinele 
din alter ego („ca să poți visa îți trebuie o realitate”), 
poeta își oferă darul visului prin care poate reface 
drumul către sine: „am convenit să port numele 
destinului de aer/ împletesc nervuri de gând/ și învăț 
drumul sinelui în sens invers/ de la alter ego la prigonitul 
CNP”. Fără Dumnezeu, omul se află „fără identitate”, cu 
rostul pierdut. Interogația retorică – „ce ne putem spune 
oare/ când tăcerea suspendată aprioric/ își caută 
traducerea în dicționarul depărtărilor (?)”, revelează o 
posibilă dramă a eului. Răspunsul este posibil: „îmi 
completez neființa/ cu pereții unei primăveri târzii/ 
rostogolită în lumi de porțelan”. 

Poezia Ramonei Müller, care se autodefinește 
„sunt eu un semn de întrebare întors”, devine un ecou 
întors pe dos, întorcând semnificantele visului de creație 
spre un semnificat în care cititorul empatic să 
(re)descopere congruențele afective ale poeziei. 

Căutându-se în nemărginitele lunci ale poeziei, 
Ramona Müller s-a regăsit pe sine, adăugând profanului 
dimensiunea sacră a idealului. Mărturisind adevărul 
propriu, după un efort sisific – „sânger și mă extrag din 
fluturi radical”, poeta fixează hotarele universului liric în 
care se poate muta cu toate visurile, cuvintele, 
metaforele... 
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Ioan BARB 
 
 

Cântare simplă 
 
Doamne, lasă-n viața mea, 
Străluciri din Golgota 
Și un gând de om smerit 
Ce-i flămând de infinit. 
 
Doamne, lasă-mi mâna rea 
Să atingă haina Ta. 
Ca să fiu tămăduit 
Și să scap nepedepsit. 
 
Doamne, iată-mi inima, 
Te poftesc să vii în ea 
Ca Samaritean milos 
Om din cer și Hristos. 
 

A trecut prin viața mea 
 
A trecut prin viața mea 
Ca un abur de cafea 
Răscolidu-mi ființa 
Glasul stins și învins. 
 
A trecut prin noaptea rea 
Ca un praf senin de stea 
Răscolind amintirea 
Un trecut, de temut. 
 
A trecut prin ceasul greu 
Ca un zmeu, gândul rău 
Răvășind iar din hău 
Omul meu, cel ateu. 
 
S-a aprins în viata mea 
Ca o stea, viata Ta 
Chinuind ispita grea, 
O Iisus, miel de sus. 
 

Cercetare 
 
O frunză s-a lovit de giurgiuvea 
Plutind, în grațioasă legănare, 
E toamna ce-a-nceput în viața mea 
O ultimă și sfântă cercetare. 
 
Foșnește pasul umbrei prin platani 
O ultimă dorință să-mi stârnească. 
Când oare au trecut atâția ani? 
Când încetă iubirea să-mi vorbească? 
 
Deși e soare – n jur e mare ger, 

Iar lupii îndoielii-mi dau târcoale 
Și-mi pare și mai lungă calea către cer. 
Cât e de grea? Când voi străbate-o oare? 
 
Ce n-am făcut? Ce am uitat? Ce-am zis? 
Un dor neostoit mă cheamă- 
Și-ntr-un târziu, Te văd trecând prin vis, 
Sub sfeșnice de aur și aramă. 
 
Și simt cum de pe ochi se ia un nor 
Încep să văd din ce în ce mai bine, 
Străbat poteci, străin și călător, 
Dar mă-ntărește dorul după Tine. 
 
Când cu-argintie mantie-n podgorii 
Alungă toamna mierla și lăstunii, 
Tot mai încet se-nvârte roata morii 
Iar Tu m- aduni din nou din praful lumii, 
 
Din pulberea cu scânteieri deșarte 
Mi-ai modelat în mâini, asemeni Ție, 
Sub crucea ce se-nalță peste moarte 
Un chip, ce se-ntrupează-n veșnicie. 
 
 
O frunză s-a atins de giurgiuvea 
Și cade, fără vlagă, pe cărare- 
Când Tu începi din nou în viața mea, 
O ultimă și sfântă cercetare... 
 
 

Regăsire 
 
Pe ulița copilăriei mă-ntorc cu-adâncă sfiiciune, 
Anevoios îmi pare drumul în acest colț stingher de 
lume, 
Tăceri se cuibăresc sub garduri și-n frunze se 
aprind scântei, 
Iar noaptea-și lunecă năframa pe naltele cununi de 
stei. 
 
În maiestuasă neclintire zac pietrele de moară-n 
cale 
Iar iazul ca și râul vieții curge acum prin altă vale 
Din moară numai stăvilarul a mai rămas ca 
mărturie 
Să-și plângă trist nimicnicia de mucigai din temelie. 
 
Și-n locul vetrei, printre pietre, tresare stins ca un 
tăciune. 
Morarul a plecat, de-acuma, să macine în altă 
lume,  
Și-n țarina de altă dată, sălbăticiți lăstari de vie 
Se cuibăresc la rădăcina suvei tufe de scumpie. 
 
Mă-ndrept, stingher, pe calea morii, acuma ca și 
altă dată 
Căsuța doarme-n întuneric, cu vranița de mult 
legată 
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Pe sub obloane aripi negre de întuneric dau să 
zboare 
Spre tufele de iasomie încremenite pe răzoare. 
 
Îmi tremură la colțuri gura și ochii s-au umbrit de 
jele 
Și-ntr-o clipită parcă, satul,s-a mutat sub stele 
Și-acolo sus, sub bolta clară, văd ulița și văd la 
poartă 
O lume care pare vie, deși aievea este moartă. 
 
Mă-ntorc pe ulița deșartă, ce anevoie-mi pare 
calea, 
De-aș fi mereu atât de singur și nu mi-ai ușura 
uitarea, 
Ca-n ora grea să nu mai umblu printr-un sat mort 
cu uliți goale 
De nu mi-ai fi condus Tu pașii spre tronul îndurării 
Tale 
 
Când m-ai găsit căzut la poartă cu ochii pironiți în 
zare 
”Să nu râvnești la calea lumii”, mi-ai spus,cu sfântă 
alinare. 
Pe uliți încă trece luna și troienește reci văpăi 
Și-n colb stelar mai lasă urme doar pașii mei și 
pașii Tăi. 
 
 
 

Iubire rară 
 
Iubire  rară, iubire nespusă 
Prin Tine astăzi durerea-i răpusă 
Și-n teaca morții e fără putere 
Aduci bucurie și-mi ești adiere. 
 
Iubire mare, împărătescă, 
Ce pace adâncă ai pus să rodească 
În inima frântă turnând mângâiere 
Ca îngerul nopții să n-aibă putere. 
 
Iubire- nviată,  nepământească, 
Prin care Viața vrea-n noi să rodescă 
Zilele-albindu-ne-n sângele sfânt  
Curgând de pe cruce din cer prin Cuvânt. 
 
 

Părtășie 
 
Părinte, lasă bucuria sfântă 
Să zăbovească-n inima ce-Ți cântă 
 
De mult tânjește mica ei chilie 
S-o - mpodobesc cu dragostea dintâie 
La flacăra cuvintelor deșarte 
Să îmi citești viața ca pe-o carte 
Iar gânduri mii spre Tine-și iau avântul 
Tu doar din veșnicie ești Cuvântul. 

 
Când fața  serii prinde iar să crească 
Mă luminează umbra Ta, regească, 
Ce lunecă în mica mea chilie 
În licăriri de har din veșnicie 
 
Opaițul lacrimii îmi fie tihna, 
Prin Golgota mi-ai câștigat odihna. 
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 Lazăr MAGU 
 
Basarabie… 
 
Basarabie, Basarabie, 
cârmă la corabie, 
un pirat ni te-a furat, 
din adânc te-ai ridicat. 
 
Basarabie, Basarabie, 
prunc trecut prin sabie, 
te-a omorât Irodul tău, 
te-a înviat Dumnezeu. 
 
Basarabie, Basarabie, 
rană într-o vrabie, 
uliul rău te-a încolţit, 
te-ai zbătut şi ai fugit. 
 
Basarabie, Basarabie, 
imn cântat pe sabie. 
 
Leoaică, toamna 
 
Leoaică ajunsă în vârful puterii, 
cum ai ucis tu bivolii verii, 
caniculă, vipie, secetă, praf - 
tauri cu suflarea fierbinte, cu ştaif. 
 
Leoaică ajunsă în dealul cu salbe, 
alergi pe cuprins făpturile slabe: 
păsări, cervide, oameni săraci. 
Aud cum aleargă o turmă de maci. 
 
Leoaică ursită să fi doar mătuşă, 
zgârâi cu labele a cerului uşă. 
Porunceşti să intre toţi îngerii-n casă, 
din îngeri şi oameni faci o singură rasă. 
 
Leoaică ce-ţi speli cu brumele blana, 
răgetul tău desfrunzeşte savana. 
 
Târziu 
 
Ea a venit grăbită, dar târziu 
să secere în lanul meu de grâu. 
 
Când bobul greu căzuse la pământ, 
doar paiul –gât de stârc –urca în vânt. 
 
Ea a venit târziu –floare pe ram, 

eu, merele din ochi le cântăream. 
A prelungit ea primăvara vieţii - 
privind-o des se rătăceau drumeţii. 
 
Târziu eu am văzut-o, o Marie, 
cum vezi târziu o oază în pustie. 
Te-opreşti şi înfloreşte-n tine rana, 
ce ai văzut era Fata Morgana. 
 
Nici nu ai timp să guşti dintr-un meniu, 
se face-n viaţă imediat târziu. 
 
Doamne, rău mă dor părinţii 
 
Adunaţi în cer cu sfinţii 
ca-ntr-o sfântă zi de târg, 
îi privesc cu drag şi sârg: 
-Doamne, rău mă dor părinţii. 
 
Revoltat în duhul minţii 
ca un peşte în cârlig, 
ne-ncetat mă cert şi strig: 
-Doamne, rău mă dor părinţii. 
 
Nu-nţeleg de ce plâng prinţii, 
n-au pe lume vreun motiv. 
Eu sunt pânza fără tiv... 
-Doamne, rău mă dor părinţii. 
 
Mă trezesc drumar în culpă 
-drumul fără ei se surpă. 
 
Urme 
 
Dinspre apus spre răsărit 
trecut-a Domnul în plimbare. 
Cu dacii o noapte a vorbit 
şi-n urmă a rămas o mare. 
 
S-a adâncit piciorul sfânt 
sute de metri în ţărână. 
L-a tras Preasfântul cu o mână 
şi a plecat urmat de vânt. 
 
Puţin mai sus iar s-a oprit 
şi a-ntrebat: ce ziduri vede? 
Adânc piciorul s-a înfipt 
în lutul caspic, încă verde. 
 
Ne-a dat plimbarea Lui întreagă 
şi Caspica şi Marea Neagră. 
 
 
Atac asupra nucilor 
 
Ca nişte bancnote uzate, 
foiţe din cupru, din aur, 
cad frunzele nucilor, toate. 
Trezorerie e vechiul coclaur. 
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Ca nişte schelete de peşti, 
descărnaţii nuci se prezintă: 
carnea ne-a fost smulsă cu cleşti, 
am fost folosiţi ca şi ţintă. 
 
Ca nişte armate învinse, 
decimate de comandanţii nebuni, 
nucii cu tulpinile lise 
se-ndoaie şi fac rugăciuni. 
 
Zeii păgâni să se amuze 
ard nucii pe ruguri de frunze. 
 
Reabilitarea iluminatului public 
 
Pe-o stradă veche alergam, 
când te prindeam, când te scăpam. 
Şi joaca noastră încărca 
sarcini electrice-n reţea. 
 
Dar într-o zi ne-am despărţit, 
din cer căzuse un cuţit… 
Ne-am speriat şi am fugit 
şi joaca noastră s-a sfârşit. 
 
Trec azi pe-aceleaşi uliţi ninse, 
dar becurile, toate-s stinse. 
Te chem să vii cu vechiul jar 
s-aprindem becurile iar. 
 
Incertitudini 
 
Se lasă toamna aspră peste an, 
tu zăboveşti întinsă pe divan. 
Vioara se învârte în jurul unui lied, 
tu îl citeşti invers pe Bietul Ioanid… 
 
Prin cameră se plimbă cana cu cafea, 
eu, ca Christos pe ape, umblu după ea. 
Vorbesc liturgic astăzi despre potop şi vânt, 
ca uncortegiu cade ploaia pe pământ. 
 
Pădurea e-o orchestră ce cântă vaiete, 
viaţa noastră joacă la două capete. 
Degeaba-ncerc cu harul răul să-l înfrunt, 
în dreptul nostru cerul, pleşuv e şi cărunt. 
 
Înmoaie ploaia zmalţul soldaţilor de lut, 
la ţară veşnicia nici nu s-a născut. 
Naufragiu 
 
Mă bântuie toamna cu frunze, 
cu turme pornite la drum. 
Cocorii mi-i mână departe, 
pe ţărmuri de ceaţă şi fum. 
 
Îmi tulbură sângele-n vene 
spectacolul morţii, durut. 

Şi iarăşi, păduri, în cenuşă 
cădea-vor mâine sub cnut. 
 
Pe dealuri rămân doar troiţe 
să plângă cu lacrimi de ploi 
pierdutele râuri în mare 
ce curs-au odată prin noi. 
 
Spre şesuri coboară cărarea, 
sfinţii-n biserici se-ascund. 
Ochiul hiperbolizează mirarea 
-galben naufragiu, profund. 
 
Gunoierii 
 
Afară-i noapte cu frisoane, 
voi cântaţi la tomberoane, 
dragi gunoieri. 
 
Strada-ntreagă e pustie, 
niciun Ion, nicio Mărie, 
nu e ca ieri. 
 
Măturaţi tot –sentimente, 
amintiri, evenimente, 
livezi de meri. 
 
Anunţaţi prin portavoce 
curăţenia atroce, 
tot ce-a fost ieri. 
 
Şi-ntr-o noapte cu bon ton 
ne veţi pune şi pe noi 
în tomberon. 
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Ana HAZ 

 

 

Acolo, lângă iesle 

 
Pe cer se arcuiește un orizont de aștrii, 
Purtând în Har fotonii, se desprinde-o stea 
Biruind chiar zorii, ochi de cer, albaștrii, 
Ne duce spre o iesle, S-a născut Dragostea. 
 
E-o zi cum nu cunoaște, în anale, lutul, 
A Cerului splendoare a coborât în el, 
A născut fecioara, S-a întrupat Cuvântul 
Și numele Lui este Isus Emanuel. 
 
S-au frământat din tine, țărână, împărați 
Și regi și faraoni, dar n-ai fost niciodată 
Ca-n Trupul Lui Isus, cu-atomii luminați, 
Atât de prețioasă, sfântă, minunată. 
 
Cu aceleași elemente în structura ta, 
Te onorează Omul, Cel fără de păcat, 
Chiar El plătind păcatul, în deal la Golgota, 
El Dragostea supremă, Duh Sfânt nelimitat. 
 
Maria, mamă sfântă, durerea ta de jar 
E-amestecată în pahar cu bucuria, 
Tu vezi în Prunc minunea, dar și al Lui Calvar, 
Mielul sacrificat, Isus Cristos Mesia. 
 
Acolo, lângă iesle, să ne smerim țărâna, 
CinstInd Nou Născutul cu darul meu și-al tău, 
Să Îl primim în inimi pentru totdeauna 
Pe Împăratul slavei, Fiul Lui Dumnezeu. 
 
Noi n-avem aur, smirnă, dar toate ar păli 
Pe lângă Chipul dulce, atât de minunat, 
El e mireasma Păcii, a sfintei Bucurii 
Și un Rug strălucitor Care ne-a luminat. 
 
Slăvit să fii Isus, Tu-ai suferit ruptura, 
Te-ai dezbrăcat de slavă și-ai coborât smerit, 
Ne aduci Iubirea lovind de moarte, ura, 
Te-ai dăruit ca Jertfă pentru că ne-ai iubit. 
 
Garda îngerească îți dă, în cânt, onorul, 
Îmbracă natura sărbătorescul strai 
Căci Te-ai născut cu-adevărat, Mântuitorul 
Care trasează Calea și ne conduci în Rai. 
 
Toți aștrii Ți se-nchină, ești Cel mai luminos, 
Tu ești Lumina lumii, ești Soarele sublim, 
Ești șansa omenirii doar Tu, Isus Cristos, 
Viața fără moarte în Nou Ierusalim. 

 
 

Doar Lumina 
 
Se-aude scâncet de mugur nenăscut, 
În vis aprins de Dragoste divină, 
Se zbate-n cinga scoarțelor de lut 
O floare însetată de Lumină. 
 
-Deschide muguraș, ridică storul, 
Bate-n fereastră al Primăverii nard, 
Dă zel miresmei să-și atingă zborul 
Când seve vindecate, în tine ard. 
 
Îți înmoaie crusta ploile de Har 
Și lacrimi cu sudoare, ca de sânge, 
E plin burduful și nu e în zadar, 
E Dumnezeu cu tine, vei învinge. 
 
Să înflorești frumos, întru Credință, 
Chiar dacă vin furtuni ucigătoare, 
Căci Raiul va-nverzi pe suferință, 
Când porți doar Adevăr ca cingătoare. 
 
Îmbracă-ți dar corola, o splendoare, 
Din veșnicii de Creator aleasă, 
Căci este o zi de mare sărbătoare, 
Din letargie te întorci la Viață. 
 
Vor trece peste tine nopți cu Lună, 
Cu cer senin cu stele fără număr, 
Dar numai torța Jertfei te îndrumă, 
Doar Mielul îți ia greul de pe umăr. 
 
Deschide pleoapa dincolo de taină 
Căci vrea Lumina azi a te-nvăța 
Nu tot ce arde-i Flacără divină, 
Nu tot ce doare este Golgota. 
 
Chiar dacă te vei scutura, nu plânge 
Căci haina de Mireasă va fi gata, 
Să fii rod pârguit în sfântul Sânge, 
În veșnicie vei primi răsplata. 
 
Se-aude scâncet de mugur nenăscut, 
În vis aprins de Dragostea divină 
Se zbate-n cinga scoarțelor de lut. 
Veniți din întuneric la Lumină! 
 
Doar Lumina descoperă splendoarea, 
Ridică săbiile-nvăpăiate, 
În suflet Raiul își deschide floarea 
În strălucirea Vieții fără moarte. 
 
 

Încă mai port crucea fărâmelor de lut 
 
Încă mai port crucea fărâmelor de lut, 
Pe aripi de rouă, în clipă peregrin, 
Mă voi ascunde-n prundul vremilor, tăcut, 
Alături de străbuni, de cei ce-n urmă vin. 
 
Se-ncheie viața în verigi de vreme, 
Nici amintirile nu vor mai răspunde 

                                       POEME 
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Oricât ar vrea urmașii să le cheme 
Peste orizontul clipelor rotunde. 
 
Curgând în vadul clipei, oare ce am fost, 
O apă dulce sau, poate, numai fiere, 
M-am legat de Cer, dând curgerii un rost, 
Sau m-am legănat pe valuri efemere? 
 
Încă mai este timp, timp de vindecare, 
Mai curge încă Râul de sub Tron, de Sus, 
El schimbă în miere apele amare, 
Limpezește unda cu Raza Lui, Isus. 
 
Până mai e Har, până mai este vreme, 
În țărâna în care mi-e sufletul sădit, 
Udă-mi cu Iubire setea care geme, 
Căci dintotdeauna, Isuse, m-ai iubit. 
 
Când se va desface casa de țărână, 
Sfidând durerile, circumferințe reci, 
M-absorbi Isuse, în Raze de Lumină, 
În sfântă desfătare Te voi slăvi în veci. 
 
Încă mai port crucea fărâmelor de lut, 
Pe aripi de rouă, în clipă peregrin, 
Dar vei veni Isuse, nu mai este mult 
Și tot ce-am strâns cu Tine, Ție Îți închin. 
 

 
Din tulnic de Crin 
 
Pe aripa vremii, din tulnic de Crin 
Miresme împrăștie Slova. 
Ascultă Cuvântul, e da și amin! 
Vestește-ndurarea, Iehova. 
 
Se-ntrupă Iubirea, Biserica Lui, 
Ridică-ți privirea Mireasă, 
Fecioară-nțeleaptă, ca-n toamnă gutui, 
Candela s-o porți luminoasă. 
 
Din bulbii regali, răsar din țărână 
Să poarte prin lume parfumul, 
Flori care poartă Lumina divină, 
Mesajul curat de la Domnul. 
 
Pe zidul vegherii rămâne prorocul, 
Înfruntă a nopților groază, 
Nu îl doboară nici apa, nici focul... 
Câți oare, ca el mai veghează? 
 
Ascultă, dar, Glasul și nu judeca, 
Cuvântul, deplin împlinește, 
Din taine ascunse în inima Sa, 
Vorbește azi Domnul, vorbește. 
 
E seară și tulnicul sună prelung, 
Se-ntorc lucrătorii Acasă, 
Rămâne Sămânța sub brazda de plug, 
Visând unduiri de mătasă. 
 
La cina Iubirii, din cupe de crini 
Sorbim fericirea divină, 
Suntem doar o clipă în teasc peregrini, 

Apoi strălucim în Lumină. 
 
Pe aripa vremii, din tulnic de Crin 
Așa vorbește Mesia, 
Biserică sfântă fii gata căci vin, 
Împlini-voi deplin, prorocia. 
 

 
Din explozii de vis 
 
Mi-e crucea o scară-ntre Cer și pământ 
Și știu că la ultima treaptă 
E greul mai greu, dar pasul mai sfânt 
Și Mirele meu mă așteaptă. 
 
Pe marea de lacrimi, refluxul mă ia 
Ca jertfă pe val legănată, 
Mă poartă spre Țărm, spre Patria mea 
Cu pragul de vise la poartă. 
 
Mai plouă în suflet, cu lacrimi de foc 
Și lupta e crâncenă tare, 
Căci aș vrea să alerg, să nu stau pe loc, 
Să trec de-ale humei hotare. 
 
Să lupt îmbrăcată în zale de Crin, 
Mireasma Iubirii eterne, 
La Tronul Tău, Doamne, în zori să mă-nchin, 
Când roua de slavă se cerne. 
 
Țâșnind înspre Cer, din explozii de vis, 
Cu frâie de gând sfărâmate, 
Să văd Țara dragă și locul promis 
Și pomul Vieți-n Cetate. 
 
Privind prin fereastra deschisă spre Cer, 
La Ținta atât de aproape, 
O Rază mă poartă, pe cuanta de fier, 
Prin taina Iubirii Agape. 
 
Din lanul de Aur, de sfântă Lumină, 
Cu brațul de rază fierbinte, 
Adun în buchet splendoarea divină 
Din Dragostea Ta Sfânt Părinte. 
 
Atunci când uita-voi dureri și suspin, 
Privindu-Ți coroana,-Mpărate, 
Să nu uit căci Jertfă ai fost, Miel divin 
Plătind ale noastre păcate. 
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Povestea unui 
destin: Victor Isac 
 
 

 

 Victor Isac s-a născut pe 29 decembrie 

1917, în comuna Zlaști, raionul Hunedoara. Fiul lui 

Simion și al lui Galenia, agricultori. A urmat școala 

primară în localitatea natală, mai apoi cursurile 

Liceului Militar „Mihai Viteazul” din Târgu-Mureș. 

Și-a continuat studiile la Facultatea de Filosofie şi 

Litere din București, pe care a absolvit-o cu 

diploma „Magna cum Laudae” (1938-1942). După 

absolvire a fost profesor la Liceul „Aurel Vlaicu” şi 

Liceul „Profesorilor Asociați” din București (1939-

1942). A avut, și înainte și după anul 1989, o foarte 

bogată activitate publicistică și editorială. A 

colaborat cu fragmente de proză, articole sau 

eseuri la reviste ca Ardealul, Tinerețea, Pământul 

românesc, Progresele științei, România literară, 

Tribuna, Semne, Orizont, Forum, Argeș, 

Constelația Dragonului, Ardealul literar şi artistic, 

Vitraliu hunedorean, Cariatide, Sargeția, Curentul, 

Drumul socialismului, Dreptatea, Cuvântul liber 

ș.a.m.d. Volume publicate: Logica antinoniilor 

ştiinţifice, 1945; Realitate şi cunoaștere în istorie, 

1980; Viitorul omenirii în conștiința contemporană, 

1980; Nicolae Titulescu. Actualitatea sa politică, 

1991; Dreptul istoric în pacea mondială. Cu o 

prezentare de Corneliu Coposu, 1992; O lumină a 

viitorului: Considerații istorice actuale, 1992; Pentru 

judecată dreaptă şi conduită demnă, 1993; O viață 

de jertfă în lupta pentru democrație (în colaborare 

cu Velţeanu Cornel), 1993; Napoleon şi problemele 

istoriei, 1994; Problema muncitorească națională, 

1994; Evanghelie Nouă. Hristos a înviat sau Hristos 

a reînviat (în colaborare cu Ungur Ingrid), 1997; O 

istorie obiectivă a mișcării legionare: testament 

moral - politic, 1998; Anticritice, 2000; O viață 

istorică a secolului XX: memorii, cugetări, 

minieseuri. Ediție îngrijită de Mariana Pândaru-

Bârgău, 2000; Fundamentele valori - ipostaze ale 

spiritualității românești (în colaborare cu Traian D. 

Stănciulescu), 2001; Biblia, cuvântul lui Dumnezeu 

şi cuvântul omului, 2002. În timpul studeniței a 

dezvoltat o puternică simpatie pentru P.N.Ț. 

formațiune la care s-a afiliat. Peste puțin timp a 

devenit președintele Tineretului Universitar al 

Partidului National Țărănesc (1940-1944), mai 

târziu secretar de presă al ministrului Virgil 

Solomon (1944-1945), numit în această funcție prin 

decizia nr. 1.512 din 18 ianuarie 1944 a Ministerului 

Lucrărilor Publice și al Refacerii. Calitate ocupată 

temporar, „cu începere de la data de 15 decembrie 

și până la 31 martie 1945.”1 În același an a fost 

desemnat președinte al Organizației Tineretului 

P.N.Ţ.. din județul Hunedoara (1944-1945). Odată 

cu instalarea primului guvern Dr. Petru Groza, 

trecutul său politic a fost privit cu ostilitate.  

 O perioadă scurtă a fost lui asistentul lui 

Mircea Florean la Universitatea București și se 

pregătea ca în toamna anului 1945 să-și susțină 

teza de doctorat cu tema „Cunoașterea inductivă”, 

la Catedra de Logică a Facultății de Filosofie, însă 

a urmat să fie arestat alături de alți colegi implicați 

în „primul proces în stil sovietic a lui Nicolschi.”2 E 

vorba despre procesul Organizației „T”, considerată 

de autoritățile comuniste o „organizație teroristă 

secretă”3. „(...) Prima arestare a avut loc în data de 

22 iulie 1945 într-o tipografie din București, unde 

pregăteam tipărirea unui manifest public îndreptat 

împotriva ultimatumului dat de U.R.S.S. pentru 

cedarea Basarabiei și a nordului Bucovinei. Sub 

regimul primului guvern democrat instaurat la 

putere nu se putea tipări nimic în ceea ce privește 

apărarea drepturilor naționale (...).”4  Dus în arestul 

prefecturii capitalei, acolo a trăit într-o 

„promiscuitate de nedescris, cu o porție sumară de 

mâncare pe zi și împreuna cu tot felul de deținuți 

de drept comun. În arest nu existau nici măcar 

paturi. Se stătea și se dormea direct pe ciment. 

                                                           
1
 Monitorul oficial, anul CXIII, nr. 19, joi, 25 ianuarie 1945, p. 

489. 
2
 Darius Miheț, Mijloacele și metodele utilizate în procesul 

colectivizării agriculturii în regiunea Hunedoara, în Sargeția, 
Acta Musei Devensis, volumul XXXII, 2004, p. 603. 
3
 Monica Grigore, Oana Ionel, Dragoș Marcu, Gheorghe 

Onișoru, Un sfert de veac de urmărire. Documente din 
dosarele secrete ale generalului Nicolae Rădescu, Editura 
Enciclopedică, 2004, p. 404. 
4
 Mariana Pândaru-Bârgău în două dialoguri cu Victor Isac, în 

Vox libri, nr. 3 (36), 2015, p. 64. 
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După 3-4 zile am fost dus la Secretarul general al 

Prefecturii. Aici mă aștepta o mare surpriza. 

Secretarul general era Mihai Levente, o veche 

cunoștință, ba chiar am fost colegi de facultate.”5 

Ultima convorbire pe care au purtat-o în calitate de 

prieteni, conform mărturiei fostului deținut, a fost o 

consfătuire politică conspirativă.  

După 6 martie 1945, odată cu instalarea primului 

guvern Petru Groza lucrurile a luat o întorsătură 

radicală. „Levente discutase atunci cu mine, cu 

toata încrederea, despre idealurile unei lumi 

pașnice, fără hotare, susținând principii comuniste. 

Ba mai mult, cunoscând prietenia mea cu Miron 

Constantinescu, mă trata ca pe un tovarăș de 

luptă. Dar toate acestea se întâmplau înainte de 

victoria U.R.S.S.-ului.”6 În schimbul eliberării sale, 

Mihai Leonte i-a solicitat să devină informator pe 

lângă P.N.Ț., lucru pe care la refuzat, „și astfel am 

fost nevoit să-mi continui destinul, pentru că a 

urmat apoi ancheta de la Ministerul de Interne, apoi 

cea de la Siguranța Statului.”7 

 A fost condamnat la o pedeapsă de 5 ani 

închisoare, a executat 2 ani și 6 luni, urmați de alți 

10 ani de supraveghere: „În lotul de deținuți se 

aflau și conducătorul Partidului Socialist, domnul 

Fluierașu și un membru fondator al Partidului 

Comunist, domnul Maglațul, a cărui prezență în lot 

a ușurat mult atât grațierile personale ulterioare, cât 

și achitarea pedepselor. Ceea ce trebuie însă 

subliniat este faptul că întregul lot, format din 

optsprezece persoane, care stăteam într-o singură 

cameră, eram cu toții condamnați pentru aceeași 

învinuire, anticomunistă (...) Sufeream alături atât 

socialiști, cât și antisocialiști.”8  

Procesul, pe modelul celor tipice perioadei 

sovietizării, a durat două sau trei zile. „Sala a fost 

neîncăpătoare întotdeauna, până la refuz, în 

majoritate numai cu „reacționari”, și cu foarte puțini 

comuniști, favorabili instanței. Era opoziția, noi, 

tineretul de la liberali și de la național-țărăniști, da’ 

nu se putea face nimica. Sala era în fierbere. 

Procesul era după o perioadă de ștrangulare a 

presei.”9  

 Condamnați cu toții din lot la pedepse dintre 

cele mai dure, în primă fază, au scăpat ulterior mai 

                                                           
5
 Ibidem. 

6
 Ibidem, pp, 64, 65. 

7
 Ibidem, p. 65. 

8
 Ibidem. 

9
 Cosmin Budeancă, Procesul Organizației „T” din 1945. 

Interviu cu Victor Isac, în Memoria, nr. 51-52, 2005,  p. 83. 

ușor datorită intervenției avocatului apărării. 

„Avocatu’ Iosif Toma Popescu, ajutorul avocatului 

principal care era un liberal, a ținut să ni se 

schimbe încadrarea fiindcă prima dată eram toți 

considerați trădători și eram la o încadrare în care 

se mergea până la pedeapsa cu moartea. Nu mai 

știu ce articol… ceva de înaltă trădare… și Toma 

Popescu a ținut o cuvântare foarte bine ticluită și a 

reușit să ne scoată de acolo și să ne treacă la 

articolul 209, uneltire contra ordinii sociale.”10  

 Cât privește atitudinea lui Remus Țețu pe 

timpul procesului,: „când i s-a dat, parcă, ultimul 

cuvânt a spus că n-a fost nimic decât o acțiune 

pentru apărarea libertății presei și că el a făcut 

numai un protest împotriva suprimării libertății 

presei, pentru că, așa cum am mai spus, în 

perioada respectivă partidele istorice nu mai 

puteau tipări absolut nimic, deși se spunea că-i 

guvern democrat.”11 Printre martorii acuzării s-a 

aflat Ioan Leontescu, „un tembel”12, după cum îl 

caracterizează, fost coleg de facultate cu el, 

membru al Partidului Țărănesc, ramura Lupu. La 

proces „a spus și că sunt un dușman al regimului, 

și că am vrut să tipăresc discursul lui Iuliu Maniu.”13 

Printre cei ai apărării s-a aflat avocatul Istrate 

Mircescu. Propus ca martor a fost și Iuliu Maniu, 

dar nu s-a aprobat: „Și el și Brătianu au fost 

refuzați.”14 Condamnați în același proces au mai 

fost Ion Flueraș și Mircea Ștefanovici, care atunci 

când a fost arestat „a fost prieten al socialismului, 

al comunismului, dar după proces a fost foarte 

pornit împotriva lor.”15 

 Eliberat în 1948, printr-un decret de 

reducere a pedepselor, s-a reîntors în comuna de 

baștină, Zlaști, Hunedoara, unde a continuat să fie 

hăituit de fosta securitate. Fără dreptul de a se 

angaja în municipiul Hunedoara, a găsit un post de 

profesor în localitatea Călan, unde timp de câteva 

luni a avut o relativă liniște, „apoi am fost eliminat 

din învățământ și mi s-a impus sa aleg una dintre 

cele trei posibilități: Brad, Valea Jiului sau Cugir. 

Am ales Cugirul, unde m-am recalificat la Uzina 

Metalurgică.”16  

                                                           
10

 Ibidem. 
11

 Ibidem, p. 84.  
12

 Ibidem, p. 80.  
13

 Ibidem, p. 85.  
14

 Ibidem.  
15

 Ibidem. 84. 
16

 Mariana Pândaru-Bârgău, op. cit. 
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 Revederea satului natal, după eliberare, i-a 

trezit mai degrabă sentimente dezolante, decât de 

bucurie, ca urmare a efectelor politice noii puteri 

instaurate după anul 1945: „Atmosfera era 

deplorabilă, de doliu general. Oamenii se fereau să 

vorbească. Începuse ideea cu întovărășirea, adică 

noi rămâneam proprietari, dar se comasau 

terenurile. Țăranii au primit cu reticență ideea, 

pentru că fiecare știa ce pune, unde pune, ce 

rodește.”17 De abuzuri nu a scăpat nici familia lui: 

„(...) Fratele meu gospodărea moștenirea şi era 

mijlocaş, iar mama fostă văduvă de război se 

recăsătorise, noul soţ având o crâşmă, fiind 

consideraţi chiaburi. Aceştia nu aveau nici un drept, 

nici măcar să vorbească. Aveau dreptul să dea. 

Băutura de la crâşmă a fost luată de jandarmi în 

1948. Era o perioadă de desfrâu a aderenţilor 

comuniştilor, care erau fie muncitori, fie servitori.”18 

Revenind la activitatea sa politică, anterior 

instaurării regimului totalitar de stânga, trebuie 

menționat că un rol major privind evoluția sa în 

interiorul P.N.Ț. l-au deținut liderul formațiunii, Iuliu 

Maniu, care l-a desemnat președinte al Tineretului 

Universitar19 și Ilie Lazăr care, în toamna anului 

1944, cu ocazia unei conferințe județene a P.N.Ț., 

organizată în municipiul Orăştie, l-a propus la 

funcția de președinte al tineretului pe județul 

Hunedoara.20  

 Dovadă a încrederii și prieteniei reciproce 

dintre cei doi stau mărturie documentele procesului 

intentat lui Ilie Lazăr, în care fruntașul țărănist l-a 

propus ca martor al apărării pe Victor Isac, alături 

de Aurel Leucuția, Ghiță Popp, Virgil Solomon, Ion 

Lupu, comisar Stancu, comisar Alexandrescu, ins. 

general Mihalcea, Victor Sârbu, Valer Moldoveanu, 

Romul Popp, ziaristul Emil Serghie, dr. George 

Potino, dr. Jovin Ion, cpt. Dumitrescu, Aurel 

Maldarescu, Anton Ionel Mureșanu, Vasile Netea, 

Mihail Răutu, Nicolae Caleea, Ioan, Groșanu, Ion 

Domocoș, Ion Lambru, Cornel Popp, Marius Popp, 

Ioan Lupoaia, Francisc Neuimann, maior Iorgu 

Popescu, DR. Valer Roman, Macek Skoda, Adonis 

Popov, Alice Sturza, generalul Aurel Aldea, Zeno 

Biano, col. Petrescu Ion, preot Toma Victor și 

Dimitrie Iurașcu. Mulți dintre ei aflați la rândul lor 
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după gratii la acel moment, asemeni lui Victor 

Isac.21  

 În urma procesului, Ilie Lazăr a fost 

condamnat în noiembrie 1947 la 12 ani de temniță 

grea, 5 ani degradare civică, confiscarea averii și 

50.000 de lei cheltuieli de judecată. Aceasta pentru 

faptul că „fiind persoana de încredere şi apropiată 

acuzatului Iuliu Maniu, a avut un rol de frunte în 

organizarea complotului împotriva statului.”22 În 

Hunedoara, Ilie Lazăr a deținut o perioadă calitatea 

de președinte al organizației județene, în acest fel 

s-a legat și mai mult prietenia lui cu Victor Isac: 

„(...) Eu am fost onorat cu președinția organizației 

din Hunedoara. Eu, fraților, cu toate că cele două 

dictaturi ne-au interzis și persecutat, n-am încetat 

de a afirma existența și îndreptățirea partidului 

nostru de a sta în fruntea poporului (...)”.23 În 

aceeași perioadă, Ilie Lazăr a fondat ziarul 

Hunedoara, organul de presă al Partidului Național 

Țărănesc din județul Hunedoara, în ale  cărui 

pagini a semnat și Victor Isac. Ziarul și-a încetat o 

perioadă apariția, însă „după o absență de câteva 

luni, Hunedoara a reapărut la 1 martie 1945, la 

Orăștie.”24  

 La începuturile carierei sale politice, aflăm 

chiar de la el, „s-a înființat o asociație „Ardealul”, 

subversivă, o asociație foarte serioasă, secretă, 

cunoscută și recunoscută de guvernul englez, și pe 

mine se conta că aveam cunoștințe și 

popularitate.”25 „Ardealul” a mai fost definit de 

fruntașul țărănist Hunedorean ca o „asociație de 

propagandă anti-nazistă și împotriva 

legionarismului, care lupta pentru „democrația 

națională” visată de Maniu și de liberali. Maniu cu 

idealurile lui naționale i-o spus „democrație 

națională”, altfel nu era nimic altceva decât luptă 

pentru democrație.”26 În aceste condiții ar fi fost și 

greu de imaginat că trecutul său nu avea să să-l 

urmărească după 1945.  

 Rolul deținut de el în asociația „Ardealul” i s-

a datorat, în mare măsură, calității pe care a avut-o 

în redacția unuia dintre ziarele P.N.L și P.N.Ț: 

„Contau pe mine fiindcă eram secretar de redacție 

la revista Pământul Românesc, care a fost a 
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partidelor Liberal și Național-Țărănesc.”27 Aurelian 

Rădulescu, „doctor în teologie la Oxford, cu 

subvenția fostului sub-secretar de stat liberal de la 

Finanțe, Dumitru Alimăneştianu”28, a fost cel care l-

a invitat în asociație: „vreau vă spun că era un 

sistem de cooptare foarte strict: era o bisericuță 

mică și retrasă, Biserica Domniței parcă-i spune, și 

acolo era o icoană unde se depunea jurământul de 

păstrare a secretelor, de încadrare în asociație.”29 

Securității nu i-a scăpat din vedere nici faptul că 

Victor Isac ar fi urmat să tipărească un discurs al lui 

Iuliu Maniu legat de cedarea Transilvaniei, discurs 

în care „a ținut să accentueze că Partidul Naţional 

Țărănesc nu recunoaște semnătura lui Ghiță Popp 

pe Armistițiu. Maniu a vrut să scutească partidul de 

o pată rușinoasă care ar fi însemnat recunoașterea 

Pactului Molotov – Ribbentrop.”30 

 Condusă de avocatul Remus Țețu, 

considerat și cel care a pus bazele Organizației „T”, 

publicația clandestină Văpaia, apărută până la 5 

iulie 194531, a deținut, alături de alte publicații de 

dreapta, un rol major prin atitudinea fermă față 

guvernarea dictatorială și suprimarea libertății 

presei care s-a prefigurat: „Văpaia era un protest 

împotriva suprimării organelor de presă libere, o 

luptă pentru libertatea presei, nimic altceva. O luptă 

pentru dreptul la opinie, pentru că pe el îl deranja 

foarte mult faptul că partidele istorice nu mai 

puteau publica absolut nimic. El colaborase, sau 

avusese în cadrul partidului ceva revistă care 

fusese interzisă și mi se pare chiar colaborase la o 

revistă intitulată Academia. Și prin Văpaia voia să 

facă un gest de protest împotriva desființării presei 

propriu-zise, pentru că, într-adevăr, nu se mai 

putea lucra nimica. Orice tipograf dacă era cumva 

suspectat că a colaborat cu partidele istorice era 

scos din sindicat, era eliminat imediat. Era, practic, 

o reacție la suspendarea totală a presei partidelor 

istorice. Altfel nici nu vorbea cu răutate sau cu 

dușmănie despre comuniști.”32 

 Cât îl privește pe Remus Țețu (președintele 

organizației Tineretului Liberal din Sectorul I): „Era 

foarte inteligent și eu l-am susținut să debuteze la 

Curentul Literar cu o mică schiță. Familia lui era 
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originară de undeva din județul Făgăraș, adică 

făcea parte din categoria ardelenilor care au căutat 

o ocupație rentabilă. și așa, pornind de la lucruri 

mici, neînsemnate, tatăl lui a ajuns să aibă cea mai 

mare drogherie din Bucureşti, peste drum de 

Banca Națională.”33 Se crede că „T” reprezintă 

inițiala numelui său, pe de altă parte, conform 

aprecierii anchetatorilor, „T” a reprezentat teroarea 

„pe care trebuia să o dezlănţuiască organizația 

asupra celor ce-i consideră dușmani, recte 

Guvernul democratic şi marele nostru aliat 

U.R.S.S.”34  

 La închisoarea Văcărești a stat o perioadă 

scurtă în aceeași celulă cu Mircea Pătârlăgeanu, 

„un liberal fidel”35. Tot acolo i-a întâlnit pe Nichifor 

Crainic, pe care îl cunoscuse anterior din redacția 

ziarului Curentul, sau pe Gheorghe Cuza, fiul lui A. 

C. Cuza, pe care și-l amintește ca „un om splendid, 

deschis, inteligent, poet talentat, un bun istoric. (...) 

Avea aceleași idei ca și tatăl său, naționalist, 

antisemit…, poate nu așa în stilu’ lui taică-său, da’ 

era, totuși, antisemit.”36 O altă personalitate pe care 

a cunoscut-o în detenție este poetul Radu Gyr, pe 

care-l evocă în mai multe interviuri și în unele dintre 

volumele editate imediat după 1989, majoritatea la 

Editura Gândirea românească. „Era măreț, într-

adevăr. Cu el am fost la același etaj și în perioada 

când era oră de iezire la aer și ne scotea tot etaju’, 

rămâneau ușile deschise, și cine rămânea în celulă 

putea să meargă la altă celulă. Acolo aveam 

întâlnire cu el și cu Gheorghe Cuza. Și Radu Gyr 

ne recita poezii de-ale lui.”37 

 Un deceniu mai târziu a fost din nou 

condamnat, în urma implicării într-o organizație 

subversivă, „Garda albă”, care în fapt nu a existat, 

ci a fost folosită ca pretext. Aici e necesar să fie 

menționat rolul decisiv al lui Ioan Nistor, fost 

simpatizant legionar, fost militant comunist, deși 

era la rândul său în vizorul Securității. „Din cauza 

lui m-am trezit implicat în al doilea proces. Acest 

Nistor Ioan voia să înființeze o societate 

cooperatista de construcții - „Clădirea” - și mi-a 

cerut părerea. Mi-a spus că șeful judecătoriei îl 

încurajează și îl susține în această idee, așa că eu 

l-am sfătuit să i se adreseze lui. Nistor, la cererea 
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acestuia, îi dă o listă de consilieri ai Consiliului 

societății de construcții, listă în care mă trecuse și 

pe mine. Această listă, prin excesul de zel al 

judecătorului, a ajuns la Securitate. Eu am aflat 

abia în ancheta ca Nistor inițiase în paralel și o 

organizație secretă – „Garda Alba”. Judecătorul-șef 

îl socotea însă pe Nistor un dușman al poporului și 

ținea să-i arate devotamentul față de regim. Tot în 

timpul anchetei mi-am dat seama că Nistor era 

serios atins de nebunie.”38 Procesul s-a desfășurat 

în ajunul crăciunului, pe 24 decembrie 1958. 

„Asistența era formata numai din securiști, iar 

avocații din oficiu erau angajați ai Securității. Am 

fost toți declarați dușmani ai poporului. Martori au 

fost numai ai acuzării, deși uneori condamnații erau 

foști prieteni ai acuzatorilor. Acuzațiile lor erau 

evident ticluite de Securitate. Apoi a urmat drumul 

spre vestita închisoare Gherla, unde am trăit șase 

ani foarte grei…”39 Trebuie reținut că unii dintre cei 

condamnați în acest proces au decedat în 

închisoare, inclusiv Ioan Nistor, „un nebun 

nevinovat”40, executat prin împușcare, alături de 

alte trei persoane.41 V. Isac ține să accentueze 

starea psihică în care a decăzut Ioan Nistor, mai 

ales după condamnare: „era singurul care vorbea 

tare și cânta neîncetat, înnebunind arestul cu 

vorbele și cântecele lui.”42 

 Printre cei care au fost implicați în procesul 

organizației „Garda Albă” s-au aflat preoții 

Gheorghe Tarcea, Ion V. Todea, Adrian Botiș, 

maior Tiberiu Lupu, notarul Vasile Bejan, Ioan 

Henning, Nicolae Țintea etc., „aceștia și mulți alții, 

printre care și subsemnatul, aveau să fie acuzați, 

nici mai mult nici mai puțin, decât de culpa de 

insurecție armată, când la niciunul dintre noi nu 

fusese găsită nici măcar o armă acasă. Și toți eram 

etichetați ca oameni ai lui Ioan Nistor, așa zisul 

comandant al loturilor noastre. Un comandant 

nebun. Că lucrurile stăteau astfel și Ioan Nistor nu 

mai era în deplinătatea facultăților sale mintale 

atestă chiar actele depuse în procesul acestuia.”43  

 Atitudinea ostilă a procurorului indica, 

apreciază Victor Isac, certitudinea unei orchestrații 

politice. „Rechizitoriul a reprezentat un adevărat 
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discurs politic electoral agresiv. (...) Procurorul nici 

nu se uita la noi, ci se adresa doar completului de 

judecată, compus din 7 membri. Teatrul jucat era 

de-a dreptul grotesc, fiindcă știam toți că sentințele 

noastre erau deja fixate de Securitate. Fiecare 

dintre noi știa de la anchetator la ce pedeapsă 

suntem condamnați și așa a fost.”44  

 Cât privește apărarea, aceasta a fost din 

oficiu. Față de primul proces în care a fost 

condamnat, în 1958 nu au mai avut dreptul să-și 

angajeze avocat. Cei din oficiu; „Nici ei nu ne 

priveau, uzitându-se spre cei 7 judecători cu un aer 

curtenitor, ca să nu spun cu un aer de adevărate 

slugi. Ei nu ne apărau pe noi, ci încercau să 

demonstreze cât sunt ei de fideli justiției comuniste 

și cum sunt ei de hotărâți să confirme punctele de 

acuzare ale rechizitorului.”45 Mai târziu, Curtea 

Supremă de Justiție, în urma referatului Parchetului 

General a hotărât achitarea tuturor celor inculpați. 

„O parte dintre consilierii Curții Supreme, care au 

luat parte la rejudecarea procesului, au ținut să 

consemneze în sentința de achitare că nici nu a 

existat fapta ce a stat la baza procesului.”46 

 După ce-a de-a doua eliberare a continuat 

să fie activ publicistic, nu fără supravegherea 

securității. Majoritatea articolelor publicate au fost 

cu caracter științific, eseuri și literare. A fost 

membru al Asociației de Istorie Comparată a 

Instituțiilor şi Drepturilor Omului, al Comisiei de 

Antropologie şi Etnologie a Academiei Române 

(1976), din anul 1980 membru al Asociației 

Oamenilor de Știință din România; membru 

fondator al Academiei de Cibernetică Generală 

„Ștefan Odobleja” (1982). După revoluția din 1989, 

între 29 decembrie 1989 - 31 ianuarie 1990, a fost 

președintele organizației județene Hunedoara a 

P.N.Ţ., iar din 1990 președinte de onoare. Director 

la Editura „Gândirea Românească” şi președintele 

Cenaclului literar „Gândirea Românească” (din 

1990). Membru supleant al Comitetului de 

conducere al P.N.Ţ. (1991-1997). Personalitatea lui 

va rămâne, în mod sigur, în memoria generațiilor 

viitoare, prin lucrările tipărite după anul 1989 și 

care constituie un izvor istoric însemnat în 

documentarea fenomenului totalitar la noi în țară. 
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Vremurile se scriu în jurnalul unei 
pisici sălbatice”: poemul teatral al 
Danielei TOMA  

 Și teatrul a fost atins de pandemie. Teatrul liric, cu 
atât mai mult. În aceste condiții, poeta Daniela TOMA ne 
aduce în actualitate, printr-o carte de teatru liric, scoțându-ne 
interiorul la suprafață. 
 Ce altceva decât o provocare este succesul unei 
astfel de cărți?  
 „Vremurile se scriu în jurnalul unei pisici sălbatice” 
este o provocare, un „poem teatral” într-un act, așa cum îl 
caracterizează autoarea chiar în titlul cărții: „incomod și bizar”. 
 Orice înțelegi de la început nu este incomod și bizar. 
E mult mai interesant să înțelegi lucrurile mai târziu. Mai 
devreme, poemul trebuie să fie doar frumos. 
 Un lucru frumos este un lucru la care orice te poate 
face să te gândești. Eu mă gândesc la faptul că, peste toate și 
pe lângă ele, personajul principal este decorul. Acest decor 
este poezia, iar poezia este vremea în care toată lumea este 
nevoită să trăiască. 
 Pusă în cumpănă, autoarea împarte vremea în 
vremuri. E felul ei de a vedea lucrurile și a le dărui cititorului de 
talent. 
 Pentru cititorul de talent, vremurile se pot scrie 
oriunde, oriunde autoarea îl întoarce spre animalic și teatral, 
ca reflexe pavloviene și stări psihice. 
 Vastă scriere suprarealistă, cartea Danielei Toma ne 
descrie pictural, așa cum suntem. 
 Suntem o multitudine de personaje imaginare, ființe, 
stări, reflexe, lucruri: cei din afară, cei dinăuntru, câini, pisici, 
frustrări, fețe îmbufnate, falnice glasuri, zerouri, tot felul de 
euri, gondole, măști fără riduri, măști tinere, măști mai de pe 
urmă sau nepurtate încă, mari cărți de noapte sau de șoapte, 
la dispoziția unui singur personaj real, domnul Pavlov, pe o 
scenă oarecare, personaje ce însumează o lume absurdă, 
paradoxală, o metaforă a ceea ce poți gândi sau nu. 
 Simbolic insomniac, domnul Pavlov iese în mijlocul 
nopții, la cumpăna dintre ieri și mâine, și exacerbează 
normalul. Își hrănește câinele și admiră marea. În adâncă, 
înaltă liniște, împrăștie foi albe, încă nescrise, de jurnal 
imaginar. Așteaptă un vapor de pescuit cine știe ce. 
 Personajul principal este chiar poeta însăși, cea care 
reușește să ne introducă, încă de la început, într-un univers 
samuelbeckettian. „Sunt câțiva ani de când scrie pe ziduri 
litere mici...”. Ca Godot, așteaptă ceva, nu are importanță ce, 
într-o lume care nu se termină niciodată. „Din degete i se 
deschid scrisorile de dragoste trimise de pe front...”. Stă de 
vorbă cu rude îndepărtate, locuitori doar ai minții sale, înflorind 
bărcuțele de hârtie ale așteptării. Din jurnalul său ies frunze, 
manifeste, păsări călătoare, tineri ce se lovesc de ei înșiși, 
curgând, revărsându-se și înghițindu-se unii pe alții, ca peştele 
mic peștele mare, la infinit. 
 Sunt imaginate benzi desenate cu brancardieri, tot 
felul de fețe și măști, autobuze dezinfectate, sensuri unice, 

pline de inflexiuni, accidente neîntâmplate, flaute pentru 
distanțare față de cei dragi sau costume de dus la colindat.  
 De aici, personajele imaginate încep să defileze fără 
rost, acesta fiind rostul lor. Defilează în scene oarecare, în 
scene picturale, scene de amor zig-zag-at, scene unde se 
confundă cu ele însele de atâta absență, scene unde 
identitatea li se dizolvă pe neașteptate sau scene fără un scop, 
un plan, o organizare distincte.  
 Pe un fundal nonfigurativ, poeta ne prezintă o paletă 
de vederi nonilustrative. Și, prizonieră a mișcării, ne transformă 
și pe noi în poeți ai revoltelor ei interioare. 
 Ca viața, un lucru inteligibil și măreț, poezia e o sumă 
de lucruri ininteligibile. 
 De aici, stai și te întrebi dacă te-a prins acțiunea. Nu 
m-a prins, îți spui. Stai și te întrebi dacă te-au încântat 
personajele. Nu m-au încântat, îți spui. Dar ținutele? te întrebi. 
Nici astea, îți spui. Dar decorurile? te întrebi. Nici, îți răspunzi. 
Atunci, nu te-a  impresionat nimic la această piesă? te întrebi. 
M-a impresionat, îți răspunzi. Serios?! Ce? te întrebi. Calul, îți 
răspunzi. N-a fost nici un cal în piesă, îți spui. Păi, tocmai asta 
m-a impresionat. Dacă autoarea băga un cal în piesă, 
acțiunea, personajele, îmbrăcămintea lor sau decorurile nu ar 
fi avut nici o noimă. Așa, absurdul are un sens. Nu trebuie 
decât să ți-l imaginezi. 
 În lumea imaginației, visul este o realitate pesonală 
sau o realitate indusă. Ai vrea să uiți unele vise și tocmai pe 
acelea nu poți să le alungi. Ele se sedimentează în memorie și 
se transformă în amintiri, ca și cum ar fi existat în realitate. Tot 
așa, unele versuri, unele metafore, unele fragmente poetice și 
alte produse de bază ale imaginației. Ale imaginației tale sau 
ale imaginației scriitorului. 
 Astfel de produse de vis găsim și în acest „jurnal al 
unei pisici sălbatice”. 
 La poeta Daniela Toma, acumularea de lucruri și ființe 
absurde creează o lume logică. Nu trebuie decât s-o 
descoperi. Pentru a o descoperi, până la neînțelegere, trebuie 
să te folosești de înțelegere. 
 Cititorul pesimist poate să spună că negândirea nu 
există și zilele sunt la fel. Cel optimist poate spune că există și 
zilele sunt altfel. Și unora, și altora, le recomand să se uite în 
această carte ca într-o oglindă. Oglinda e singurul loc în care 
se găsește o lume care îl reflectă pe fiecare. Într-o astfel de 
oglindă, ești ce poți fi. Ce nu poți fi, lași pe altul să fie.  
 Dacă vrei o lume mai bună, o găsești în oglindă. 
Oglinda este singurul loc unde se găsește o lume reală. Din 
toată această realitate, nu rămânem decât cu visul. 
 Cititorul nu trebuie decât să se decidă să citească și o 
astfel de literatură, o literatură care îl reflectă. Deciziile nu sunt 
bune sau rele. Ele nu demonstrează decât faptul că, atunci 
când le iei, nu nu trebuie să ai nici o ezitare.  
 Nu trebuie să ai nici o ezitare; dacă îți retrăiești viața 
alături de scriitor, aceasta ți-e infinit mai lungă. Scriitorul își 
permite să scrie lucruri de neînțeles doar pentru cei ce înțeleg. 
  Dacă nu ți se taie respirația, acest poem teatral este o 
lucrare de largă respirație poetică și poate fi citit dintr-o suflare. 
 Dacă am uitat să spun ceva, ce-am uitat, uitat să fie! 
Dacă nu, trebuie să ne amintim ce să nu uităm: să nu uităm să 
citim această carte. Orice altă zi este o amânare. 
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Mirabela DAVID 
„Ferestre“, Magdalena 
Hărăbor, editura Eikon, 

București, 2021  
Poemul ca adăpost 

 
 

 Poezia Magdalenei 

Hărăbor se înscrie în linia poeziei sensibile, de o 

inocență marcată consecvent poem după poem. 

Volumul „Ferestre“, apărut la editura Eikon, a.c., 

cuprinde „63 de poeme/ trupuri curate sau pătate 

de stropul de viață/ 63 de fire de iarbă/ de ploaie/ 

de ceea ce aș vrea să spun/ dar nu reușesc“ care 

devin rând pe rând poeme - adăpost pentru poeta 

ce bate în retragere din fața unei realități brutale, în 

discordanță cu propriul suflet solar, închistat în 

„reverberații adolescentine/ netotalitare“. Poate 

prea concisă pentru a avea pretenția definirii 

plenare, [+ emoție - cunoaștere] ar putea 

reprezenta o formulă matematică pentru crezul 

artistic al poetei, așa cum reiese din finalul textului 

Singărătate pe muchie de cuțit: „Rânduri de poem/ 

înmugurind din amintiri/ se ivesc timid/ din 

carapacea trăirilor/ îmi retrag cunoașterea“. Poemul 

- adăpost este un construct,  inconştientul creator 

decupează realitatea și o decupează iar până când 

din realitate rămâne o himeră, dar himera rezultată 

acționează ca un pansament într-o utopie menită 

să ușureze existența. În lumea hărăboriană, 

violența și agresivitatea sunt prefăcute, iar 

accentele vizibil diminuate: „Obloanele se trag la 

ora sângelui verde/ prelins pe ziduri“. Realitatea se 

lichefiază până în punctul în care „învelesc în folie 

frica“, iar lumea devine un loc în care pericolele au 

fost asigurate, pentru ca eul să poată înota cu 

serenitate într-un timp în afara timpului, paradisiac 

în esența lui. Așa cum reiese, poezia pe care o 

scrie Magdalena Hărăbor se angajează-n sluja 

binelului și a frumosului cu tot arsenalul, indexând 

răul și durerea, astfel încât să-i permită frumuseții 

„să hoinărească prin suflete“.  

 Autoare prolifică, Magdalena Hărăbor, 

profesoară de limba și literatura română la Colegiul 

Național „Dr. Ioan Meșotă“ din Brașov publică nu 

unul, ci două volume de poezie în 2021, texte 

distinse cu premii naționale și internaționale în 

perioada cuprinsă între 2016-2021 (a se vedea lista 

redată pe pagina a patra). Realitatea biografică 

transpare mai curând timid. Fie că asistăm la o 

intertextalitate de factură lexicală deliberată sau 

spontană, utilizarea unor citate din autorii canonici 

(de ex. „și tot ce-i ne-nțeles se schimbă-n“, pag. 8) 

deconspiră profesorul, punându-l într-o lumină mai 

curând favorabilă. În această lumină, cunoașterea 

(sic!) își croiește drum înspre poezie, căci influența 

culturală este una cumulativă și se manifestă  fie 

explicit, fie implicit.  

 Cu cheile la vedere, poezia se prezintă 

cititorilor ca promisiune „Erai în poem/ Erai un 

poem/ Nenăscut/ Suntem acum împreună/ Aripi de 

fluturi.“ Prin forța metaforelor și prin imagistica 

preponderent aparținând cadrului natural, poezia 

Magdalenei Hărăbor ne  invită să visăm la o lume 

mai pură, în care frumusețea și singurătatea fac din 

poem adăpost.  
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Mihaela 
MERAVEI  
   

     
          Nimic nu este ce pare a fi 
 
 
 Deși, în ultima vreme, umorul a mai pierdut din 
rolul său samaritean din viața socială, el rămâne cel 
puțin pentru români aliatul principal, expresia „umorul 
este frate cu românul” fiind generică, mai mult, simțul 
ludic al nației fiind parcă prinsă în genele sale. Este 
arhicunoscut specificul subtil și rafinat, dar și literar, al 
umorului creat de situații neașteptate care produc 
ilaritate, cum sunt recognoscibile și surprinzător de 
plăcute, persoanele care prin modul de a se comporta, 
prin vorbe și extrapolând către domeniul literar, prin 
scrierile lor declanșează hazul, despre acestea 
spunându-se că au un simț al umorului dezvoltat. De 
fapt, simțul umorului are înțelesuri mult mai extinse, el 
fiind influențat de cultura, tradițiile ori istoria unui popor. 
Iar umorul în universalitatea sa poate fi caustic prin 
ironie, batjocură, cinic ori autocritic, dar poate fi și blând, 
binevoitor, plin de înțelegere. În această categorie poate 
fi încadrat și scriitorul dobrogean Dan Norea a cărui 
scriere se bazează pe un umor intelectualizat și savuros, 
bazat pe inteligență și percepție englezească a situațiilor 
hazlii. 
 Activitatea literară a scriitorului Dan Norea se 
întinde pe cel puțin două decenii în care a fost prezent 
cu proză scurtă, eseu, poezie, epigramă, haiku, jurnal de 
călătorie pe mai multe site-uri literare – Agonia, 
Europeea, Bocancul literar, Romanian Kukai, iar mai 
apoi în reviste literare dintre care amintesc: „Ex Ponto”, 
„Agora”, „Tomis cultural”, „Actualitatea literară”, „Nouă”, 
„Urmuz”, „Spații culturale”, etc. Cea mai concretă 
dovadă a rămânerii în conștiința maselor fiind publicarea 
poeziei „Facerea lumii” (scrisă în 1973) într-un manual 
de Limba și literatura Română pentru clasa a IX-a, 
începând cu anul 2013. Cel mai recent volum de proză 
„Stadionul Tuturor Sfinților/ romanul unui bibliofil”, 
apărut anul acesta (2021) la cunoscuta editură 
constănțeană Ex Ponto, se poate spune că a pornit de la 
ideea acestei poezii și la apropierea autorului de Biblie și 
percepția sa într-un mod subiectiv umoristic, așa cum ne 
și explică în „Cuvântul înainte” al volumului: «Fără să 
urmăresc asta în mod special, am atins din când în când 
subiecte biblice – câteva texte de proză scurtă, „Raiul”, 
„Sufletiștii”, „Judecată în regim de urgență”, „Să nu 
minți”, un set de epigrame „Cele zece porunci” și multe 
alte epigrame cu tentă religioasă. Anul acesta m-am 
hotărât să le culeg pe toate și să mai scriu câteva, 
pentru a încropi un volum. (…) Cultura generală a unui 
intelectual cuprinde multe informații biblice, prelucrate 

din literatura universală, din artele plastice, din filme. 
(…) Temele biblice apar în nenumărate opere ale 
literaturii universale, plecând de la „Divina comedie” a lui 
Dante Alighieri până la „Iosif și frații săi” a lui Thomass 
Mann.»  

Pentru că volumul este scris în manieră hazlie, 
ironică uneori, autorul aduce ca suport justificativ și alte 
opere și autori din literatura universală și națională, care 
au aceleași caracteristici cum ar fi: „Jurnalul lui Adam și 
al Evei” de Mark Twain, „Maestrul și Margareta” de 
Mihail Bulgakov, „Cimitirul Buna Vestire” și „Adam și 
Eva” de Tudor Arghezi, „Minunile Sfântului Sisoe” de 
George Topârceanu, etc.  
 Volumul în discuție conține texte din patru genuri 
literare diferite: proză, eseu, poezie și epigramă, 
demonstrând polivalența literară a scriitorului, fiind 
împărțit în cincisprezece capitole cu nume determinant 
biblice, în mare parte: „Facerea”, „Îngerii”, „Raiul și 
Iadul”, „Patriarhii”, „Frații”, „Uciderea pruncilor”, 
„Poruncile”, „Regii”, „Profeții”, „Femei ad-mirabile”, 
„Minunile”, „Cina cea de taină”, „Stadionul tuturor 
sfinților”, „Universuri paralele”. Din cauza interferenței 
stilurilor și sincopelor apărute între alternarea lor, volum 
poate fi privit ca și eratic, partea cea mai omogenă fiind 
cea eponimă „Stadionul Tuturor Sfinților”, care este o 
alegorie a Raiului transpus în cadrul unui stadion, 
ordinea și importanța tribunelor respectând ierarhia 
biblică. De altfel întreg volumul are la bază o alegorie 
savuroasă, plină de haz, în care autorul se folosește de 
diferite construcții literare specifice, deliberate ale 
limbajului pe care le folosește pentru a da sens 
mesajului epic. Dintre acestea amintesc metafore cu rol 
de comparații, personificări, simboluri, juxtapuneri și, nu 
în ultimul rând, situațiile ilare și/ sau ironice. 
 Pe tot parcursul volumului „Stadionul tuturor 
Sfinților – romanul unui bibliofil”, Dan Norea își arată 
capacitatea intelectuală, cultura vastă din diverse 
domenii, el venind cu felurite exemple din operele 
literale, din operele de artă plastică, din geografie, istorie 
universală și religioasă. Scriitorul Dan Norea nu aduce 
atingere creației, creatorului, mai degrabă în mod subtil 
continuă vraja poveștii religioase, escamotând-o sub 
apanajul umorului, o mistifică mai adânc, o dovadă 
irefutabilă fiind textele „Suflete pereche” și „O nouă Evă” 
din ultimul capitol „Universuri paralele”, care au la bază 
dezideratul „nimic nu este ce pare a fi”. 
 Convingerile generice ale instanței cu care se va 
confrunta cititorul pe parcursul lecturii, retorica și 
problematicile de concept și credință sunt elemente care 
dau sare și piper întregului volum. Dan Norea reușește, 
chiar și în notă umoristică, să aducă în atenția noastră 
întrebări profunde care să ne provoace la studiu și 
căutare, dincolo de aparențe, a adevărului uman, biblic, 
istoric. Lectura volumul „Stadionul tuturor Sfinților – 
romanul unui bibliofil” este imposibil să te lase rece, 
fie prin controversa pe care o poate crea prin subiectul 
ales și tratat colocvial, fie prin problematicile pe care le 
poate pune dincolo de ironie, sarcasm ori haz. Orice 
variantă alegi, trebuie să admiți evidența. Dan Norea 
este un scriitor autentic, mai ales prin stilul ales și modul 
cum își susține acest stil cu volume inedite și absolut 
convingătoare. 
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Silviu GUGA 

 

77 de poeme 

 

 Dumitru Hurubă e printre 
cei mai prolific scriitori contempoarni. Are la activ peste 
60 de cărți editate și colaborări la aproape tot atâtea 
publicații. Scrie cu ușurință poezie, proză scurtă, 
romane, piese de teatru, eseuri, cronică și istorie 
literară. Scrie relaxat și pentru a relaxa. Structural 
umorist, Dumitru Hurubă s-a remarcat prin felul cum 
surprinde veselia în banalul cotidian, prin felul de a se 
folosi de clișeele limbajului, printr-un excelent simț al 
parodiei. Aproape întreaga lui beletristică este o bună și 
simpatică comedie de moravuri. Dau dreptate Doinei 
Bălțat, prefațatoarea recentului volum „77 de poeme”, 
care spunea că „umorul a fost, este și rămâne tovarășul 
de nădejde al autorului, căruia nu i se poate reproșa că 
n-are haz.”  Retrospectiv, dacă ne referim numai la 
poezie, nu se pot uita volumele pline de haz, „Iubita 
mea, e ora indexării”, „Rezervația de zăpăciți”, „Carte de 
colorat mintea”, „Bate vântul prin cămară”, „Idile prin 
harababură”, care sunt cele mai bune cărți de poezie 
satirico-umoristică publicate în ultimi ani.  
 „77 de poeme” (apărut la editura „Vatra veche”)  
credeam că e o antologie care strânge, cu exigență 
exagerată, doar 77 de poeme din cărți menționate, dar 
acest „volum-coincidență la aniversarea vârstei”, cum și-
l intitulează șăgalnic, are poeme inedite scrise în 
maniera care l-a evidențiat pe unorist. Când „subiectele-
materie primă se găsesc din belșug” Dumitru Hurubă n-a 
pus armele jos și la 77 de ani „exploatează” 77 de 
subiecte de actualitate cu talentul incontestabil de 
umorist și cu incontestabil meșteșug prozodic, făcând și 
acum haz de necaz. Un citat convingător din poemul 
„Înstrăinare”: Afară-i tot mai Toamnă/ Și vremea-i 
cenușie,/ Iar noi stimată Doamnă,/ Umblăm prin 
pandemie./ Cu măștile pe față/ Și zâmbete ...secrete,/ 
Trăim o altă viață,/ Cu altfel de fațete.../ Pe-aleile 
pavate/ Cu frunze ca de aur/ Persoane distanțate/ De 
Virusul-balaur!”     
 Așteptăm și volumul „88 de poeme”, curioși să 
vedem oare de ce tristeți ne mai face să râdem Dumitru 
Hurubă.      

 

 

 

         Zone de acces 

Aflăm de pe Google că Daniela Bîrzu a început 
să scrie din 2010 și în anul următor debutează editorial 
cu volumul „Magazinul de piane”.  Mai public două cărți, 
în 2014,  „Trandafiri pe viscera” și, anul trecut, „Zone de 
acces” (la editura Rocart); așadar  în zece ani publică 
trei cărți  ceea ce înseamnă nu numai că nu e 
grafomană, ci și că are responsabilitatea scrisului, că 
vrea să arate respect pentru cititori și să nu publice 
„exerciții” poetice. I-am citit mai întâi ultima carte prin 
care ne invită „în lumea poeziei prin zonele mele de 
acces”, cum mărturisește poeta. Primele două cărți le-
am găsit cu greu, dar doream să-i cunosc întreaga 
activitate, incitat de „zonele” ei „de acces”. Nu știu în ce 
măsură a evoluat poezia sa și nici nu e atât de relevant, 
dar mi-am dat seama că, de la un volum la altul, profilul 
poetei se completează. Volumul „Zona de acces” este 
deja de o maturitate poetică evidentă. Am citit mai întâi 
acest volum și apoi primele pe care le-am găsit cu greu, 
dar s-a meritat efortul pentru că m-am convins că 
Daniela Bîrzu nu e o poetă „întâmplătoare”; ea se 
distanțează vizibil de multe dintre poetesele care se 
bucură de consacrările momentului, ocolește 
„subiectele” feminine și fără să facă multe „vocalize” și-a 
format o voce distinctă care a găsit „zona de acces” în 
poezie, voce pe care Mihok Tamás, în prezentarea de 
pe coperta 4 a cărții, o consideră, pe bună dreptate, 
plină de vigoare și „fals glacială”. Suita de imagini din 
poemele ei se configurează vizionar într-o manieră în 
aparență suprarealistă, aparență dată de un anumit nivel 
al abstractizării care însă nu poate ascunde lirismul 
frământărilor interioare. Conjunctura spațială și 
temporală, în care scrie și pe care o „descrie” poeta, e 
departe de a-i genera euforie, pentru că pare a fi 
regresivă și aducătoare de multe decepții și răni. Poeta 
nu scrie numai pentru a se confesa sau pentru nevoia 
de a se raporta la lumea în care trăiește, ci, mai 
degrabă, pentru a-și bulversa stările printr-un lirism 
dens. Criticii literari care se vor apleca asupra poemelor 
acestei autentice poete, vor remarca interesantul mod 
de a poetiza pesimismul și originalitatea „zonelor” prin 
care Daniela Bîrzu întră în perimetrul poeziei elevate.  
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Ioan BARB - DESCÂNTEC PENTRU AMGIT UITAREA, 
poeme, Editura Junimea, Iași, 2021. Selectie: Silviu Guga, 
prefață Ioan Holban. 

 

           Narativitatea din poemele lui Ioan Barb 
are o evidentă, marcată detentă metafizică; în 
acestă perspectivă, în evocarea spațiului 
identitar al casei părintești, lirica lui întânește 
orizontul mito-poetic românesc, în poeme 
precum viața nu e doar un descântec sau frate 
peste groapă, unde bradul verde e simbolul 
funerar al tânărului ”nelumit”, al feciorului trecut 
din viață înainte de a-și împlini bărbăția. 

                                                                                      
Ioan HOLBAN 
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