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Silviu GUGA 
 

 

Descoperitor de icoane 

şi cotloane 

în arealul literaturii 
 
 La umbra cărţilor în floare cresc mari critici! Aşa 
mi-am zis când a apărut prima carte a colegului meu mai 
mare de facultate, Cornel Ungureanu.   
 Am avut câţiva colegi tobă de carte şi cu talent 
literar indubitabil pe care-i admiram, dar pe Cornel 
Ungureanu aproape că-l divinizam. Orice curiozitate 
aveam, din domeniul literaturii, el mi-o desluşa şi-l 
ascultam stăpânind-mă să nu rămân cu gura căscată. 
Făceam eforturi de documentare ca să încerc să intru, 
cât de cât, în „competiţie" cu el, dar în foarte rare ocazii 
spuneam şi eu ceva despre care el nu avea multe 
cunoştinţe. Îmi amintesc ce bucuros am fost când am 
aflat că nu citise cartea părintelui Dumitru Stăniloaie 
despre Lucian Blaga şi i-am dăruit-o. 
 Nu eram singurul care-l preţuiam; îl preţuiau 
mulţi colegi şi dascăli din Filologia timişoreană. Din 
studenţie câştigase notorietate, scria la revista „Scrisul 
bănăţean”, devenită în anii aceia „Orizont”, nu poezie, 
nu proză, cum făcea majoritatea colegilor mei, scria 
critică literare, ceea ce-i aducea respectul tuturor 
pretendenţilor la gloria literară, dar şi al celor care 
credeau că au ajuns la ea. Nu era critic „de temut”, chiar 
dacă părea morocănos, pentru că era de o aleasă 
jovialitate, încât toţi credeam că l-am câştigat ca prieten. 
Asprimea verbului său critic, din recenzii, cronici şi 
şedinţe de cenaclu, era edulcorată de o vizibilă 
cumsecădenie, dar adevărul, pe care ştia să-l spună, 
rămânea neştirbit. 
 La absolvirea facultăţii (în 1965) devenise deja 
un observator atent şi acut al vieţii literare ce ştia să 
analizeze, să critice, să așeze unde trebuie icoana 
scriitorului de care se ocupa. Vreo trei ani s-a retras 
profesor pe meleagurile natale, continua să publice, dar 
nu-i apărea nicio carte. Prin cenaclurile literare se 
zvonea că se lasă de critică, că scrie proză. Viaţa la 
ţară, s-a zis, îl îndemna să scrie un roman cu acţiunea 
"într-un sat mâncat de câini" şi suspiciunile mele care 
gândeam că nu se poate așa ceva, au fost spulberate 
de ticul aprobator al lui Sorin Titel, „da, da, da”. Eram 
dezamăgit. Proză puteam să scriu şi eu şi era cât pe-aci 
să debutez înaintea lui, dacă  nu scriam o povestioară 
cu titlul „Întrerupere zadarnică” pe care Fănuş Neagu mi-
a publicat-o într-o revistă studenţească („Amfiteatru”, 
august 1968).      
 Cornel Ungureanu revine la Timişoara unde 
prozatori erau suficienţi, de  critici literari era nevoie şi el 
se anunţa a fi unul de mare anvergură, cum a şi ajuns, 
poate nu atât de repede cum ne-am fi aşteptat. Dar 
după zece ani de la absolvirea facultăţii, la proaspăta 
editură timişoreană care-l aştepta,"Facla", publică prima 

carte. Mă bucuram şi puteam să-mi închipui cum stă 
întins pe iarbă, în  grădina lui din Zăgujeni, lângă un zid 
de cărţi pe care şi le alesese să-i facă umbră. Apoi zidul 
s-a tot înălţat și l-a făcut să-şi abandoneze proza sa. De 
la critica foiletonistică a trecut la sinteze, aşa cum ai 
trece de la proză scurtă la roman. Supunea autorii şi 
operele lor la analize complexe, să li se pătrundă 
reflexivitatea, să se aşeze în contextul cel mai nimerit. 
Ca orice critic, era subiectiv, dar subiectivitatea lui era 
mai mult decât agreabilă pentru că demasca 
subietivitatea altor critici, n-a minimalizat valoarea 
scriitorilor importanţi, a corectat ierarhiile acolo unde era 
necesară "corectura", a avut îndrăzneala de a relativiza 
demacarcaţia dintre centru şi periferie în arealul 
literaturii. S-a apropiat şi de autori din imediata noastră 
apropiere şi de cei plecaţi în exil, pregătind o vastă 
geografie literară.   
 Stârnea tot mai multe curiozităţi când s-a văzut 
că „desecritizează” ceea ce părea ascuns prin 
cotloanele literaturii, că evidenţiează valori şi „date" pe 
care alţi confraţi ai lui nu le-au observat. A început, 
uneori în taină, alteori pe faţă, să scrie o istorie unică a 
literaturii române; dusă la tipar, editorul i-a spus pe 
numele ei adevărat, „Istoria secretă a literaturii române”. 
Cartea asta, sunt sigur, va aparea de la o ediţie la alta 
cu menţiunea „revăzută şi adăugită" pentru că autorul ei 
este un perpetuu scormonitor prin cotloanele literaturii. A 
reuşit să dezvelească icoane şi să le scoată din aceste 
cotloane ale literaturii; altele trebuiau doar şterse de 
colb.       
             Nu a rămas numai în slujba celor din „scripturile 
române” sau  celor cu „stagiul” literar făcut, a fost asaltat 
de tineri și trebuia să le facă față, cu prefețe, postfețe, 
rânduri de îmbărbătare pe coperta a patra a cărților lor, 
menționări prin articole. Erau mulți care meritau să-i 
așeze în geografia literară.     
 „Așezările geografice” pe care le face pleacă, 
probabil, de la ideea că între timp și spațiu trebuie să 
existe o egalitate. De ce să se scrie numai istorii literare, 
când nimerite sunt și geografiile literare?  Cornel 
Ungureanu are argumente tari în ceea ce privește 
„geografierea” literaturii. Eu mă gândesc doar la Cioran. 
Dacă nu s-ar fi născut într-un sat sub Coasta Boacii, n-
ar fi scris „Pe culmile disperării”, ar fi scris „Pe câmpiile 
disperării” sau „ Pe mlaștinile disperării”.      
         Așezând scriitorii într-un spațiu, Cornel 
Ungureanu nu-i dezhamă din timpul lor. Desprinderea 
de timp o fac scriitorii înșiși, dacă au conștiința eternului, 
dar cred, mai degrabă, că pe Cornel Ungureanu îl 
interesează amprenta timpului lăsată în spațiul 
geografiei literare. Demescul lui critic cere o altfel de 
documentare pentru descoperirea icoanelor și 
cotloanelor de pe tot curpinsul literaturii, dar și această 
specială documentare e insuficientă, dacă nu ar fi 
insoțită de intuiția critică pe care o are la o cotă înaltă.                  
              Despre activitatea lui au scris mulți, dar nu 
vreau să-l menționez decât pe „rivalul” său Gheorghe 
Grigurcu. Acesta laudă nu ceea ce pare spectacular, 
ceea ce face senzație în opera lui Cornel Ungureanu, ci 
acestă remarcabilă intuiție prin care izbutește „să 
pătrundă în nucleul expresiei, în intimitatea gândirii” 
celui despre care scrie.    
           Cornel Ungureanu fiind bănățean, nu pot încheia 
aceste rânduri fără să spun că el este, cu adevărat, fala 
Banatului, dar și a literaturii române.    

                                   EDITORIAL 
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Dimitrie Cantemir şi «hotarele 

prescrise ale cunoaşterii omeneşti» 

 

  În planul „Geografiei literare a României”, 

schiţat la începutul mileniului al treilea, cartea a 

doua ar fi trebuit să se numească “Moldova şi 

sentimentul abisal al culturii”, titlu sugerat de 

Nicolae Balotă. În sumar nu apărea numele lui 

Dimitrie Cantemir, mă întreb şi azi, de ce. Îşi 

trăieşte Dimitrie Cantemir „sentimentul abisal al 

culturii”? Opera sa ? Personaj uriaş,  n-avea cum 

să fie altfel decât  legat strâns de timpul său. De 

Europa noastră. Din cei 50 de ani  ai vieții sale, 

Cantemir a petrecut peste 30 în străinătate, în 

«Turcia» și Rusia. De ce? A continuat să scrie şi să 

gândească româneşte ? E, cu adevărat, al 

Moldovei? Înainte de a fi « al Moldovei », cei care 

au definit, prin opera lor «geografia literară a 

României» omagiază personalitatea cărturarului: 

„S-ar părea ca în Moldova şi dintre moldoveni un 

singur om este preţuit cu adevărat ca un autentic 

om de cultură de către Cantemir. Ne referim la 

Miron Costin. Acesta a lăsat moştenire ţării sale o 

însemnată operă care putea servi de imbold şi 

chiar de model unei alte opere, menite să o 

completeze, să o perfecţioneze. Dimitrie Cantemir 

a cunoscut de tânăr această operă a lui Miron 

Costin, a învăţat multe din ea, şi anume trăsături 

ale cugetării filozofice a lui Miron Costin le regăsim 

la Cantemir.  Miron Costin fusese una dintre 

personalităţile cele mai de vază la curtea lui 

Constantin – vodă, tatăl principelui filozof, şi jucase 

la acea curte un rol de prim plan, ca mare boier, 

posesor al uneia dintre cele mai mari averi din 

Moldova, dar şi ca om învăţat, purtat prin lume şi 

bun la sfat. Fără îndoială că acest personaj ilustru 

de la curtea din Iaşi s-a bucurat în ochii lui Dimitrie 

Cantemir copil de un prestigiu care nu a dispărut 

apoi niciodată din amintirea sa.” ( Dan Bădărău, 

Filozofia lui Dimitrie Cantemir, Editura Academiei , 

Bucureşti, 1964) 

 

Miron Costin a fost  condamnat la moarte 

de Constantin Cantemir, tatăl lui Dimitrie Cantemir.  

A asistat Dimitrie Cantemie la asasinarea lui Miron 

Costin?    

            Un strălucitor studiu al Ioanei Em Petrescu, 

despre « Monocheroleopardul» din „Istoria 

ieroglifică” despre oaia transformată în pardos se 

opreşte asupra „arborelui genealogic” al ilustrului 

cărtrurar:  cum tatăl lui Dimitrie Cantemir, cel care l-

a ucis pe Miron Costin. s-a transformat, din miel, în 

pardos.   Era, zice  savantul, descendent dintr-o 

străveche familie regală. Putea să fie 

monocheroleopard. Era în Rusia, la curtea lui Petru 

cel Mare, Dimitrie Cantemir îi dedică ţarului un 

Panegiric – cu aluzii la rozcrucieni. Aluziile nu erau 

o raritate, aflăm, fiindcă Petru invitase la Curte 

alchimişti occidentali, arată Eugen Lozovan. Va fi 

trăit Dimitrie Cantemir, împreuină cu ei,  (şi) 

sentimentul abisal al culturii? 

   Dimitrie Cantemir  a murit în 1723, înainte 

de a împlini 50 de ani.  

„Moartea pretimpurie a Prinţului Dimitrie 

Cantemir  justifică anumite imperfecţiuni care mai 

pot fi încă detectate în opera sa precum şi 

dificultăţile care-i îngreuiau publicarea atât de 

dorită de fiul său Antioh. Dar nu mai planează, în 

fapt, nicio îndoială asupra faptului că Incrementa et 

decrementa Aulae Otomannicae fuseseră revizuite 

de autorul însuşi în vederea unei curânde publicări 

a acestui  magnum  opus -   acelaşi era şi cazul 

unei alte lucrări capitale luate, tot în forma ei ultimă, 

de către iubitul său fiu. Principele Antioh când a 

fost trimis ca Ambasador extraordinar şi 

plenipotenţiar  al Ţarului Rusiei la Londra şi apoi la 

Paris (din 1732)”, scrie  acad. Virgil Cândea  în 

prefaţa traducerii româneşti la “Istoria creşterilor şi 

descreşterilor curţii othmannice”. De la primul 

început al neamului, adusă până în vremurile 

noastre» , în trei cărţi: (Volumul I şi II, Cărţile 

creşterii) Editura Paideea, 2012. Academicianul 

Virgil Cândea arată cum s-a rătăcit manuscrisul 

prin diverse arhive, cum a trecut pe la  numeroşi 

                                       ESEU 



4 
 

savanţi  şi cum  acdemicianul Cândea l-a înmânat 

lui Dan Sluşanschi să-l traducă. Marelui Dan 

Sluşanschi. Aşa că noi putem citit această operă 

capitală a culturii  după trei sute de ani de la 

elaborarea ei. Începe Dimitrie Cantemie astfel: 

„Având noi a înfăţişa lumii publice creşterea şi 

descreşterea Imperiului Othman de la însăşi 

obârşia sa se cer a fi, mai înainte, lămurite unele 

probleme istorice şi genealogice mai de seamă, în 

privinţa marii şi serioşii istorici ai Creştinătăţii  ni s-

au părut a cădea, prea ades şi din greu în 

greşeală. Printre acestea, locul de căpetenie 

trebuie dat comparaţiei  dintre Era creştină şi anul 

Hegirei, sub care noi am socotit că ne putem înşirui 

mai potrivit firul expunerii, urmând calculul 

Muhammedanilor. În al doilea rând, vor fi de făcut 

cercetări despre numele şi neamul Turcilor În 

sfârşit, în cel de al treilea rând, va fi de lămurit 

obârşia  stirpei Aliothmanice, care se află, de la o 

vreme, în fruntea Imperiului Turcesc”.  „Obârşia  

stirpei Aliothmanice” –  nu avem nevoie nici de 

obârşia Cantemirilor ? 

Şi, confesiunea adevăratului savant: „În 

această privinţă, dacă am vrea să susţinem, că 

limpezirile noastre vor fi neatinse de nicio pată ori 

greşeală, am putea fi, pe bună dreptate, învinovăţiţi 

că încălcăm peste măsură hotarele prescrise 

cunoaşterii omeneşti”. 

A încălcat Dimitrie Cantemir peste măsură 

„hotarele prescrise cunoaşterii omeneşti”?  Dacă  

«marii şi serioşi istorici ai Creştinătăţii au căzut, 

după părerea lui Dimitrie Cantemir prea ades şi din 

greu în greşeală» oare el, Dimitrie Cantemir, nu ? 

Sunt întrebări pe care ni le putem pune, după trei 

sute de ani de la alcătuirea « Istoriei creşterilor şi 

descreşterilor  Curţii othmanice » ?   Iată întrebările 

unui mare scriitor, ale cărui opere au trecut dincolo 

de  malurile Europei. Nu prea mult, aşa că avem 

şansa să descoperim în  « creşterea şi 

descreşterea Imperiului otoman» şi pagini despre 

Timişoara. Pagini despre geografia  Banatului. Cine 

intervine, şi alături de turci şi împotriva lor ?  

«Aceasta se făcu prin strădania lui Andrea Cornaro 

din Creta, după neam şi religie, Grec.....Senator 

veneţian întemeindu-se poate, pe aceea că el 

fusese mai apoi, în slujba Turcilor. Dar acelaşi n-a 

trecut, de bună voie, în tabăra Necredincioşilor, ci 

când, după pierderea Beligradului, a fost  trimis de 

Căpetenia oştirii Caesarului, de nu mă înşel, la 

Petrivaradin, spre a-l întări, a fost prins pe cale, de 

Tătari, laolaltă cu soţia sa şi adus la Kioprili 

Mustafa Pasza, Cercetat de acesta, mai întâi s-a 

prefăcut, a fi sutaşul unei unităţi de pedestraşi, dar 

mai apoi, dovedindi-se adevărul după 

instrumentele matematice şi după desenele 

arhitectornice sub care avea iscălit numele, a fost 

silit să întărească şi Beligradul şi Temesavariul cu 

noi lucrări : ceea ce a şi îndeplinit cu asemenea 

artă şi îndemânare  încât de nu s-ar fi pus 

Dumnezeu, aparte, împotriva strădaniilor 

Necredincioşilor, de-abia dacă se mai putea 

nădăjdui în cucerirea cu forţa a acolor oraşe. Pe 

lângă aceasta, ce-a valorat în matematică s-a 

arătate de-ajuns, aducând râul Begs (Bega) prin 

mijlocul Temesvariului, ceea ce pe cât de necesar 

lucru era, pentru acea fortăreaţă, care suferea mai 

în toate verile de lipsa apei tot pe atât le păruse de 

greu şi cu neputinţă tuturor celor dinaintea sa prin 

aceasta a meritat să fie dărui de Împărat cu o leafă 

anuală de opt pungi – care i-a fost plătită mereu, 

chiar şi după sfârşitul războiului, până la moartea 

sa ». 

A încălcat oare Dimitrie Cantemir 

«hotarele prescrise cunoaşterii omeneşti » ? 
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Daniel CORBU  
 

 

 

 

 

KATABASA. Istoria 

anahoretului Daniel  

sau creşterile şi descreşterile unei vieţi  

de unică folosinţă 

 

Să vă mai spun o dată povestea           

călătorului rătăcit în țara fără nume ? 

                      

                          I 

 

Poate că toate ar trebui să se-ntâmple  

într-o singură carte 

unde doar ceea ce ai iubit rămâne ca o flamură  

fluturândă 

ca un intim resort al neîngenuncheatei  

                                   zădărnicii.  

Despre el se va spune: 

Avea un ochi glorios ce nu mai privea decât  

în sine. 

Era atât de preocupat de esențe 

că până și moartea i se părea o melodie galantă. 

Ar fi putut vorbi mai mult despre  

abatoarele fricii 

ar fi putut îmbrăca o cămașă străină 

sau accepta jocurile și nu martirajul 

ar fi putut rămâne în scepticul cor de bărbați 

al vechii înțelepciuni 

de n-ar fi învins peste limita lor 

altă și altă înfricoșătoare limită 

 

                                  II 

 

El scria cântece de biruit rutina 

și-atâția se repezeau să-i potrivească 

cununa de spini. 

Îndulcea hazardul cel orb  

era grav ca o stea lactee  

ceremonios ca un răsărit 

și se-amesteca foarte des cu taumaturgii    

ezoteriștii și sacerdoții din îngălbenitele  

                                    pagini. 

Spunea: 

DACĂ AI UN TRUP DE VÂNDUT, VINDE-L ! 

DACĂ AI O SODOMĂ DE-NFLORIT, 

ÎNFLOREȘTE-O ! 

Dar pe cel dinlăuntru, nemărginitul 

cu credință caută-l și cu aleasă grijă 

să nu-l rănești. 

Cultivă-ți somnul ! Astfel ca el să poată ieși 

din tine 

pentru a te renega 

și până la urmă pentru a avea unde 

se-ntoarce. 

Pentru că TOT CE SE IVEȘTE ÎN JUR 

E FĂCUT SĂ NE DOMINE 

îți vor scoate până și inima 

și pe loc va apărea o nouă inimă 

sau îți vor planta mult așteptatele aripi 

pe care singur și în deplină simetrie 

le vei crește 

și tot tu desprinzîndu-le 

le vei arunca una după alta în mare. 

 

                               III 

 

Despre el se vorbea ca de-o prejudecată  

era cel ce aude nechezatul cailor 

dintr-un ev mediu întâmplător  

și scâncetul limbilor moarte.  

Câteodată  spunea: 

Ehei, lumea se schimbă ! 

Pe dealuri și văi postmoderne 

cine mai vorbește politicos ?  

Cine-și mai alege cuvintele ?                             

Nerăbdarea a devenit un fel de fufă  

în curtea spitalului de urgență  

rațiunea un fel de cetate de gheață. 

De mila mașinilor până și șoarecii de câmp dispar 

din bună cuviință față de miriapodicele unde 

                                  ale comunicării 

gândăceii de rapiță nu mai ies din pământ. 

Ehei, Lumea se schimbă! Numai de-am putea 

reconstitui sufletul din cuvinte!                         

 

                                  IV 

 

Câteodată îl văd cum se strecoară  

printre săgețile otrăvite ale zilei sclav  

și rege al metaforei 

ducându-și la amanet nopțile albe. 

Îl aud vorbind unui popor nevăzut: 

                                   POEME 
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Să preamărim deopotrivă 

sicriul de foc al înfrângerii 

sicriul de lut al victoriei 

căderile în prăpastia sinelui 

acolo unde se limpezește blestemul 

și se retrag vremelnice ziduri. 

            Spunea: 

Nimic nu sfârșește senin 

nici gândirea abstractă 

nici transplantul miresmei de trandafir. 

Și mai spunea: 

Au obosit și căutătorii de essentia nobilis. 

Dar DACĂ DE MINE VREȚI SĂ FUGIȚI 

EU VĂ DAU ARIPILE ! 

 

                                  V 

 

Se pare că ce-a fost de spus am spus. 

Dar nimic despre neprețuitele daruri 

nimic esențial  

despre atoatestăpânitorul Neant ! 

Am scuturat de pe mine cuvintele rele 

- spunea - 

pizma o îngrop adânc în pământ 

precum securea războiului. Nu mai sângerați 

pentru mine  

pietre, păduri ale copilăriei, nici voi, 

                   vestale ale trecutei tinereți ! 

Acum mă cațăr pe munții din suflet 

acolo nici lătratul stelelor 

nu se mai aude 

nici blândețea îngerului nu se mai vede 

iar cuvintele sunt ovalele gurii pustii. 

 

                                VI 

 

Sunt mai bătrân ca umbra 

născut din bezna lumii - îmi spunea. 

Fără averi fără discipoli fără speranță. 

Am inventat acrobații fără noimă 

am inventat sfășietoare cadențe ale unei limbi 

numai de mine știută 

și-atâtea vise asemenea grădinilor suspendate 

la care nimeni n-ajunge. 

Târziu iluziile se transformă-n cadavre 

pe care oamenii uită să le-ngroape. 

 

 

 

 

 

                                 VII 

Îl auzeam spunând 

pe când admira pomul cu bufnițe dormitând 

ziua-n amiaza mare: 

Aproape că nu-mi mai știu drumurile 

dar ceața care le-acoperă 

poate fi o bucurie aurorală. 

Ca pe-un ecran 

dintr-o sală de cinematograf poți vedea 

cum se-adună firimiturile gândului 

într-un punct iar punctul devine  

                                o lacrimă. 

 

                               VIII 

 

Despre el se va spune: 

Avea un ochi glorios ce nu mai privea decât 

în sine. 

Ar fi putut îmbrăca o cămașă străină 

sau acceptă jocurile și nu martirajul. 

Ar fi putut accepta câteva rânduri de aripi false 

sau să negocieze la un preț bun praful de stele. 

dar EL ERA ATÂT DE PREOCUPAT DE ESENȚE 

CĂ PÂNĂ ȘI MOARTEA I SE PĂREA 

O MELODIE GALANTĂ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

Dan 
DAMASCHIN 

 

 

Noapte de noapte 

“...un ceas n-ați fost în stare să privegheați 

împreună cu Mine!”(MATEI 26,40) 

  

Ceasul de veghe și de rugăciune cu care 
am rămas datori lui Dumnezeu 

Ceasul acela tulbure, când tulburat și 
întristat 

de moarte a fost sufletul Fiului Omului; 

Ceasul pentru care Iisus S-a rugat, 

asudând sânge, “să treacă pe alături de 
El”; 

Ceasul în care potirul amărăciunii 

nu s-a depărtat de la El și nu l-a ocolit; 

Ceasul-potir, din care niciun om 

și niciun ucenic nu s-a împărtășit, 

se întoarce, la noi, noapte de noapte. 

E ceasul în care Dumnezeu ar vrea 

ca tu să Îi vorbești, să I Te adresezi 
precum un fiu, 

E ceasul în care în care El Însuși vrea să 
Te agrăiscă, 

să îți vorbească, precum un Tată fiului 
Său, 

întemnițat într-o țară îndepărtată, 

în depărtata țară a păcatului. 

Pentru aceasta, pentru a-ți vorbi 

El Însuși vine, noapte de noapte, la 
vorbitorul închisorii tale, 

la vorbitorul, unde tu refuzi să te prezinți. 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   POEME 
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Rita CHIRIAN 
 
Sunete de contact și 

avertizare 

 
 

Ne vor admira pentru vietatea 

pe care am legat-o în 

inimioară. 

Ne vor admira pentru că scopul nostru va fi atins: 

eleganța 

vomei eterice.  

Carnea va crește sub sărutul  

zburdalnic.  

La naștere 

l-am primit. 

La rândul lor zdraveni și voinici, ne-au învățat 

această  

poezie sălbatică,  

exersată  

cu muzică și uniforme, 

cu drapele care au păstrat  

în eternitate  

dungile fierului de călcat – 

rigoarea unor gospodine 

cam slute.  

Dumnezeu este ticăloșia din lucruri, am strigat; 

buzunarele noastre impecabil echilibrate, am 

strigat; 

am învățat liniaritatea domestică, am strigat; 

desțeleniți locurile de făcut binele, am strigat. 

frigul, am strigat. 

 

Orele erau pungi digestive, gurile se deschideau ca 

ale peștilor. Zgomotul unei uși izbite era semnalul 

unei revoluții. Oarbe, ne făceam coliere din lipitori. 

Între picioare aveam icoane, ștergare, fum, tristețe. 

Copacii proiectau peste clădiri formele ireale ale 

celor pe care moartea i-a lovit prea deodată, 

investigați de brațe musculoase. Creieri seduși de 

aceste scene de oroare, am smuls copacii din 

rădăcină. Ramurile lor ciuntite erau mâinile negre și 

inutile tăiate de un rege civilizator. În piept, fiecare 

dintre noi își purta grămăjoara colorată pentru 

bazarul foamei, al gingiilor putrede, al avortonilor, 

al organelor detașabile, al violului. Orașul se scălda 

într-o lumină în care cineva picurase sânge. Un 

bărbat își leagă ogarul lângă pat. Orele erau pungi 

digestive. Un bărbat îți îndeasă mâneca unui 

pulovăr în gură. Oarbe, ne făceam coliere din 

lipitori. Mama te îndeamnă să omori gândacii de 

bucătărie, și te învață că greața dispare. Lumina 

trandafirie a orașului este o crimă lejeră, o cremă 

pufoasă, o cremalieră subtilă. Mama desprinde 

gândacii de pe tinichelele zgomotoase care umplu 

dulapurile până la refuz și-i strivește între degetul 

mare și cel arătător. Elitrele pocnesc ca muniția 

descărcată în jocurile de copii. Altădată, tu 

descoperi muzica strivirii sub unghie a unor mici 

păduchi. Suntem femei frumoase, cu coastele prea 

scurte, prea puțin rotunjite. Chipurile noastre au 

liniile unor insecte tălâmbe. Unghia ta poate să ne 

frângă oasele bazinului, cutiuța prețioasă. Un 

bărbat îți atinge umărul, apoi pieptul. În colțul gurii, 

un grăuncior de salivă este un portativ pe care se 

înscriu secvențe de muzică adecvată acestui 

moment. Sfâșierea este un film sacadat, mut. Un 

bărbat te așază în apă, și degetele de la picioare îți 

apar deformate, cârlige înalte în care mușchi fără 

vreun folos își drenează limfa. A ieși este urmat de 

încercarea de zbor, iar oamenii în alb sunt cei care 

disciplinează, te reașază în formă. Veceuri 

aburoase în care nu poți să respiri. Colierul de 

lipitori se ridică la suprafața apei, face un dans 

regulat, apoi îți apasă cutia toracică. Flăcările 

alcoolului joacă deasupra apei ca niște păsări. 

Gurile strigă și plescăie. Ultimilor le va fi refuzată 

hrana. În anumite nopți nu te apără nicio grindă, 

nicio vestă, nicio arcadă. Nu vrei să fii ultimul. Pe 

ciment, corpul tău este cenușiu și inert. Fiecare 

hexagon de cremene este o hartă, o cadență. Din 

loc în loc, ferestre sparte prin care intră vântul, vreo 

pasăre. Sunt puncte de tranzit, în care mirosurile 

stagnează ca niște bunuri personale. Lumina 

trandafirie a orașului cu gust de mâncare săracă, 

afumată. Orice călătorie este un cimitir pentru tine, 

și numai.                 

 

Reverențe, iubită a mea,  

pentru cuvântul  

„desnorteado”.  

Ce spui are ceva din mirosul  

de transpirație și sânge al accidentelor rutiere. 

Patria noastră e tot mai întinsă și mai întunecată,  

și capătă izul metalic al unui ceai chinezesc. 

Ce știi nu-ți este de folos, dar nici altceva nu ți-ar fi.  

                                   POEME 
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Repeți, fără tact și răbdare, expresia copilului  

care nu pricepe disfuncționalitatea  

în revolverul perfect  

al rugăciunii.  

 

Ți-am spus, numește ceva de care omul nu se 

poate desprinde,  

numește: informație, sex, intrigă, pedeapsă, hrană, 

putere, somn. 

Fiindcă tuturor le-am trimis cufere cu capete tăiate, 

cum fac învingătorii. 

Ce tânără sunt. Pacea crește ca o pată urâtă din 

naștere.  

 

Sunt cea fericită care a refuzat, sunt soldatul 

puternic,  

pregătit pentru îmbrățișarea strânsă care încheie  

represaliile. Cânt imnuri care umflă  

cauciucul inimii  

până la refuz. 

  

Sunt sub jurământul datului în clocot. 

 

Pentru că a fi aici este mult și, poate, ce-i aici are 

trebuință de noi. Noi știm totuși că există întuneric 

mai adevărat. În orașul în care soarele se ridică 

numai de-o palmă, zăpada este cenușă. Dacă am fi 

avut poftă, i-am fi izbit în față cu fotografia unui 

mormânt abia săpat, i-am fi făcut să se clatine de 

stupoarea tandreții, de mirosul brutal și promițător 

al excavării. Corpurile noastre desfac o țărișoară de 

porțelan. Ochii s-au deschis peste câmpuri care 

despart. Așa trăim, din sfărâmături. Uneori este 

destul să mâncăm mămăligă și usturoi. Alteori 

sticla de oțet pusă la gură este prea îndestulătoare 

bucurie. Animalul cast se lasă lovit în țeasta inimii. 

Platformele dramatizează prăbușirea. Nu e o 

minune aceasta?                 

 

M-am aruncat, atentă ca o premiantă. Dintre 

muștele groase de mâl,  

le-am urât privirile fixe, încântate. M-am dat în vânt 

după obiecte și mișcări impecabile.  

Am așteptat nenorocirea, stoluri de umbre pe 

umbre.  

Am așteptat excesul sever al luminii promise. 

 

Dintre maluri urbane, în timp, au țâșnit arhitecturi 

desăvârșite. O răcoare vagă,  

o alterare de prea multe materii. Creierul de săpun 

a strâns zgomote, bulbuci, bolboroseli.  

Biruitorul nu s-a grăbit. Groapa s-a umplut de 

rădăcini,  

putreziciunile au ars mai departe.  

 

Nici unul dintre noi nu fusese pântece, ci luminițe, 

crengi desenate, cimenturi. 

Cu toate astea, am preferat mereu să ne trecem 

prin multe ape,  

ca de sex ori flegmă.  

Tu, demolatorule, cel ce arunci un oftat greu  

ca și cum ai umfla baloane invizibile, ești acum 

limpede.  

Cerul privește prin fereastră până-n adâncul inimii 

tale. 

Eu n-aș putea să te nasc, cum nici tu, abia ne-am 

putea cunoaște, ca din fotografii de dosar. (...) 

 

Micile bucățele de hârtie adună  

tot atâtea mijloace de eliminare. Scrisul e cu 

adevărat  

ceva frumos. 

O știi și tu, iubită a mea, demolatorule.  

Mâna nu e obosită, căci nu lasă sânge. 

Cine știe să citească viitorul înțelege că mâna 

aceasta aparține  

unui om cu totul ieșit din comun, cu totul miraculos, 

într-un noroi cu totul aparte.  

Mâna se vindecă, bucurați-vă. E o artă 

extraordinară,  

e o industrie a defectabilității la mijloc,  

aruncați-vă la pământ,  

mulțumiți bucuroși. 

Mâna obosește, desfide, 

puternică sunt, 

un animal de glorificat. 

Dansul 

înjunghierii  

i-l 

vreau. 

 

Cei care ne-au iubit fără s-o spună. 

Cei care ne-au iubit fără s-o știe. 

Cei care ne-au iubit și n-au vrut să ne iubească. 

Cei care ne-au iubit și nu și-au terminat iubirea. 

Cei care ne-au iubit până la ultima suflare. 

Cei care ne-au iubit și s-au scuturat de scârbă.    

Iubite al meu, demolatorule, vii sunt cu toții, 

roșii în obraji,  

grăsuni, 

buni de tăiat.  
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Mai întâi ne-am lepădat de tot ce a fost stricăciune, 

iar trupurile, 

cum era de așteptat, în loc să se ușureze, s-au 

făcut colțuroase și reci,  

asemenea monumentelor funerare. 

Le-am ridicat anevoie. Le-am împins prin aer ca 

prin intestine obosite.  

Curați în cuget ca îngerii, niciunul dintre noi  

n-a ascultat scrâșnetul pietrei, cântecul lubric.  

Am fost rătăcitori în virtute, am sclipit  

sub patimi ca sub ape proaspete,  

iubite al meu.  

 

Soră a mea, frate,  

cei care ne-au iubit ne-au pus mâna pe umăr și noi 

ne-am ferit ca sub insultă. 

Ei au știut că noi suntem poeții și de-asta am fost 

înțeleși și iubiți, 

dar noi suntem încă posomorâți. Noaptea, somnul 

nostru e un tren  

mâncat de rugină sub prea multa lumină. Ei au 

simțit că nu ne prefacem,  

și-au învățat să ne iubească.  

Soții noștri deschid și închid cărți, de dimineața 

până seara.  

Le este frig, chiar când sunt îmbrăcați în hainele 

cele mai groase,  

ei cântă atunci din tot sufletul 

cântece patriotice.  

Dacă glasul meu nu li s-ar alătura, ar fi de neiertat, 

iar noi avem puțin timp și puțină libertate. 

Dacă n-am cânta împreună, am fi cu toții 

nemulțumiți.  

N-am înțelege că Domnul însuși a vrut, în 

stângăcii, să provoace indignare. 

Curând, am uita tot ce-am știut, am lua-o de la 

capăt cu lamentațiile. 

La urmă de tot, ne-am pune pe râs. Nu se îngăduie  

lacrimi care nu rușinează, nici chiar când sunt 

plânse  

o vreme  

frumos.       

 

Noi am falsat și am râs. Ei au râs și ne-au privit. 

Am căzut când nu trebuia și ne-am ridicat când 

prea mulți erau cu ochii pe noi. 

Noi voiam să mai lălăim și o voce a spus „destul!”. 

Unii dintre noi eram tineri, 

însetați de apă și fiere, alții simțeau pe dos. Nouă 

nu ne-a plăcut,  

am rugat să fim uitați. Le-am arătat sângele, le-am 

dat de înțeles  

că sângele înseamnă mici implozii ale sistemului.  

Le-am pus întrebări generale despre viață,  

nu am complicat nimic. Ne-am trezit singuri. Ne-am 

bucurat.  

Maica noastră și-a trăit ultimele zile, 

iar noi am fost cruzi, frații mei.       
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Ioan BARB 
 
 

Resemnarea 
 
 
Uneori 
sunt atat de obosit 
de mine însumi 
încat 
nu vreau 
să împart cu nimeni 
pustiul 
în care ai sădit 
amăgirea... 
 
 
 

Trecere 

 
 
Cand îți va fii dor 
Să îți apropii ușor pleapele 
Mă vei vedea din spate 
Cum mă îndrept cu pașii ninși 
Spre celălalt tăram. 
 
 
 

Cine 
 
 
Cine poate auzi 
Floarea cand se deschide 
La scăpăratul zorilor 
Sufletul cand e zdrobit 
În teascul fiorilor? 
Cine poate să mai compună 
Visuri deșarte 
Miresei ce zilnic adună 
Culori de moarte.. 
Cine poate să înteleagă 
Solii căinței cand vin 
Două inimi tăiate în două 
De același destin. 
 
 

Alinare 
 
 
Ca ploaia de primăvară 
spală Dumnezeu inima întristată 
și ne înfloresc în gand 
cuvinte alintătoare 
ca scrisorile neexpediate 

de la cei dragi 
care sunt încă departe... 
 

 

Parfum de uitare 
 
Cândva demult 
înainte de a fi inventat împreună 
cuvintele de uitare  
pentru vremea 
 în care fluviul sufletelor noastre 
se va despărți în două râuri 
care își vor căuta fiecare 
câte un golf să se verse în mare 
o arătare de noapte adusese din alt tărâm 
un flacon cu parfum de iertare 
cu care mă stropeam în fiecare dimineață 
ca vraja  
să îmi cârpescă destinul 
ca pe un cuptor lipit cu pâmînt 
să ne astupe rănile din suflet 
și ochii-ți lăcrimând de tandrețe 
să mă primească ca pe îngerul tău bun 
încăperea ta avea întotdeauna iz 
de măr înflorit 
și când priveam intens 
prin ochii tăi vedeam 
ca printr-o cameră de luat vederi 
deschisă în veșnicie 
cum începe dimineața în rai 
multă vreme în zori 
găseam la ușa mea 
un flacon cu acest elixir 
ce îmi schimba identitatea  
și respirațiile noastre când se contopeau 
limpezeau pereții inimilor 
unde se cuibărise  iubirea 
ca o pasăre îmbălsămată. 
 
Acum ne ajung din urmă 
cuvintele de uitare 
 pe care le-am pregătit împreună 
încă de atunci pentru această zi 
ca o apă care curge intens  
spre apusul epistolei noastre 
 se prelinge ca un pârău 
care seacă și se evaporă în neant 
așa cum se imprimă în abis 
orice oftat înghețat pe buze 
orice șoaptă  
care nu a fost rostită niciodată 
orice poveste de dragoste 
abandonată 
ca o mireasă de fum 
alergând desculță pe plajă.. 
 
 

Abandonat în nimic 
 
 
Vine o vreme tulbure 
Ca o apă agitată de pietre în munte 

                                   POEME 
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Te adoarme murmurul monoton 
Acoperit de uitare strigi și strigi 
Dar nimeninu te aude 
Nici chiar inima ei 
Deconectată acum 
De la cursul firesc al poveștii 
Valurile nu au sens 
Nu poți scoate nici brațele afară 
Să te agăți de curcubeul 
Ce te-ar putea ancora 
Ca de o stancă de trecut... 
 
Era dimineață 
Stăteam cu sufletul la gură 
Cocoțat pe inima mea de piatră 
Să îi deschid fereastra  
prin care îi văd interiorul 
Cala unei corăbii purtată de vant 
În derivă pe un fluviu de sange 
Zorii își scanteiau aripa 
Precum atingerea unui amnar  
De faldurile întunericului 
Stăteam neliniștit îngenuncheat 
Pe inima mea de stancă 
Pusă la gura unui mormant 
Incepusem să plang  
Cine o va rostogoli 
Am strigat de trei ori 
Cine va da stanca la o parte 
Si deodată am inceput să mă mișc 
Cocoțat pe inima mea 
Care s-a dat la o parte 
In ușa mormantului stătea un Înger 
Cine ești tu Doamne am întrebat 
Mi-a făcut inima mică 
A luat-o în palme 
Și mi-a așezat-o cu tandrețe în piept 
Pe fașiile 
Cu care fusese înfășurat ISUS.... 
 
Era dimineață 
Stăteam cu sufletul la gură 
Cocoțat pe inima mea de piatră 
Să îi deschid fereastra  
prin care îi văd interiorul 
Cala unei corăbii purtată de vant 
În derivă pe un fluviu de sange 
Zorii își scanteiau aripa 
Precum atingerea unui amnar  
De faldurile întunericului 
Stăteam neliniștit îngenuncheat 
Pe inima mea de stancă 
Pusă la gura unui mormant 
Incepusem să plang  
Cine o va rostogoli 
Am strigat de trei ori 
Cine va da stanca la o parte 
Si deodată am inceput să mă mișc 
Cocoțat pe inima mea 
Care s-a dat la o parte 
In ușa mormantului stătea un Înger 
Cine ești tu Doamne am întrebat 
Mi-a făcut inima mică 
A luat-o în palme 
Și mi-a așezat-o cu tandrețe în piept 

Pe fașiile 
Cu care fusese înfășurat ISUS.... 

 

Cand îți pierzi strălucirea 

 
 
Pentru o clipă  
mă oprisem din zbor 
să mă sting 
să îmi adun resturile  
din cenușă 
să nu mai fiu  
să ard 
ca fiecare pană de viață 
purtată de destin  
înspre veșnicie. 
uneori simt ghearele păsării 
cum scurmă în mine 
atingerile reci 
răscolindu-mi măruntaiele 
racaind în inimă 
pană cand cade de pe pereti 
tot ce am iubit candva 
- o rugină pe care  
o suflă uitarea. 
unde sunt atingerile fierbinți 
tăciunii îmbrățișărilor 
si patima 
răpusă ca o molimă  
in ochii sticloșî 
brațele vanjoase de ieri 
încercand să adune nemărginirea 
între piepturile noastre? 
acum timide  
zalele dragostei cad 
palide amintiri fumegande 
împing spre neant 
tot ce ieri era prețios 
si azi nu mai are valoare 
ca un inel  
pe cere il faci cadou unei rude 
cand si-a pierdut strălucirea... 
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Gheorghe GRIGURCU  

 

O reverie a Banatului  

 

 În timp ce numeroși autori evită a se circumscrie 
unei provincii (derivația termenului fiind jenantul 
„provincialism”), Cornel Ungureanu cutează a închina o 
cuprinzătoare cercetare identității literare a Banatului d-
sale natal. Punctele de pornire ca și dezvoltările 
subiectului sunt multiple, vădind nu doar spiritul laborios 
al criticului, ci și tentația unor conexiuni insolite, a unor 
perspective care să-l aprofundeze până la limite 
fantasmatice. Ce este în fapt Banatul? Privind lucrurile 
generic, o parte a Ardealului celui al etniilor și culturilor 
multiple, al „ciocnirii civilizațiilor”, dar și, printr-o mai 
atentă apreciere, un mic univers de sine stătător, 
comparabil cu Macedonia în Peninsula Balcanică, cu 
Renania în Vestul continentului, cu Galiția în coasta 
spațiului rusesc. Un topos a cărui istorie consemnează 
la trecerea mileniului întâi către cel de-al doilea 
voievodatul lui Ahtum. E un moment de orgolioasă 
dilatare a restrânsei provincii, o expansiune a sa aidoma 
unui miraj geografic bătând dincolo de Dunăre, până 
aproape de Budapesta, de Belgrad, de Vidin, când 
Ahtum întemeiază o mânăstire bizantină la Morisena 
(viitorul Cenad, numit astfel după numele lui Csanad, 
învingătorul voievodului, unul din comandanții oștirii 
regelui Ștefan cel Sfânt). Cenadul e legat și de figura 
unui însemnat cleric și cărturar al vremii, care a marcat 
tranziția de la ritul grec la cel latin, Gerardus, însuflețit 
de un anume liberalism cultural, pionier al relațiilor cu 
Occidentul. „Sfântul Gerardus ne invită să privim mai 
departe, nu numai până la Turnu Severin sau până la 
Pecs, ci și până la Bologna, la Veneția și la Milano, până 
la Paris, fiindcă și de acolo își aduna învățăturile. Era un 
cărturar nepereche, spirit rebel, greu de înțeles într-o 
ierarhie ecleziastică în care ideea de ascultare era 
categorică”.  

 Istoria Banatului celui megieș cu spațiul terifiant 
al lui Dracula ia o turnură fantastică în timpul ocupației 
otomane dintre 1552 și 1716, când, înstrăinat vremelnic 
pentru europeni, a devenit zice-se sediul unor fantome 
maligne, cu deprinderi vampirice, care, în vacuumul 
istoric produs, se întorceau și mai târziu spre a se hrăni 
cu sângele tinerilor. Ele au ales să se manifeste „în 
această margine a lumii, în acest loc de trecere Dincolo. 
Un ofițer de seamă, selectat de Augustin Calmet în 
celebrul său Vampiri din Ungaria și din împrejurimi 
(1749), povestește că, în timp ce se afla în Banatul 
Timișorii, doi cavaleri din compania sa au murit din 
cauza vampirilor”. Devenit la începutul veacului al XVII-
lea parte a Imperiului habsburgic, Banatul intră în 
compoziția așa-numitei Mitteleuropa, termen introdus de 

pangermanistul Naumann, sortit însă unei largi circulații. 
Ce înseamnă această Europă centrală? O dependință 
de Centrul imperial care avea însă un paradoxal efect, 
cel al inversării raporturilor dintre Centru și margine, într-
un soi de ficțiune recuperatoare, de reverie 
similiestetică. Parte relativ modestă a Întregului statal, 
Banatul conținea latențele acestui Întreg care dădea 
semne de indolență și uzură. Viena devenise un Centru 
ce se livra cu precădere provinciilor îndepărtate, aidoma 
unui irezistibil stimulent. Joseph Roth consemna că 
singurii care mai păstrau cultul împăratului erau de la un 
timp marginalii, rutenii, evreii, slovenii, cei ce continuau 
a cultiva imnul național austriac, pe când oamenii 
Centrului au preferat imnul german, Wacht am Rhein 
(De strajă la Rin). „Orașele provinciale afirmau un 
policentrism spectaculos. Ele erau «închinate Vienei», 
credeau în familia și în valorile imperiale, dar și în 
valorile naționale pe care încercau să le conserve și să 
le afirme. Fiecare oraș din «provincie» avea cafeneaua, 
gara, poșta, cazarma asemănătoare: fiecare funcționar 
era o copie a Împăratului - ținea să fie o copie. Și fiecare 
centru administrativ se străduia să repete imaginea 
Centrului. Provincia repeta, cu fidelitate, imaginile 
capitalei. Am spune că recrea, cu obediență, sacralitatea 
ei”. Avea loc prin urmare un crepuscul spectaculos al 
Centrului, inducând marginilor o ardentă nostalgie 
tangentă la lirism. Imperiul nu s-ar cuveni oare a fi 
socotit nu doar o „temniță a popoarelor”, ci și o prefață a 
cooperării interstatale pe care a cunoscut-o Europa 
după al doilea război mondial? După cum releva Milan 
Kundera în eseul său, Tragedia Europei Centrale 
(1983), analizat pe larg de Cornel Ungureanu, Centrul 
vienez favoriza manifestarea unor „Centre” secundare, 
îndemna la o pluralitate de autonomii provinciale într-o 
accepție pe care am putea-o asemui cu cea a unei epoci 
de creație artistică, dobândind treptat exponenți pe un 
amplu areal.  

 Și surprizele Banatului nu se opresc aici. Nu e 
defel imposibil ca pe solul său de-o generoasă fertilitate 
culturală să fi trăit nu doar ascendenții Veronicăi Micle, 
dar și cei ai lui Eminescu. O cercetătoare, Elena 
Vulcănescu, emite ipoteza potrivit căreia satul Prigor ar 
fi fost leagănul înaintașilor Veronicăi, vizitat, dintr-un 
firesc imbold sentimental, de însuși Eminescu. Iar Ion 
Roșu susține că Iminoviceștii au venit la Blaj de pe 
meleagurile bănățene, purtând un nume sârbizat acolo, 
întrucât, în anii cînd provincia era un pașalâc, „eminul” 
reprezenta o funcție minoră în administrație, pe care ar fi 
putut-o îndeplini și un ghiaur. Un pitoresc ecou 
eminescian îl consemnează Cornel Ungureanu 
personal, în relație cu pitorescul Petru E. Oance, italian 
de obârșie (Encovetti), al cărui traiect biografic 
austroungar a cuprins Icinul (din viitoarea 
Cehoslovacie), Viena, Budapesta. „Tata Oance”, un 
literat de-o hărnicie remarcabilă, așternând cotidian 
texte într-un jurnal în parte apărut. În copilărie, Cornel 
Ungureanu se afla într-o călătorie împreună cu o 
mătușă: „Pe tren, lângă doamna Iustina, s-a așezat, 
familiar, un domn slab, cu păr lung, prost îmbrăcat, 
neras. Doamna Iustina a tresărit speriată, apoi m-a 
zgâlțâit – era cazul să fiu atent. Acesta e Eminescu al 
nostru!, a exclamat mătușa mea. Iată, am șansa să-l 
văd, întâlnesc pe Poet!!! Nuuuuuuuuuu, nu sunt 
Eminescu, a protestat bărbatul încântat și a dezvoltat 
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ideea: el e un poet al Banatului. Unul dintre poeții din 
România care trăiește în Banat fiindcă vrea să 
nemurească Banatul. Și, ridicând privirea spre cer, 
fericit: Mai e până la Eminescu…”. Astfel ardenta 
aspirație spre mit a Banatului s-a mai bucurat de prilejul 
unei suplimentare confirmări…  

Abordându-și cu paciență tema, de-a lungul și 
de-a latul ei, ca și pe diagonală, Cornel Ungureanu nu 
se oprește însă la o atare imagine idealizatoare a 
provinciei d-sale de baștină. Utopia Banatului apare 
intersectată și de rezervele unor personalități de seamă 
ale literelor noastre, citate cu o ușor contractată 
obiectivitate, astfel cum la un proces ar fi audiați toți 
martorii, indiferent de orientarea depozițiilor în cauză. 
Camil Petrescu: „Priveam pe fereastra largă în jos 
răspântia atât de caracteristică a Timișoarei. Tot peisajul 
avea ceva artificial, de tablou mural, menit explicațiilor 
didactice de limbi străine… Asemenea tablouri au ceva 
ostentativ în îngrămădirea lucrurilor celor mai variate, ca 
să dea prilej cât mai multor substantive să fie numite de 
școlari”. G. Călinescu: „Dintre toate provinciile, Banatul e 
aceea în care elementul alogen este mai multicolor. În 
fața acestei primejdii, metoda melcului e cea mai 
nimerită. Localnicul ia o atitudine defensivă ce oscilează 
între ironia compătimitoare și disprețul îndărătnic și se 
păstrează astfel elementar, dar ferit de alterațiuni 
sufletești. Această circumspecție conservatoare rămâne 
bănățeanului chiar și acum, după încetarea primejdiei, și 
este exercitată împotriva însăși, uneori, a fraților de 
aiurea”. Lucian Blaga: „Nici una din provinciile românești 
nu are o cultură etnografică anonimă, populară, atât de 
diferențiată ca Banatul, dar, în același timp, nici una 
dintre provinciile românești n-a dat așa de puține 
personalități culturale ca Banatul”.  

Echilibrul e restabilit prin condeiul cercetătorului 
în discuție care comentează un număr mare de scriitori 
bănățeni, departajați pe un șir de capitole, străduindu-se 
a oferi sugestiile unei ierarhii, ceea ce nu e totdeauna 
lesnicios. Uneori întâmpinarea e previzibil favorabilă, 
tangentă la admirație. Petre Stoica apare drept un factor 
integrator, justificând teza „periferiei” bănățene, rodnice, 
transfiguratoare: „…e greu să începem analiza poeziei 
lui Petre Stoica fără a lega opera sa de literaturile 
Europei Centrale. Nu numai prin traducerile sale din 
literatura austriacă, nu numai prin relația sa, cvasiintimă, 
cu Trakl, el este un scriitor al unei zone de contact etnic, 
configurate de «periferia Europei Centrale». Petre Stoica 
e un scriitor al marginilor, al «periferiei», în măsura în 
care încearcă a descoperi aici Centrul Lumii”. Nu la fel 
stau lucrurile cu Nicolae Breban. Începând prin a aminti 
„huliganismul brebanian”, Cornel Ungureanu observă cu 
dezolare: „Grobei sau Marchievci sunt din Banat (primul, 
din Caransebeș, al doilea, din Timișoara) – dintr-o 
regiune a reacțiilor întârziate, iar bănățeanul, atârnat 
uneori în coada prezentării lor, sună infamant. Divulgă 
apartenența la un univers compromițător – la o lume 
coruptă de iubirea pentru stările joase ale ființei, sau cel 
puțin pentru care devenirea «reacționară» a despărțit-o 
de habitudinile contemporanilor. Scriitorul se desparte 
cu mânie de ținutul care l-a adăpostit și de personajele 
sale, cele mai grotești din lume”. Dacă Șerban Foarță e 
îmbrățișat drept „scriitor în sensul originar al cuvântului”, 
apt a reda „cuvintelor dreptul de a fie ele însele, de a se 

servi de dreptul lor de «cuvânt scris». De a-și recâștiga 
libertatea – de a le învia printr-un sunet nou, a le aduce 
în orizontul nostru familiar. Sau în orizontul rafinaților”, 
dacă despre o carte a lui Livius Ciocârlie se afirmă că 
„își construiește, cu strălucire, un stil”, că „patronează un 
univers al penumbrelor, al semitonurilor, al 
mărturisirilor”, că evenimentele evocate în paginile sale 
„îi aparțin doar Naratorului. Se retrag către interioritatea 
sa. Sunt doar creații ale sale”, în alte locuri distanțarea 
exegetului e perceptibilă. Concluzia ia un nume: „Nu știu 
dacă poeziile lui Simion Dima au fost adunate într-un 
volum. Ar putea fi o carte importantă despre uzura unui 
scriitor naufragiat într-un timp rău al scrisului”.  
Constantin Buiciuc ar rămâne drept un „cronicar literar 
harnic și îngăduitor”. Despre Damian Ureche: „După 
1989 încearcă o bună înțelegere cu noua lume, dar 
poezia postdecembristă reclama alte formule și alte 
personaje exponențiale”. Și, despre Gheorghe Scwartz: 
„Dacă documentarul (ca și la Al. Papilian, Gabriela 
Adameșteanu, Mihai Sin, Matei Gavril etc.) reprezintă un 
pol al opțiunilor, Gh. Scwartz fiind un autor harnic, ce 
trudește în bibliotecă, un scriitor ce nu se sfiește să 
cultive colajul, citatul, jurnalul, fiindcă (și) el vrea să-și 
instruiască onoratul cititor, fantasticul ar reprezenta 
celălalt pol”. Pentru ca „mirajul” Banatului să se 
autentifice, Cornel Ungureanu pensulează așadar umbre 
și penumbre pe suprafața luminiscentă a acestuia, într-o 
manieră care ține nu doar de scrupulele d-sale de 
istoric, ci și, nu mai puțin, de-o viziune literară ca atare. 
O scriere necondiționat valoroasă, o carte de căpătâi 
pentru „fruncea” bîntuită de reverie care e Banatul.  

 

  

 Cornel Ungureanu: Literatura Banatului. 
Istorie, personalități, contexte, Ed. Brumar, 2015, 476 
p.     
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Al. 

CISTELECAN  

Pentru un „institut 

național de 

geografie literară” 

 

 Îmi pare rău că nu mai țin minte cum îl 

chema pe italianul al cărui tratat de Geografia l-

am citit cu mare plăcere, dar țin minte una din 

propozițiile lui esențiale, spusă chiar de la 

început: ”geografia e istorie”. (E ceea ce 

demonstrează în bună parte din carte). Asta 

cred că poate fi o premisă încurajatoare pentru 

a spune că și geografia literară e istorie literară. 

Scrisă însă cu alte metode și din alte 

perspective decît istoriile cutumiare. Cornel 

Ungureanu e unul dintre cei mai (nu sînt așa 

mulți) fascinanți istorici și exegeți literari. Stilul 

lui, liber și colorat, cu capricii și paranteze, 

concurează cu stilul nuveliștilor, nepărăsind 

însă niciodată linia de rigoare cuvenită exegezei 

de rafinament. Ca istoric literar, Cornel 

Ungureanu pare a ști și toaca-n cer. Dar fapta 

lui cea mai întemeietoare constă în  

monumentul închinat geografiei literare. Nu 

numai că a pus la punct aparatul conceptual și 

principial al unei asemenea cercetări, dar a și 

dus la capăt o cercetare generală asupra 

peisajului literar românesc. Presimțiri ale 

principiilor geografiei literare au avut la noi mai 

toți marii critici/istorici. Ele se văd aproape 

ofensiv la Ibrăileanu și se simt încă active la 

Lovinescu. Iar Călinescu a și desenat o hartă a 

caracterelor literare. Dar Cornel Ungureanu face 

cu totul altceva. Nu privește doar – eventualele 

– unități mari, ci folosește lupa pentru 

identitățile mici, ignorate sau refulate, oprindu-

se la fiecare caravanserai cît de cît relevant 

literar. Cornel Ungureanu a deschis astfel cel 

mai promițător șantier de cercetare literară. Ar 

fi trebuit să înființeze și să coordoneze un 

Institut Național de Geografie Literară. Încă nu e 

tîrziu.  

 Propunerea mea e ca Academia – sau alt 

for în drept – să înființeze cît mai degrabă acest 

institut și să-i dea numele lui Cornel 

Ungureanu. Dixit.  
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Viorel MARINEASA  

 

Cornel Ungureanu: prozator; 

cercetând arhive 

 

  În agitatul an 1995 (dar câți ani așijderi n-

au fost după '89?) preluam conducerea 

departamentului cultural al cotidianului Realitatea 

bănățeană. Aveam mână liberă să-mi fac echipă. 

Dar de unde să încep? Tocmai se purtau, atât în 

arena culturală națională, cât și în ograda locală, 

bătălii pretins-culturale, însă cu emanații grele 

dinspre politichie, vehemente și sterile. N-ar fi 

stricat un suflu proaspăt, capabil să surmonteze, 

chiar și pe o parcelă îngustă, aceleași cârdășii și 

aceleași vrăjmășii. Știam că îmi trebuie oameni 

tineri, cu operculele deschise, dar și cu școala 

făcută pe bune. Cine să-ți livreze asemenea 

oameni? De-acum împământeniți în poziția de 

universitari care-și fascinau învățăceii, Adriana 

Babeți și Cornel Ungureanu la nevoie se cunosc. 

Cei doi moșeau deja la amplul proiect de cercetare 

A Treia Europă, iar un training pe tărâmul 

jurnalismului cultural nu le-ar fi stricat studenților ce 

aveau să-și dea adevărata măsură în grupul de 

cercetare aflat în ipostază de preparative. Așa au 

apărut în redacție, alături de mine, cal bătrân, 

mânjii Dorian Branea (actualmente, director al 

Institutului Cultural Român din New York), Daciana 

Banciu-Branea, Tinu Pârvulescu, Sorin Tomuța. Cu 

ei împreună am editat un săptămânal cultural, 

Suplimentul de marți, unde, într-un număr având o 

temă care coincide întâmplător cu cea a Algoritm-

ului de față, aveam revelația prozatorului de 

anvergură ce se ascunde în spatele criticului și 

istoricului literar Cornel Ungureanu (C.U.). Doamne 

ferește, nu-mi asum vreo prioritate în acest sens. 

Cred că ea îi aparține chiar lui Cornel Ungureanu, 

care, din câte știu, la tinerețe, și-a dorit să fie 

prozator. De fapt, mă regăseam în multe puncte din 

(ce părea să fie) proza sa, una mai apropiată de 

libertățile stilistice pe care și le lua optzecismul 

decât de cea a scriitorilor din generația sa. 

Remarcam atunci („Tata Oancea și Joseph Roth”, 

în „Suplimentul de marți”, nr.18/1995; text reluat în 

volumul Despre Banat, în registru normal, Reșița, 

2009), într-o anumită secțiune din Imediata noastră 

apropiere, „o abilă întrepătrundere de document (și 

acesta părând adesea inventat ori măcar supus 

unui tip special de prelucrare) și de imaginație 

debordantă”  când C.U. reconstituie figura lui Tata 

Oancea, candid grafoman de provincie obsedat de 

ideea centrului, care colindă lumea ca să-l 

întâlnească „întâmplător” pe Joseph Roth, unul 

dintre marii rapsozi ai „veselei apocalipse” 

imperiale. Nu altceva avea să spună Paul Cernat 

(vezi „Observator cultural”, 28.05.2010) comentând 

Șantier 2. Un itinerar în căutarea lui Mircea Eliade, 

care oferă „un mic regal memorialistico-ficțional”: 

„Despre proza confesivă a criticului – intim legată 

de critica lui – s-a vorbit prea puțin. (...) O istorie 

personală și colectivă populată de personaje ce ar 

merita, fiecare în parte, câte un roman”. La fel, și 

Alexandru Vakulovski (saitul deschide.md 

11.02.2015), atunci când se referă la unul dintre 

volumele ciclului Despre regi, saltimbanci și 

maimuțe: „Jurnal, anti-jurnal, roman? Probabil câte 

ceva din fiecare (...), nu există nici o delimitare 

clară între real și ficțional”. 

 În anii care au urmat acestui episod 

jurnalistic, uzina A Treia Europă, coordonată de 

Cornel Ungureanu și de Adriana Babeți, a prins să 

duduie, producând în regim accelerat antologii, 

studii, cronologii, reeditări, programe de cercetare, 

iar principalul debușeu al acestora avea să fie 

Editura Polirom. Totuși, pentru C.U. rămâneau 

multe de spus și de complinit atât în ceea ce 

privește Europa Centrală și periferiile ei, cât și 

geografia literară a Banatului. M-am bucurat de 

șansa (alături de fiul meu Gabriel) de a fi părtaș, 

prin Editura Marineasa, la câteva proiecte ale sale. 

Cercetarea arhivelor Buteanu de către Cornel 

Ungureanu a avut ca rezultat trei volume de o 

valoare excepțională. Aurel Buteanu, om politic 

afirmat după Marea Unire, dar și gazetar, lider și 

animator cultural, a fost unul dintre „oamenii-punte” 

ai Timișoarei, stimulând traducerile reciproce din 

literaturile română, maghiară și germană, mai mult 

– traducând el însuși din Kassák Lajos și din 

scriitori timișoreni puși în valoare de revista 

avangardistă Ma. A avut funcția de director  al 

Teatrului Național din Cluj în perioada sa 
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timișoreană, odată cu cedarea Ardealului de Nord. 

Într-un climat politic ingrat, „a contribuit la 

relansarea lui Franyó Zoltán și a lui Franz Liebhard, 

fiindcă legăturile sale cu Viena sau Budapesta erau 

încă trainice”, precizează C.U. într-o notă asupra 

ediției la primul volum din serie, Dincolo și dincoace 

de tăcere (Marineasa, 2004), la îngrijirea căruia și-

a adus contribuția și istoricul Vasile Rămneanțu. 

Acesta conține  corespondență cu personalități 

politice și culturale de prim rang: Vaida Voevod, 

V.V. Tilea, Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Corneliu 

Coposu, Petre Țuțea, N. Carandino, Petre 

Pandrea, Radu Cioculescu. Al doilea volum, 

Teatrul românesc în Ardeal și Banat (2005), 

constituie o reeditare a lucrării omonime publicate 

de Aurel Buteanu în 1945, la care se adaugă 

schimburile de scrisori cu promotori ai universului 

scenei. În fine, Noi și maghiarii (2005) cuprinde 

traduceri ale lui Buteanu din maghiară (Kassák) și 

corespondență din sfera acestor preocupări, de 

mare interes fiind cea cu Franyó. „Nici vorbă că 

Aurel Buteanu a avut un rol important în acordarea 

premiului Herder, în 1970, lui Franyó Zoltán. 

Numeroasele scrisori de la Viena sunt, în această 

privință, elocvente”, conchide C.U. (Literatura 

Banatului. Istorie, personalități, contexte, Brumar, 

Timișoara, 2015, p.501).  

 Convins că are de-a face cu unul dintre 

puținii noștri scriitori care „poartă dialog de la egal 

la egal cu marii oameni de cultură ai Occidentului. 

Care leagă dialog confratern – fac parte din 

aceeași familie” (Literatura Banatului, p.524), C.U. 

editează volumul Arca bunei speranțe. Scrisori 

către Ovidiu Cotruș (Marineasa, 2002), 

corespondență păstrată cu pioșenie, prin ani 

tulburi, cu șicane ale Securității, de doamna Delia, 

văduva scriitorului.   

 Nu trebuie omis faptul că, la îndemnul lui 

Cornel Ungureanu și în urma diligențelor sale 

pentru a obține dreptul de editare, tânărul 

cercetător Dorian Branea (de care am pomenit la 

începutul acestui text) a purces la redactarea 

volumului Bucătăria de vară (Marineasa, 1997), 

care înmănunchea piesele și scenariile de film 

inedite ale lui Sorin Titel. Dramatizarea ce dă titlul 

cărții reprezintă o transpunere scenică a romanului 

Țara îndepărtată, primul din tetralogia pe care 

scriitorul a consacrat-o spațiului bănățean. 

 Tot prin contribuția decisivă a lui C.U. a fost 

lansată la Editura Marineasa seria de literatură 

„dialectală” (de fapt, în grai/subdialect bănățean), 

care a debutat cu un autor de referință, Marius 

Munteanu, „un ins rămas în Banatul care face 

legătura  cu 'cei de odinioară', cu Banatul care se 

autodefinea și prin dialectul său (...), un ins care 

are, în urma lui, un exercițiu al spectacolului și al 

petrecerii, dar și încă ceva în plus: un soi de 

devenire sub semnul 'geniului locului'” (Cornel 

Ungureanu, Postfață/„Marius Munteanu ca reper”, 

în Marius Munteanu, Poezii, Marineasa, Timișoara, 

2003, p.107). Genul căzuse în desuetudine datorită 

constrângerilor drastice la care recurseseră 

diversele stăpâniri pentru a anihila identitatea 

regională, dar și mulțumită faptului că prea adesea 

a căzut pe mâna unor veleitari fără har. Pentru a da 

și un impuls teoretic proiectului de relansare a 

literaturii „dialectale” bănățene, C.U. a considerat 

oportună reeditarea studiilor lui Gabriel Țepelea, 

care aveau să apară sub îngrijirea lui Ioan Viorel 

Boldureanu (Plugarii condeieri din Banat. Literatura 

în grai bănățean, Marineasa, 2005). O literatură 

care, după opinia lui C.U., „favorizează întoarcerea 

acasă”, din moment ce se sprijină „pe 

regionalismele unei lumi care are nevoie de ele 

pentru a-și apăra identitatea. Fiindcă înainte de a 

intra în Europa sau în lume, trebuie să știi cine ești 

tu, cel care vrei să intri”. 

 În fine, un Cornel Ungureanu în 

integralitatea sa e de regăsit în jurnalul 

(contrajurnalul?) Despre regi, saltimbanci și 

maimuțe (volumul I – 2001; II – 2003; III – 2004). 

Aici e și prozatorul, și criticul, și istoricul literar, și 

diaristul, omul arhivelor și al bibliotecilor reale și 

imaginare, și... 
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        Dialoguri și pagini de jurnal 

 

Volumul apărut la editura Brumar, 

Dialoguri. Pagini de jurnal, surprinde trei 

ipostaze ale scriitorului Cornel Ungureanu. 

Este o carte în care autorul pune întrebări unor 

personalități literare și culturale sau evocă 

scriitori, lui i se pun întrebări, acordă el însuși 

interviuri cu alte cuvinte, pentru ca, în puținele, 

din păcate , pagini de jurnal, scriitorul să-și 

răspundă la mari întrebări ce-l frământă, 

întrebări care, chiar neformulate, pot fi deduse 

din text. 

Atunci când îi întreabă pe alții, Cornel 

Ungureanu vine pregătit la întâlnirea cu 

interlocutorul pentru  a-i da ocazia să se 

dezvăluie în ceea ce are el esențial, dincolo de 

ceea ce știe toată lumea. Criticul este conștient 

că amintirea, prin subiectivitatea sa și  prin 

puterea de a fixa ce este semnificativ pentru 

personalitatea individului, devine sinonimă 

creației. Nu este de altfel deloc întâmplătoare o 

mărturisire a scriitorului: „Simțeam nevoia unor 

amintiri - amintirea unor oameni care au 

însemnat ceva în viața mea, a unor cărturari 

care definesc acest timp al culturii sau alături 

de care definim acest timp al culturii”.  Cu 

amintirea îl provoască criticul pe Mihai 

Șora(„De unde încep amintirile lui Mihai Șora”), 

rezultatul fiind evocarea unui timp al 

începuturilor, cu pagini ce lasă impresia unei 

proze de atmosferă a lumii de odinioară, cu 

parfumul și nelipsitul ei farmec. Cornel 

Ungureanu evocă cu delicatețe și finețea unui 

autentic prozator.  Scriind despre Anișoara 

Odeanu o face cu sentimentul că scrisul mai 

are puterea mitică și că poate crea măcar iluzia 

unei existențe. Autorul este tocmai din acest 

punct de vedere interesat de Familia. Arbore 

genealogic ori de  Începuturi. Intenția nu este 

de a informa, precum un conștiincios istoric 

literar, ci  de a (re)crea o existență și de a o 

impune în ceea ce are ea exemplar. Autorul nu 

uită însă că este criticul lucid, cu un demers fin 

și sigur atunci când se referă la  Începuturi,  

Poezie sau După Urmuz și înainte de Eugen 

Ionescu. O atenție deosebită merită capitolul 

despre Sorin Titel. Interesează și aici viața 

scriitorului, ca dorită reconstituire a unui climat 

ce poate motiva opera, dar textul se 

concentrează asupra spiritualității omului și a 

creației lui Sorin Titel. Lectura este percepută 

de Sorin Titel ca o obsesie, prozatorul fiind nu 

întâmplător „legat, condiționat, determinat de 

lectură, de cărți, de fantaziile autorilor 

iubiți”(s.n.). Termenii la care apeleză Cornel 

Ungureanu( pe care i-am subliniat de altfel) 

trimit la ideea că talentatul scriitor a conceput 

lectura( a ales-o sau ea l-a ales) ca pe  o 

modalitate de a-și ordona existența într-un cu 

totul alt orizont, sustras vremurilor agresiv 

deformatoare. Lectura ca un destin! În egală 

măsură, Cornel Ungureanu pune în lumină 

adevărata „practică” a lecturii la Sorin Titel, în 

singurătate și în numele unui adevăr al textului 

în primul rând, chiar al complicității cu acesta, 

împotriva șabloanelor și, până la un punct, 

chiar împotriva autorului însuși. Sorin Titel îl 

citește nu doar pe un Cehov,ci și pe Șolohov, 

„permis” în epocă, al cărui peronaj, Grigori 

Melehov, are un destin „atins de aripa 

tragediei”.  Sorin Titel scria aceasta la moartea 

autorului Donul liniștit (   ), de aceea precizările 

lui Cornel Ungureanu sunt absolut necesare: 

„Tragicul era unul din tabuurile realismului 

socialist,Grigori Melehov deschidea drum spre 

contestație. Dar nu numai atât: tânărul din 
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părțile Donului era și unul dintre personajele pe 

care scriitorul le admira”. Și aici, evocându-l pe 

Sorin Titel, Cornel Ungureanu se dovedește 

cititorul și criticul profund, care supune lecturii 

o serie de volume( Lunga călătorie a 

prizonierului,Clipa cea repede, Pasărea și 

umbra, Femeie, iată fiul tău) semnificative  

pentru personalitatea prozatorului. 

Atunci când  a acordat interviuri, Cornel 

Ungureanu a avut parte de interlocutori care nu 

numai că l-au citit, dar îi cunosc bine scrisul( 

îmi permit să spun opera). Ioan Pintea, înainte 

de a-i pune intrebări, își exprimă opinia despre 

procedeul ce-l definește pe Cornel Ungureanu( 

„admir acest procedeu”). Adică: „Critica 

literară, proza și istoria literaturii la pachet, în 

același pachet”. Cine a citit admirabilul debut al 

lui Cornel Ungureanu, cu un titlul ușor detașat, 

La umbra cărților în floare, a descoperit o 

critică literară care se citea cu plăcere, unde 

găseai stil și ironie de mare finețe. În Cornel 

Ungureanu criticul se dezvăluia ca autentic 

scriitor, într-un text în care capacitatea de 

sinteză, diagnosticul fin și ironia bine motivată 

se întâlneau, după cum s-a spus de altfel la 

momentul cuvenit, cu talentul de polemist și cu 

o scriitură nelipsită de valențe poetice. 

Întrebarea/întrebările lui Ioan Pintea 

declanșează momente atractive de istorie și 

critică literară, de atmosferă, nelipsind semnele 

vocației de prozator( în legătură cu debutul 

criticului s-a reținut, printre altele, epicizarea 

comentariului, bine controlată). 

În această parte a volumului, „temele” lui 

Cornel Ungureanu revin, nuanțate de fiecare 

interlocutor, ca o replică dată părții anterioare, 

în care, punând intrebări, scriitorul nu se 

depărta prea mult de universul ce-i este 

definitoriu. 

Volumul se încheie cu zguduitoare 

pagini de jurnal(Jurnal. August 1989), în care 

nu „calendarul” contează, ci puternice trăiri pe 

durata a  două săptămâni, un tulburător poem 

al despărțirii, în care cultură și cotidian, 

frământări interioare, rememorări  se 

intersectează într-un dramatism greu de 

egalat. Se adeverește în fond că un autentic 

scriitor nu recurge la jurnal pentru a fixa reperele 

unui calendar care i-ar aminti momente mai mult 

sau mai puțin semnificative ale propriei existențe. 

Ceea ce-l mână în luptă pe autenticul scriitor, 

atunci când scrie ceea ce ar fi un jurnal, este 

motivat de scris și de instrumentele legate de scris. 

Fiindcă pixul, creionul, stiloul, laptoul, dar și caietul 

îi fac mereu cu ochiul, invitându-l nu atât să 

transcrie evenimente, ci să declanșeze scrisul care, 

chiar în caietul ce ar trece un jurnal, generează 

universuri imaginare( încredințată scrisului, 

realitatea trece prin oglindă in mântuitul azur de 

folosință personală a autorului). Ca și in cazul altor 

scriitori autori de jurnale, Cornel Ungureanu 

păstrează distanța necesară față de acea condiție 

a genului la care se referea un Maurice 

Blanchot în cartea sa de la  Gallimard, Le livre 

a venir (tradusă în românește acum câțiva ani 

buni, Cartea care va să fie). „Jurnalul intim, 

scria Maurice Blanchot, care pare atât de liber 

față de forme, atât de docil la mișcările vieții și 

capabil de toate libertățile(din moment ce 

gânduri, vise, ficțiuni, comentarii asupră-și, 

evenimente importante, nimicuri, totul i se 

potrivește în ordinea și dezordinea dorită) este 

supus de fapt unei condiții aparent ușoare, dar 

de temut: trebuie să respecte calendarul. 

Acesta este pactul pe care îl semnează el. 

Calendarul este demonul său, inspiratorul, 

provocatorul și paznicul. Scrierea jurnalului 

intim, aflată sub protecția calendarului, apără 

de «scriitură», fiindcă tot ceea ce scrii se 

înrădăcinează, de bine, de rău, în cotidian și în 

perspectiva delimitată de cotidian”. Un cotidian 

al cărui adevăr, menționează același Maurice 

Blanchot, nu trebuie deloc nedreptățit. Dar 

scriitorul autentic știe că nu poate opune 

inevitabilului decât Cuvântul! Și cuvântul este 

la el! 
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O teză de doctorat mai veche și încă 

ceva, mai nou, pe deasupra 
 

Ciudată soartă au unele cărți, ne prevenea 

Terentianus Maurus, anticul gramatic latin din veacul al 

doilea după Hristos. Printre acestea, aș numi volumul V. 

Voiculescu. Oglinzi paralele, apărut la editura 

bucureșteană Palimpsest în 2014, sub semnătura 

profesorului Cornel Ungureanu. Autorul îl dedică 

„Doctorului Ilie Săbăilă”, unchiul iubitor de carte și care 

își găzduia nepotul în vila salvată de naționalizare – 

aflăm din Un fel de introducere a cărții (pp. 7-14) – pe 

str. Izvor numărul 51. Omul, care făcuse primele operații 

pe creier în România, află că nepotul său își va face 

lucrarea de licență despre Voiculescu și îl pune în 

legătură cu fiul medicului-poet, Ionică Voiculescu. 

Acesta îi pune la dispoziție inedite și fotografii de/cu 

Vasile Voiculescu cel „ucis, acolo la închisoare”, iar 

tânărul aspirant află că „V. Voiculescu e un sfânt, lucru 

rar într-o Românie care nu are sfinți” (pp. 7-8). Autorului 

îi va fi respinsă lucrarea de licență despre Voiculescu. 

Apoi ajunge dascăl în Vălișoara (probabil în Caraș-

Severin), între timp publicând ineditele de Voiculescu și 

o cronică la Ultimele sonete ale lui Shakespeare în 

traducere imaginară de V. Voiculescu (culegere 

apărută în anul 1964, la un an de la decesul poetului), în 

ORIZONT („acum SCRISUL BĂNĂȚEAN”). Ajuns 

redactor la ORIZONT, în 1970, publică acolo inedite 

Voiculescu, la concurs cu STEAUA clujeană, 

„aprovizionat” de Ionică Voiculescu. În anul 1974, 

profesorul timișorean Eugen Todoran îi propune un 

doctorat cu Vasile Voiculescu. Dar Ionică moare de 

comoție cerebrală, și astfel proiectul „ediției de 

publicistică” precum și acela al doctoratului cu 

Voiculescu par condamnate. Pentru că V. Voiculescu „e 

un sfânt. Ei sunt o societate atee” (p. 10). Totuși, în anul 

1981, la editura Minerva apare volumul „V. Voiculescu, 

Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în 

traducere imaginară și alte poezii. Seleție, postfață și 

bibliografie de Cornel Ungureanu, fără intervenții mari 

ale cenzurii” (p. 11). Teza de doctorat se aprobă pentru 

susținere abia în 1984. Profesorul Eugen Todoran 

realizase o comisie „sigură”, fiind vorba de un „adversar 

al regimului”: Zoe Dumitrescu-Bușulenga (București), 

Ion Vlad (Cluj), Simion Mioc (Timișoara). Autorul își 

susține în acest an doctoratul, cu teza: V. Voiculescu și 

structurile literare ale Renașterii. C. Ungureanu 

consideră că ar trebui rescrisă. 

După această introducere, cartea începe cu 

Capitolul I, intitulat V. Voiculescu și structurile literare ale 

Renașterii (pp. 17-166), urmat de Capitoul II: V. 

Voiculescu în Geografia literară a României (pp. 169-

194), apoi de Capitolul III: Viața și supraviețuirea (pp. 

197-222) și se sfârșește cu: În loc de încheiere (pp. 223-

231). Primul capitol preia așadar tiutlul și probabil 

conținutul tezei de licență elaborate în 1980 și refuzate 

la susținere, dar stilul colocvial arată că e vorba de 

rescrierea propusă. Reținem unele încheieri critice 

privind preocupările și realizările literare ale lui V. 

Voiculescu. Așa ca în marea poezie a lumii: „Într-un fel 

sau altul, toate povestirile voiculesciene cu «oameni de 

demult» pun problema limbajului pierdut [...] Pornind de 

la aceste povestiri [Ultimul Berevoi, Pescarul Amin], de 

la romanul Zahei orbul, carte a anamorfozelor, roman al 

ultimului (im)posibil sfânt, putem afirma că Voiculescu 

este scriitorul unui timp al rupturii. Că el este cronicarul 

unei întreruperi. El nu definește prin scrisul său numai o 

stare de criză, nu numai una de agonie, ci un final de 

civilizație. Dar la fel putem spune: el e cronicarul altei 

civilizații” (p. 19). „Omul renaște după fiecare mutilare a 

sa, crede V. Voiculescu. Începe să ne fie mai clar, după 

lectura acestor trei nuvele (piese de teatru) [sunt citate: 

La pragul minunii, Pribeaga și Lobocoagulare 

prefrontală] că scriitorul a acordat conceptului de 

renaștere un loc deosebit în ideile sale despre om. Omul 

nu poate fi distrus, omul nu poate fi învins de potrivnicia 

timpurilor. El poate fi temporar anihilat, poate fi mutilat, 

dar nu distrus. Se deschide, am spune, calea către 

deificarea omului” (p. 20); „Există vreo povestire în care 

să nu pulseze, cu mare forță, ca o energie fără egal, 

viața? Cine sunt, deci, eroii iubiți de către povestitor? 

Întâi magii, pe urmă înțelepții, cei care stăpânesc 

științele secrete ale Dialogului cu natura. Foarte des 

apar femeile – demne reprezentante ale Magnei Mater” 

(p. 21). Ca o concluzie: „Scriitor al unui timp de rupere el 

scrie o literatură tipică pentru înțelegerea timpurilor de 

rupere. Iată câteva motive care ne îndeamnă să studiem 

o parte a operei voiculesciene în comparație cu 

structurile literare pe care le formează acest timp al 

literaturii, numit Renaștere. Întoarcerea la origini, 

titanismul, predilecția pentru eroii vitali, propensiunea 

către parodie, referințele directe la mari scriitori ai 

Renașterii, tehnicile literare inspirate din acest timp al 

literaturii, apelul la asemănare și, deci, emulație, 

simpatie, conveniență, proporție – la raportul 

microcosm-macrocosm (lectura doctrinelor ezoterice îl 

pregătise pentru asta) ne îndeamnă să studiem opera 

voiculesciană (și) în acest context” (pp. 25-26). 

Vorbind despre deceniile al cincilea și al șaselea 

ale secolului XX și ale activității poetului, Cornel 

Ungureanu sesizează presiunea politică a momentului: 

„Foștii gândiriști se reciclau, făceau, indirect, desigur, 
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propagandă ateistă, se reeducau văzând cu ochii, 

făceau declarații publice despre erorile în mijlocul cărora 

trăiseră și pe care le priveau acum cu mare mâhnire. O 

nouă viață apărea în fața scriitorului român. Se 

înființaseră casele de odihnă și creație, ajutoarele, 

pensiile și alte o mie de avantaje pentru cei ce-și puneau 

condeiul în slujba noii societăți”. Iar în ce-l privește pe 

Vasile Voiculescu: „Între 1948 și 1958 V. Voiculescu 

scrie o operă literară în care retragerea ar fi catalizatorul 

principal. El este în exil interior, el este rupt de vremea 

sa” (p. 40). 

O strașnică pledoarie contra autonomiei 

pervertite a esteticului: „În 1958 opera sa era încheiată, 

viața trebuia să îl treacă prin ultimele încercări, parcă 

pentru a ne atrage atenția că, înainte de cele scrise, 

scriitorul trebuie să lase moștenire literaturii române un 

model moral. Desigur, literatura lui conține pagini cu 

care în veci se vor mândri cei ce vor avea în grijă marile 

valori ale spiritului românesc; dar înainte de aceasta, 

mai mult valorează, într-un veac care a fost al tuturor 

infamiilor și al tuturor trădărilor, al imensei lașități, al 

spiritului tranzacțional, al dezerțiunii, portretul exemplar 

pe care poate să îl lase un om. Intelectual trecut prin mai 

multe literaturi, erudit fără ifose și om de știință fără 

sistem, V. Voiculescu a avut șansa de a-și trăi ultimii ani 

în recluziunea care a putut să-i ilustreze, precum nimic 

altceva, valoarea morală. Iată de ce, în studiul lui V. 

Voiculescu nu vom putea despărți omul de operă [...] Nu 

numai literatură – nu numai creație – nu numai timpul 

nostru. Om al trăirilor totale, V. Voiculescu solicită, în 

înțelegerea lui lectura – descifrarea omului ca ființă 

integrală” (p. 42). În primatul schopenhauerian acordat 

moralității autorului ca integralitate a condiției scriitorului, 

citim în subsidiar preferința criticului și istoricului literar 

pentru statura moral-artistică a martirului temnițelor 

comuniste și coleg al misticilor Rugului Aprins – Vasile 

Voiculescu, în comparație cu aceea a unui pactizant cu 

hidra comunistă și coleg al Anei Pauker – Mihail 

Sadoveanu; în ciuda faptului că cercetătorul respinge 

motivat „comparațiile cu Sadoveanu”, olimpianul propriei 

opere (p. 8 și p. 23), iar în revenirea asupra comparației 

între cei doi prozatori români, citim și finețe în urmărirea 

preopriei demonstrații, și precauție în prevenirea 

exceselor de tipul canonizare vs. diabolizare, frecvente 

în abordările critice ale ultimelor decenii (cartea a apărut 

în 2014): „Lumea voiculesciană e unică, lumea 

sadoveniană e multiplă, fiecare planetă a ei având egală 

îndreptățire. Nimic nu e inutil, nimic nu e finit, limitele 

despărțind fenomene veșnice. Pentru Sadoveanu nu 

există Renaștere fiindcă nu există moarte” (p. 83). 

Pe chiar coperta a patra a volumului, autorul își 

previne lectorii: „La prima vedere, nimic mai ciudat decât 

raportarea lui V. Voiculescu la literaturile Renașterii”, iar 

la pagina 20 scrie, cum am văzut, că: „scriitorul a 

acordat conceptului de renaștere un loc deosebit în 

ideile sale despre om”, pentru ca la p. 41 să citim, 

despre scriitor, că are: „un acut sentiment al renașterii”. 

Mai limpede, despre „omul ca ființă integrală”: „Medicina 

– literatura – religia, iată posibile repere de definire a 

«renașterii» sale. El, omul de odinioară, om al trăirilor 

curate. Depline. Este, în sensul cel mai clar al 

cuvântului, om al Renașterii” (p. 43). Prins în iureșul 

demonstrației despre propensiunea lui V. Voiculescu 

pentru multiplele forme ale renașterii posibile (corporale, 

spirituale, morale, artistice etc.), redactorul lucrării de 

doctorat lasă impresia că renașterea este eroul principal, 

tema, subiectul tezei: „Deci V. Voiculescu își amintește: 

el a trăit faptele pe care ni le relatează. Când le-a trăit? 

Ce a trăit azi a fost trăit illo tempore; proza lui nu este 

decât o amamneză, o amintire a întâmplării de demult; 

el nu face decât să le reconstituie. Cum le reconstituie? 

Așa cum și artiștii Renașterii le reconstituiau; așa cum și 

oamenii Renașterii încercau să cunoască lumea: 

folosind analogia, emulația, conveniența, simpatia” (p. 

48-49). Iată cum V. Voiculescu este cronicarul epocii 

sale: „Imaginile zăpezii care acoperă totul pentru a 

proteja renașterea sunt foarte frecvente în opera lui V. 

Voiculescu. Fiecare dintre textele sale – cele din 

deceniile patru și cinci mai ales – țin să ne atragă atenția 

asupra prezentului mizerabil, degradat, incapabil de a 

păstra vechile valori. Nu este vorba doar de prezentul 

imediat, este vorba despre epoca prezentă [...] poetul va 

încerca, în operele sale de referință, să propună 

imaginea unui final de civilizație. Dar, în același timp, el 

este un scriitor al speranței; nimic nu este, pentru el, 

pierdut. Renașterea este posibilă, minunea poate avea 

loc, dar scriitorul nu se încumetă a fi grefierul ei. El doar 

recapitulează ritualurile, așa cum Ultimul Berevoi 

recapitula scenariul magic” (p. 82). Tot aici: „Voiculescu 

este un om de știință care caută a explica o lume. Până 

la un moment dat, profesiunea de literat este secundară, 

ca și la Giordano Bruno, Michelangelo, Paracelsus. El 

vorbește despre lumea sa, străduindu-se a descoperi, 

prin asemănare – care îl aduce în literatură – acel 

dincolo al științei sale” și, de aici, „alegorismul” ca 

modalitate de expresie folosită de medicul-scriitor, un 

alegorism ce „se hrănește copios din raportul micro-

macrocosm” (p. 86 și p. 88). „Niciunde nu vom descoperi 

atâtea repere pentru a studia meanismele interioare ale 

poeziei voiculesciene decât în epoca Renașterii, epocă 

prin definiție sincretică: timp în care doctrinele antice, 

mai ales platonismul, își găsesc un moment de afirmare 

uluitor” (p. 115). Cu mențiunea că: „Renașterea 

înseamnă restituirea memoriei profunde a umanității” (p. 

88). Și poate că așa și stau lucrurile, V. Voiculescu fiind 

modelul uman de artist care s-a potrivit cel mai bine, din 

toate punctele de vedere. Rezultatul este admirabil, un 

tur de forță ce lasă să se vadă, genuină, măiestria 

criticului și istoricului literar C. Ungureanu, azi 

recunoscută pe deplin. Polemist atent la nuanțe, C. 

Ungureanu atrage atenția: „Pribeaga nu este «o piesă 

cu subiect din istoria Bizanțului», cum cred destui dintre 

exegeții ei, este un arbore genealogic; noi, ar vrea să 

spună poetul, suntem aceia care am preluat moștenirea 

Bizanțului – noi suntem, prin înrudire directă, 

moștenitorii lui [...] Așa cum renașterea preia, după 

căderea Constantinopolului o seamă dintre învățații 

greci-bizantini care îi vor defini felul ei de a gândi, tot 

astfel noi, pare a apune poetul, menținem în felul nostru 

de a simți această linie bizantină” (p. 86). Ideea este a 
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lui Hermann Keyserling, preluată de gândiriști, din 

studiul filosofului, intitulat Analiza spectrală a Europei. 

„Oglinzile paralele” se numesc fie Lucian Blaga, 

Mircea Eliade, Gala Galaction, Alexandru Vlahuță, fie 

Faust și Mefisto în interpretare goetheeană: „Dacă Blaga 

înțelege «ortodoxia» [ca] o credință mai degrabă eretică 

prin elementele de independență pe care le conține, 

vom ajunge la concluzia că spațiul mioritic corespunde, 

în bună parte, spațiului protoistoric voiculescian” (p. 58). 

Atât comentariile la prozele voiculesciene dedicate 

universului acvatic (Pescarul Amin, Lostrița, Lacul rău 

etc.), cât și acelea ale lumii vânătorești a muntelui 

(Căprioara din vis, Misiune de încredere, În mijlocul 

lupilor, Schimnicul etc.), ori situate între acvatic și 

terestru (Sezon mort), cu semnificațiile lor, fie 

hierofanice, fie diavolești dobândesc, în interpretarea lui 

C. Ungureanu, o specifică, foarte personală și fascinantă 

literaritate. La fel, despre miniromanele Iubire magică 

sau Sakuntala. Toate prozele voiculesciene tratează 

eroticul sub semnul magic al atracției nefiresc de 

puternice între parteneri: „Iubirile năpraznice, născute 

parcă sub zodia blestemului, iubirile magice, 

inexplicabile altfel, îl preocupă mereu pe narator” (p. 73). 

Cercetătorul sesizează, nu doar în Zahei Orbul, 

omniprezența magilor, a practicilor magice, o „întoarcere 

înapoi obligatorie”, pentru oamenii-eroii lipsiți de apărare 

în fața vremurilor noi ce alcătuiesc „o realitate care e 

departe de a fi pe placul prozatorului” (p. 78). În 

„similitudinea între texte de Orwell, Bradbury, Huxley, 

Arthur Clarke și alegoria voiculesciană”, C. Ungureanu 

vede mai degrabă o „continuare firească a unor versuri 

mai vechi”, decât „începutul inițierii în isihie” a lui  V. 

Voiculescu, privind „ideea că viața spirituală își poate 

avea centrul în inimă” (p. 81). 

Erosul „nu-i decât o modalitate de a căuta 

unitatea pierdută a ființei” (p. 97). «Luntrea cărnii Evei» 

– imagine poetică voiculesciană – „echivalează când și 

când, hierofania; uneori este chiar hierofanie” (p. 99); 

„unirea trupească” însăși „posedă sfințenie” (p. 100). 

Urmează demonstrația rolului paideic, educativ, 

al literaturii voiculesciene scrise „în vechea tradiție 

pedagogică” adresată ochiului, imaginii (p. 101) și care 

transcende imaginea în căutarea semnificațiilor. Mitul 

androginului, ca aspect al relației coincidentia 

oppositorum. Despre petrarchismul care precede 

shakespearianismul liricii voiculesciene. Sărbători ale 

sufletului precreștin creează spectacol liric. Situația de 

„celebrare a sacrului prin carnaval” revelează apropierea 

de Villon. Prin studiul lui C. Ungureanu, Vasile 

Voiculescu intră în istoria Renașterii și prin el, 

Renașterea strălucește peste veacuri în literatura 

română. Discursul erudit al cercetătorului găsește ca 

inegalabilă „bucuria ereziei” în opera voiculesciană (p. 

142), cu precizarea că erezia propune o nouă religie: 

„Omul este destinat experienței răului; aceasta este 

literatura [...] Literatura devine o formă de creație 

religioasă tocmai cum tezele eretice ale Renașterii – și 

ale tuturor Renașterilor propuneau erezii: alte Religii, 

mai complexe decât cea instituționalizată. Literatura – o 

«nouă religie»” (p. 165). Despre ființele duble, despre 

mitul androginului și condiția dublului, despre erosul 

socratic, despre „triada azur-raze-roze” ori „tetrada 

profesională a scriitorului, Simțire-Vis-Trup-Dor” (p. 148) 

și chiar despre licantropie (p. 143) căci, subliniază C. 

Ungureanu o idee a lui Pierre Francastel: „Oricât de 

rafinată, Renașterea este, în esență, o mișcare de 

cultură națională în toate țările” (p. 155). Despre 

„inițierea în isihie”, pentru Voiculescu: „o experiență pe 

care o va transcrie atât în Pescarul Amin cât și în 

Ultimele sonete...” (p. 151), considerate „un moment de 

renaștere creatoare” în opera sa – și avem aici o 

valoroasă observație: „Teoretic, lucrarea își propune să 

demonstreze că orice Renaștere propune structuri 

literare tipice; că dincolo de marea Renaștere, care și-a 

avut timpul și eroii ei, cultura europeană a avut un 

număr de renașteri care au readus în prim plan aceleași 

structuri literare. Uneori aceleași tipuri de descoperire a 

lumii” (p. 158-159). Avem un adevărat curs de „structuri 

literare ale Renașterii” susținut, în speță, pe afirmația: 

„Volumul care pune cel mai clar problema spiritului 

renascentist în opera lui Voiculescu este «Ultimele 

sonete ale lui Shakespeare, în traducere imaginară 

de...», volum fără îndoială unic în literatura română prin 

felul în care se instalează în însuși centrul marilor 

întrebări ale literaturii” (p. 160). 

Capitolul al II-lea dezbate ideea unei „geografii 

literare a României”, ce poate împărți autorii și opera lor 

după criterii de antropologie. Proiectul pus la cale 

împreună cu Ovidiu Cotruș, care trebuia să scrie despre 

Ardealul literar, cade la moartea acestuia, în 1977. 

Primul volum, consacrat Munteniei și scris de C. 

Ungureanu, apare după 15 ani, în 2003, iar capitolul 

voiculescian se intitulează Despre proiectele Renașterii 

naționale. Urmează o analiză a „experienței de la Antim” 

și a „geografiei carcerale”, o posibilă „geografie a 

Gulagului românesc”, cu Radu Gyr în frunte.  

Capitolul al III-lea cuprinde secțiuni din Istoria 

secretă a literaturii române (volum publicat de C. 

Ungureanu în 2007) și, obsesiv, despre Mircea Eliade, 

Lucian Blaga, Constantin Noica, Andrei Scrima, Nae 

Ionescu... Apar unele reluări de fragmente, cum cele de 

la paginile 40 în p. 177, respectiv de la p. 42 în p. 180, 

iar lipsa unor note finale prejudiciază sobrietatea 

demonstrației, corecta și cuvenita receptare a unei 

lucrări magistrale. 

Volumul lui Cornel Ungureanu intitulat V. 

Voiculescu. Oglinzi paralele pare cartea unui sacerdot 

al literaturii, oficiată întru dreapta pomenire a magului 

său păgân preferat. 

Sf. Ierarh Grigorie Teologul, Ghenarie, 2022, Sibiu-

pe-Cibin. 
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Sabina 

FELDIOREAN 

     Cu gândul  la un 

remarcabil debut 

 

 Până la apariția volumului La umbra cărților în 

floare (1975), „un debut mai mult decât promițător” 

(Nicolae Manolescu), având, după cum s-a remarcat de 

altfel, un titlu ironic, ce-l amintește pe Proust, Cornel 

Ungureanu se afirmase ca un critic literar cu o 

personalitate deosebit de puternică, așa cum o 

dovedesc articolele publicate în  reviste din țară, dar nu 

numai (România literară, Familia, Tribuna,  Lumina – 

Iugoslavia, Banatica – Tubingen). 

 Pentru Cornel Ungureanu prezența 

foiletonistului de critică literară se motivează din unghiul 

legăturii scriitorilor epocii cu publicul. Mai mult decât 

atât, acesta consideră că  fiecare mare scriitor al unei 

epoci a demonstrat și veleități critice și invers fiecare 

critic și-a încercat și penița de scriitor, făcând referire la 

nume consacrate din istoria literară, precum G. 

Călinescu. Trecerea timpului și evoluția literaturii nu fac 

decât să pemită o raportare a generațiilor contemporane 

la modele anterioare, clasicizate. Autorul considera, la 

momentul apariției cărții, că este dificil să se mai impună 

ca în perioadele anterioare o critică de direcție (având în 

memorie direcția lovinesciană sau maioresciană), pentru 

că scriitorii prin operele lor, prin viziune, impun de fapt 

direcțiile interpretării. Un titlu și un nume, asupra cărora 

se oprește autorul mai mult sunt Imposibila întoarcere și 

Marin Preda. Raportându-se cu un ochi critic la  

realitatea lumii în care trăiește, scriitorul propune 

cititorului atitudini și limitează astfel fantezia critică. În 

momentul în care citește opera și o supune analizei, 

foiletonistul poate fi tentat să descopere prin viziunea 

oferită o nouă perspectivă asupra scriitorului despre 

care scrie. Textul devine, în acest context, un soi de altă 

existență a scriitorului, opera se transformă „într-un 

instrument de reflecție” după cum afirmă C. Ungureanu. 

Scrierea cu rigurozitate, în spiritul foiletonului, poate 

genera prin acumularea textelor o operă „epică, 

închegată”, eseistul devenind „personajul” cărții. 

Activitatea foiletonistului  vine ca o istorie literară 

paralelă, ce consemnează la cald evenimentele literare, 

diferit de perspectivele care alcătuiesc o istorie a 

literaturii despre opere și autori consacrați.  De notat că 

o relectură a operelor consacrate va aduce o nouă 

perspectivă, cu totul  necesară, din perspectiva operelor 

apărute ulterior, aparținând aceluiași autor sau unor 

autori diferiți. Își susține ipoteza prin două romane 

valoroase ale lui Preda, Delirul și Moromeții. 

Criticul poate aduce un punct de vedere 

personal, care prin paginile unei reviste să fie o voce a 

publicului, punct de vedere care poate fi contestabil sau 

nu. Prin activitatea lui critică, cel care scrie trebuie să o 

facă însă din perspectiva unui profesionist. Cronica 

literară ar deveni din acest punct de vedere o critică de 

primă instanță, care asemenea tendințelor epocii 

maioresciene ( prin Prelecțiunile populare) să educe 

publicul, să-i ofere păreri avizate și  să-i pregătească o 

introducere specialistului, autor de monografii, sinteze și 

istorii literare. Un aspect anunțat de tradiția literară, 

rediscutat și de C. Ungureanu este „moralitatea 

cronicarului”, care trebuie pusă în relație cu revista  în 

care publică și cu mediul în care își desfășoară 

activitatea. Astfel, talentul, instruirea, capacitatea 

intelectuală nu prezintă relevanță, în absența moralității. 

Foiletonistul trebuie să fie în cele din urmă un fin 

degustător de artă care își poate păstra nealterată 

subiectivitatea, cărțile „în floare” dezvăluindu-i-se ca într-

un adevărat spectacol în fața ochilor, având privilegiul 

unui prim contact avizat cu opera „purtătoare de sfânt 

mister”. 

Cititorul atent descoperă printre rânduri calitățile 

eseistului care introduce pe rând figuri și voci al 

contemporanilor săi, căutând cu un ochi detașat,  critic, 

aspectele prin care autorul în cauză se face remarcat. 

Comentariul criticului îl atrage pe cititor prin capacitatea 

de epicizare, ceea ce nu trădează rigoarea critică. Textul 

lui Cornel Ungureanu devine un autentic spectacol ce 

mizează pe ironie, pe portretul conturat cu multă 

siguranță, totul sub semnul formulării unui diagnostic 

exact, pe care, după cum se vede, trecerea timpului nu 

l-a infirmat. De altfel, s-a afirmat că „epicizarea 

comentariului sau tonul exclamativ, interogativ, pe 

alocuri, nu afectează incisivitatea spiritului critic, deloc 

ezitant”. 

...La aproape jumătate de veac de la publicarea  

unui volum despre care se pare că s-a spus totul (de 

bine) dacă nu chiar ceva pe deasupra (tot de bine), 

relectura admirabilei cărți este asociată  bucuriei că tot 

ce a afirmat Cornel Ungureanu a fost confirmat. Aceeași 

relectură prilejuiește sentimentul reconfortant, rar la 

critici, al întâlnirii unui eu critic, în dialog permanent cu 

opera comentată, dar și cu cititorul! Și, de ce nu, 

plăcerea unui titlu ale cărui accente lirice nu trădează 

spiritul criticului, de găsit și aici. Îmi place să cred că nu 

este doar detașare de Proust, ci opțiunea criticului 

pentru expresivitatea care îl legitimează ca scriitor. 

Protejat de operă, prezent discret în apropierea și în 

umbra acesteia, criticul îi sesizează floarea. Fiindcă, de 

fapt, Cornel Ungureanu se bucură de împlinirea și de 

floarea operei! 

 

                         CRONICĂ LITERARĂ 
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Mirabela DAVID  
 

Arta paricidului la 
români 

 

 

 Doctor în filologie din 

1984, Cornel Ungureanu, 

profesor la Facultatea de Litere şi Filosofie a 

Universităţii de Vest din Timişoara, își propune să 

realizeze o cercetare despre cultura și civilizația 

românească, pornind de la „Arta paricidului la 

români“ (2017, ed. Cartea românească). Criticul 

operează cu un concept excentric, acela al 

paricidului, ridicat la rang de artă, aplicat autorilor 

români: Tudor Arghezi, Mihail Sadoveanu, Panait 

Istrati, Mateiu Caragiale, Hortensia Papadat-

Bengescu, Camil Petrescu, George Călinescu, 

Eugen Barbu și Eugen Ionescu, scriitori 

reprezentativi pentru modernizarea scrisului 

românesc în secolul al XX-lea.  

 Convins de valoarea cercetării sale, Cornel 

Ungureanu reia într-un volum separat ceea ce 

reprezenta un simplu capitol în opera-mamă 

„Istoria secretă a literaturii române“ (ed. Tracus 

Arte, 2019, ediția a III-a), la care adaugă două 

studii: unul despre Arghezi, pe care-l așază în 

capul volumului (deloc întâmplător) și altul despre 

Eugen Ionescu, pe care-l încheie într-o notă extrem 

de pasională, am putea spune, obiectivitatea și 

chiar rigurozitatea în analiză lăsând loc unor 

interpretări subiective sau unor jucecăți de valoare. 

Iată un decupaj cât se poate de relevant: „Dar nu e 

totul! Polițistul și avocatul, ni se destăinuie Fiul, e 

antisemit, și încă ce antisemit! Are un chiriaș evreu, 

firav și bătrân, pe care îl bate cu sălbăticie. E 

supărat pe fiu că nu contribuie la molestare. Că nu 

participă la acțiunea familiei. Un tată atât de abject, 

naufragiat într-o familie abjectă. O familie abjectă 

într-o Românie mizerabilă, dintr-o parte barbară a 

lumii! Iar el, chiar el, Eugen Ionescu, naufragiat 

într-o generație de criminali!!!“ Semnele de 

exclamație se înmulțesc până când fiul devine Fiul 

(cu majusculă), iar tatăl coboară dincolo de nivelul 

decent al minusculei. Acest hiatus îl forțează pe 

Eugen Ionescu să se elibereze de sub 

constrângerile paternității, comițând paricid (înțeles 

în sens simbolic, în mod evident) și astfel să dea 

naștere unui univers autentic sprijinit pe necuvinte, 

căci umanitatea nu se mai poate suporta pe ea 

însăși. Lumea ce nu mai poate fi gândită, nu mai 

poate fi nici vorbită. Abjecția tatălui oglindește 

abjecția umanității. Anihilarea tatălui dă șansa lumii 

să se re-construiască în singurii parametri posibili. 

 Așadar, ce este paricidul? Ca să putem 

înțelegem mai bine resorturile acestuia, ar trebui să 

plecăm de la dihotomiile pe care iși clădește Cornel 

Ungureanu cercetarea, or transgresiunea (Peter 

Stallybrass și Allan White) este chiar cuvântul-

cheie: „Opoziția sus-jos pe care se întemeiază 

judecățile noastre estetice nu funcționează 

niciodată într-un vid cultural. Ea comunică strâns 

cu alte trei planuri: social, corporal și geografic“. O 

privire axată strict pe considerante estetice 

„inaugurate de Maiorescu, definite de Lovinescu, 

sacralizate de I. Negoițescu“ se dovedește acum 

că este insuficientă și păguboasă deoarece ignoră 

faptul că transgresiunea oricărei ierarhii antrenează 

transgresiuni similare ale celorlalte „provocând 

modificări, răsturnări“. Sprijinindu-se și pe studiul lui 

Freud, „Dostoievski și paricidul“, Cornel Ungureanu 

demonontează crezul conform căruia studiul vieții 

scriitorului este de prisos pentru înțelegerea operei. 

Prima vioară este în continuare opera, dar criticul 

cu vocație detectivistică, dornic să pășească acolo 

unde puțini au pășit vrea să scoată la lumină 

temeiurile „rodirilor literare“ rezultate în urma 

ciocnirilor dintre fiii naturali și tații lor. De ce tatăl 

trebuie să piară în vederea unei recuperări a 

biografiei cu ajutorul imaginarului? Putem înțelege 

evoluția prin paricid plecând de la mitul cosmogonic 

în Grecia antică. Saturn își castrează tatăl (simbol 

al omniscienței divine), pentru a ieși de sub 

autoritatea primordială a acestuia, lipsindu-l astfel 

de puterea de a-i influența evoluția propriei 

identități. Numai așa a fost posibilă nașterea 

„Epocii de aur“, un timp al armoniei și al 

prosperității. Mitul poartă în subsidiar ideea unei 

ciclicități căreia i se subordonează, cu toate 

aspectele sale creatoare, chiar paricidul, interpretat 

ca arc peste timp, culturi și civilizații. Prin revoluții 

saturniene trec toți autorii puși sub lupă în acest 

volum. Haosul este înlocuit de ordine: o nouă 

Ordine, pe care numai literatura autentică o poate 

găzdui.  

 „Fenomenul Arghezi“ deschide seria 

investigațiilor cuprinse în volumul de față. Arghezi 
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este considerat un fenomen deoarece 

mecanismele specifice de creație cu care operează 

scriitorul se pot replica și în cazul celorlalți autori, 

deja enumerați mai sus, căci fiecare în parte are 

câte o istorie secretă care începe cu însăși 

nașterea cu semnul stigmatului. Înlăturate toate 

mistificările, putem purcede la o citire justă a operei 

fiecărui scriitor, consideră Cornel Ungureanu, care 

riscă câteodată analize reducționiste în bătălia 

dintre inedit și convențional1. „Tudor Arghezi s-a 

născut la 21 mai 1880. Știm că este unul dintre 

personajele gigantice ale scrisului românesc, dar… 

biografia lui are/ avea multe pagini necunoscute. 

Sau puțin cunoscute.“. Cornel Ungureanu răspunde 

la „întrebări alunecoase“ și răstoarnă răspunsuri 

„alimentate de prejudecățile românescului arhaic“, 

îmbinând munca detectivistică cu cea specifică 

psihanalizei, într-un volum-experiment care se 

citește ușor, fără încrâncenare, însă cu rezervele 

aferente. Invitația la o relectură a operelor analizate 

prin prisma poveștii de viață a scriitorilor este fără 

echivoc. Istoria este flancată de geografia literară, 

stabilirea hotarelor conducând automat către 

decodificarea sensibilității creatoare fie că este 

vorba de plasarea într-un spațiu real-cultural, așa 

cum vedem că se întâmplă la Tudor Arghezi: 

„Autoportretul lui T. Arghezi, ca bun oltean, nu 

trebuie trecut cu vederea. Marele scriitor și-a găsit 

locul. Contextul.“, fie că este vorba despre despre 

ancorarea în geografii simbolice ca în cazul lui M. 

Savodeanu: „Fiecare așezare a lui Sadoveanu într-

un oraș sau într-un spațiu „al vânătorii“ înseamnă 

întemeiere: construcția sau achiziționarea și 

amenajarea unei case e primul dintre gesturile sale 

întemeietoare“.  

 Neobosit în proiectele domniei sale, Cornel 

Ungureanu citește, scrie și publică cu zel, dar 

înainte de orice crede în ceea ce așterne pe hârtie. 

Există o anumită precipitare a zicerii care rezultă 

taman din gradul de implicare care răzbate la 

suprafața textului, dar și din rolurile pe care C. 

Ungureanu și le asumă: detectivul și psihanalistul 

iau locul criticului/ istoricului literar care mai intră și 

în papucii avocaților apărării sau ai acuzării. Poate 

că ochiul aruncat pe fereastra vieții private a 

autorilor îl îndreptățește pe C. Ungureanu să 

empatizeze cu H. Papadat Bengescu „Poate că 

niciodată asumarea operei nu a fost atât de 

                                                           
1 „Camil Petrescu va fi toată viața purtătorul unor experiențe teribile: 

experiența tranșeelor o urmează pe aceea de fiu natural. Nu o dată 

cele două sunt echivalente“, pah. 59  

dureroasă.“ sau, din contră, să-l critice fără rezerve 

pe Camil Petrescu: „Se pot alcătui din articolele lui 

Camil Petrescu, antologii care să se sprijine pe idei 

opuse. Puntea de legătură - căci există mereu 

această punte - se numește persoana întâi: domnia 

sa, scriitorul, este posesorul soluțiilor capitale 

capitale, definitive, unice. (…) Oriunde se dezbate 

ceva, Camil Petrescu este prezent cu o poziție sau 

cu o opoziție.“  
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MUNTEANU 
 

 

 

 

 

 

     La umbra cărților marilor clasici 
 

 Pentru un student la Filologie din anii 

80 două erau punctele de reper obligatorii despre 

clasicul ardelean: „Ioan Slavici și lumea prin care a 

trecut (1968) de Dimitrie Vatamaniuc și „Slavici” de 

Magdalena Popescu (1977). Pentru studentul la 

Litere din secolul al XXI-lea în bibliografia 

obligatorie mai trebuie adăugat un titlu de referință 

„Ioan Slavici, monografie” (2002) de Cornel 

Ungureanu.  

Cele două monografii publicate la 

editura „Aula” din Brașov despre Ioan Slavici și  

Octavian Goga îi conferă criticului și istoricului 

literar Cornel Ungureanu o aureolă de exeget 

modern, atent la semnificațiile ideatice literare, căci 

într-un demers autentic „pagina literară e 

funcțională într-un sistem.” 

Abordarea lui Slavici nu este cea 

clasică, arhicunoscută, a monografiiilor de tip 

călinescian, unde cititorul e încîntat mai întîi de 

viața lui Eminescu sau a lui Creangă. Scriitorul 

lugojean propune o perspectivă epistemică. E o 

cunoaștere științifică a operei, mai puțin a omului. 

Prin metode analist-sintetizatoare Slavici este 

înțeles în profunzimea textului, ca singur reper 

axiologic.  Monografia devine  o sinteză care se 

bazează pe „topografia” textului. Nu întîmplător 

Bachelard, Jung, René Girard sînt referințe 

constante în alte cărți ale profesorului timișorean 

(ex. „Geografia literaturii române”). 

Incipitul monografiei e insolit. Titlul 

primului capitol „Plecarea de acasă” ar trimite mai 

degrabă la autor, dar în fapt scriitorul e perceput ca 

un „homo aedificator... căruia nu putem să-i 

descoperim limitele.” Citînd o formulare a 

Magdalenei Popescu – „Omul care n-a vrut să fie 

scriitor”,  criticul argumentează că Slavici „este un 

scriitor împotriva voinței sale”. Didactic, moralist, 

sfătos ca un ardelean arădean autentic, pentru 

Slavici, dacă nu e învățătură, crede Cornel 

Ungureanu, „literatura e curată pierdere de timp”. În 

acest sens, fiecare text al lui Slavici e o „plecare de 

acasă”, o ruptură sau cel puțin o fisură din armonia 

tradițională a „casei”. Fie că e popa Tanda ajuns în 

Sărăcăceni după ce a plecat din paradisul satului 

său, fie e protagonistul din „Budulea Taichii”, care 

trebuie să se întoarcă la matcă pentru deveni un 

model, fie popasul „Hanul Ciorilor”, acolo unde vin 

de „dincolo” cei care se aduc viilor un avertisment 

moralizator, ca să se îndrepte cei păcătoși. 

Dialectica didacticii rămîne învățătura textului, 

epicriza la finalul lecturii, așa cum Slavici însuși se 

definea:  „Menirea firească a școlii nu e să dea 

învățătură, ci să deștepte cultivînd destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuința de a învăța 

toată viața.” 

„Scriitor împotriva voinței sale” este și 

titlul capitolului al doilea care ne deslușește 

afirmația anterioară, ca nu cumva cititorul neavizat 

să creadă că lui Slavici i s-a impus să fie scriitor. 

Prietenia cu Mihai Eminescu e providențială în 

formarea sa ca scriitor. „Eminescu îi pune în mînă 

cărțile fundamentale, îi veghează lecturile, îi face 

program de lucru. E profesorul Eminescu, e 

inițiatorul, e maestrul spiritual. Eminescu îl învață 

limba română. Dar și istoria românilor. Îl învață să-

și desopere identitatea.” Învățătura pe care i-o dă 

mai tînărul său prieten, își aduce aminte Slavici, e 

definitorie pentru a-și cultiva destoinicia intelectuală 

„Să-ncepi cu Schopenhauer, să treci la Confucius 

și Budha, să citești ceva din dialogurile lui Platon și 

știi destul.” 

Din pespectiva lectorului avizat, Cornel 

Ungureanu crede în capitolul al III-lea că există 

„două opere fundamentale” în creația lui Slavici: 

nuvela psihologică „Moara cu noroc” și romanul 

„Mara”. Textul devoalează criticului interpretări 

inedite și moderne. Motivul „plecării de acasă” al lui 

Ghiță cizmarul e o cale întreruptă, un drum fără 

întoarcere, un sens unic înfundat. Locul e însemnat 

onomastic. Moara, ne descifrează criticul, e în sens 

tradițional „locul unde boabele de grîu sînt 

sfărîmate. Pe fiecare boabă de grîu se află 

imaginea lui Iisus Christos. A distruge sămînța, mai 
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ales sămînța care poartă Imaginea e un ritual 

infernal”.  

Cum se face diferența? 

„Cu un pic de umor –ne avertizează 

Cornel Ungureanu- vom putea împărți proza lui 

Slavici în două categorii mari: în proze „cu popă” și 

proze „fără popă”. Îndepărtarea de preot, de 

biserică stimulează „cîinii cei răi ai ființei.” 

Favorizează întîlnirile cu cei de Dincolo.” 

Simbolurile creștine arhetipale îl fac pe Slavici să 

se identifice cu spiritualitatea satului ardelean nu în 

sens moralizator, ci ontologic, ființial, sociologic. 

Pe de o parte, cele cinci cruci din 

toposul morii ar putea simboliza o binecuvîntare. 

Dar dacă cele două de piatră trimit fatidic la pietrele 

morii care fărîmă parabola cu semințele 

sămănătorului și la destinele lui Ghiță și al Anei?  

Pe de altă parte, turmele de porci ce 

hălăduiesc prin ținut „evocă altceva”. Biblia ne 

învață că în ele se ascunde Răul, ca atare le pierde 

în mare. Simbolul porcul e murdăria și lăcomia, 

Mielul e inocența. Prin urmare Lică Sămădăul, ce 

are în stăpînire turmele de porci, confiscă norocul 

de la moară, îl transformă în ghinion. „El este omul 

negru, el e prezența luciferică.”. El e Răul care-l va 

pierde pe Ghiță lacomul.  

Spre deosebire de Ghiță căzut în 

patima banului, Mara este un erou exemplar. Mara, 

ne asigură criticul, „e un adevărat creștin... nu se 

abate de la Calea cea dreaptă, Mara exprimă 

Calea cea dreaptă”.  Mara „se închină creștinește, 

cu cruci și mătănii, cum se cuvine în fața lui 

Dumnezeu”. Puterea banului e mare, recunoaște, 

„deschide toate ușile și strică toate legile”, dar  

Mara i-a cîștigat cinstit toată viața, „m-a ajutat 

Dumnezeu”. Ea a pus cît trebuie deoparte pentru 

Persida și Trică, inclusiv pentru bătrînețile ei.  

Învățătura pe care ne-o transmite 

textele lui Slavici are o singură valență: „lumea lui 

Slavici trebuie să fie una exemplară”. Specific 

realismului e condiția umană model, ca supratemă. 

Trebuie, observă analitic Cornel Ungureanu, e 

verbul fundamental. Națl e doar ucenic și „după 

rînduiala breslelor, calfa de măcelar care avea să 

treacă în rîndul măieștrilor trebuia să facă în fața 

starostelui și a oamenilor de încredere a breslei 

tăietura de măcelar”. Așa cum Trică trebuie să 

devină maistru cojocar. E o necesitate a firii, o 

determinare sine qua non pentru condiția umană. 

După cum Persida trebuie să stea cîțiva ani la 

călugărițele din Lipova pentru educație. 

Monografia despre Slavici a lui Cornel 

Ungureanu se ocupă și de dramaturgie  pe care o 

consideră veridic „vocație a eșecului”, de studiile 

despre maghiari sau alte articole mai mult sau mai 

puțin relevante. Chiar și de o „carte intruvabilă”, 

„Soll” și „Haben”.  O broșură despre chestiunea 

evreiască în România. 

În capitolul al V-lea, monografia adună 

un dosar de bogate și pertinente receptări critice: 

de la interpretările clasice ale lui Mihai Eminescu, 

Nicolae Iorga ori G. Călinescu, la receptarea 

modernă a lui Mircea Iorgulescu, Mircea Zaciu sau 

Nicolae Manolescu.   

În fapt, volumul „Ioan Slavici, 

monografie” este o redutabilă demonstrație a ideii 

de a-l reciti și de a-l înțelege pe Slavici altfel decît 

scriitor moralizator, eticist sau tezist. Cornel 

Ungureanu ne propune o abordare sociocritică cu 

funcție operativă, ce decurge din poziționarea 

intermediară a criticului, lector privilegiat și inițiat, 

între autor și cititor. Explicînd producerea textului în 

contextul social al lumii lui Slavici, autorul 

excelentului volum „La umbra cărților în floare” ne 

trimite implicit la critica sociologică promovată de 

M. Weber, G. Lukacs sau L. Goldmann. 
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 Ioan Radu 

Văcărescu 
 

Gabriel CHIFU 

 

Just Me Herein  

(Doar eu aici) 

 

My mother is no more, she's gone. 

My father is no more, he's gone. 

My brother is no more, he's gone. 

Just me herein, wanderer, 

blown by the wind, 

lost among the words 

which I am not able 

to put them together in sentences. 

Just me, misunderstood and without 

understanding. 

Just me: 

I dream of them  

as a land of gold,  

as a dewy homeland 

from which I was cast off. 

 

 

Aurel PANTEA  

 

***  

 

The mornings, these cold storage, 

where old breathings are heard, 

there the fears, like good parents, 

find out the core itself of the age 

from a childhood ablush by dormant coyness, 

stay with me, stay a while 

soon the hand will come and will draw 

the icon of your newborn death 

 

 

 

 

Vasile DAN  

 

The Forked Path  

(Cărarea care se bifurcă) 

 

We are many more than we are 

cried alone the cuckoo  

something here, however, gathers 

imperceptibly 

something it is never counted 

something falls it is not weighed  

no we are not alone 

so what if it gets dark 

early we just turn our heads 

on the forked path 

behind. 

 

 

Gellu DORIAN 

 

This is my life  

(Aceasta e viața mea) 

 

This is my life, a piece of paper 

burnt to ashes by a simple match left within 

reach of children, 

 

someone was always singing behind it 

hidden in a violin 

as in a pub a man imbued of sadness 

of which he never needed, 

 

there is an extensive future past forward it 

which I try to remember 

just in the wink the sheets of paper catch fire 

all of a sudden, 

as the poor people do during winter in front of 

the stoves 

in which they have nothing else to set fire to, 

 

in it was always the breathing that parted 

of her sister to make place for the next one 

much faster 

as if on a piano keyboard the steps of a cat 

were looking for Chopin's last sonata, 

 

I still listen to the soft sounds 
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out of the skill of fingers ready all the time of 

death 

for a continuous life, 

 

yes, this is my life 

a heap of ashes from which beautiful verses 

will rise 

which only those who know how to see 

will read them, 

 

otherwise, hello gentlemen, 

good evening ladies 

good morning dear children 

goodbye everyone!  

 

Nichita DANILOV 

 

The mightiness of empires 

(Măreția imperiilor) 

 

The old Greeks that facing off 

the fiery sun and the sea winds 

they were tied their blackened bodies  

with towropes by the topmast 

so that their souls may not fall  

a prey to the song of the mermaids. 

Fernando Cortes's sailors and conquistadors 

reaching the shores of the New World 

they set fire to their ships 

so that they could not return home, 

and thus they conquered the empire of 

Montezuma, 

leaving behind them pyramids of burned 

bodies, 

bigger than the pyramids of Teotihuacán, 

enlarging the kingdom of Spain 

across the great ocean. 

And Ermak's Cossacks, 

which during the reign of Tsar Ivan the Terrible 

they conquered Siberia, 

they shared their fiancées and even wives with 

each other, 

then they cut their neck 

pushing with the help of oars 

the young and stalky bodies in the cold water 

of the Volga, 

so that they wouldn't hear their moans 

and not fall a prey to the  

weaknesses and to the qualms of conscience 

which any man tries 

hearing a woman's voice moaning behind him. 

This is how empires were found, 

with cruelty, with bloodshed and sacrifices, 

and we who conquer nothingness 

between the spaces of the empty letters, 

we often sacrifice our fellows 

and even ourselves, 

grumbling in the desert, contemplating the lost 
mightiness of the yesteryear empires.  
 
 

Marta PETREU 

 

The night round 

(Tura de noapte) 

 

I step into sleep as in a cathedral 

I push the gates with both hands I put the 

shoulder too 

I need to go in 

 

It's cold and iron outside 

the sun is made of iron, and the light is ashes 

 

The soul 

if I had it I have played it on one card 

once upon a time under a serene and tender 

sky 

and I lost him 

I admit in the threshold 

 

Behind, the days are like iron, the sun is an 

axe and likewise the light  

from one sleep to another the reeds through 

which I'm forced to advance 

it's getting more tangled and thicker 

I see scorpions as big as a palm twisting their 

tails on the floor between books 

that's the idea that's the idea 

the poppies near the road are the blood of 

someone you love 

taken by the wind 

the sun above me is an iron axe and likewise 

the light  
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CIOBANU 

 

       Erudiția colocvială 

       M-a preocupat încă  din studenție lingvistica, mai 

ales sub aspectul ei lexicologic. Solicitat mereu în direcții 

conexe,  fără a aprofunda însă niciuna, n-am depășit 

nivelul diletant, dar am rămas cu un mare respect și 

interes pentru cultivarea cuvântului rostit și scris, care e, 

de altfel, una dintre calitățile definitorii ale noțiunii de 

intelectual. În paranteză fie zis, respectiva noțiune a 

devenit astăzi foarte elastică, subsumând și categorii 

care n-au nimic de-a face cu intelectualitatea, cum ar fi, 

bunăoară, activiștii unor ideologii de mult compromise. 

Revenind, deci, a cultiva cuvântul înseamnă a-l respecta 

ca pe un dat transcendent. A-l respecta înseamnă a-i 

cunoaşte originea, devenirea, potenţialul semantic şi mai 

ales modul de a-l folosi nu doar corect, ci şi expresiv, 

capabil să-i sporească pregnanţa în context. M-a 

încântat astfel nespus în urmă cu vreo zece ani o carte – 

un erudit studiu, de fapt - care concretizează toate 

aceste preocupări, întrucât nu poate fi decât salutar într-

un moment când limba română suportă invazia 

vulgarităţii argotice ori de primitivă gândire, odată cu – 

pe de altă parte – sclifoseala snoabă a fanilor romglezei 

sau cu pauperizarea lexicală consecutivă inculturii de 

masă. E vorba de studiul eminentului lingvist, 

medievalist, specializat în latinitatea medievală şi 

profesor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 

dl Eugen Munteanu, - Lexicografie biblică românească
1
. 

Lucrarea impune nu doar prin dimensiuni (peste 500 de 

pagini text, fără „aparat”!), ci, în primul rând, prin 

amploarea ariei de investigaţie, ca şi prin fericita osmoză 

stilistică între limbajul specializat şi comentariul deschis, 

aproape colocvial, care o face accesibilă, chiar 

delectabilă, şi nespecialiştilor. 

         Am comentat această carte la vremea sa
2
, vreau 

să spun acum doar că lectura ei mi-a revelat statura 

unui erudit sociabil și smerit, conștient adică de limitele 

capacității sale de cuprindere, bântuit uneori de 

sentimentul zădărniciei, dar aspirând totuși la a-și 

comunica descoperirile făcute de-a lungul unor ani de 

viețuire prin mirabilele biblioteci ale unora dintre marile 

universități ale lumii. „Erudiția” – spune domnul Eugen 

Munteanu – „nu înseamnă, cu siguranță, cantitatea de 

autori frecventați și de titluri parcurse, nici măcar de idei 

pe care le înmagazinezi în memorie, ci înseamnă, mai 

degrabă, arta de a nu-ți pierde cumpătul în fața cantității. 

Încep să înțeleg ce voia să spună Noica, atunci când 

scria că, pentru un intelectual umanist, perioada de 

formare ar putea fi considerată încheiată pe la vârsta de 

60 de ani”! Cred că adevărata formare într-un domeniu 

științific devenit predilect, a început pentru dl Eugen 

Munteanu odată cu posibilitatea primelor stagii mai 

îndelungate în străinătatea universitară, momente de 

inițiere acestea, urmate, odată cu dobândirea notorietății 

profesionale, de burse de cercetare și invitații la 

prestigioase universități. Și, după toate astea, sunt 

convins că și azi, la 69 de ani, domnul profesor se 

consideră tot „în formare”, după cum putem deduce din 

titlul cu care ne-a surprins recent, - Studenție întârziată. 

Jurnal freiburghez 1987. Jurnal heidelburghez 1994
3
. 

Așadar, de data aceasta, un jurnal, pe care, apreciat 

retrospectiv, l-aș considera jurnalul unui erudit în 

devenire. Într-o scurtă Prefață, autorul mărturisește că 

cele două jurnale n-au fost scrise cu intenția de 

publicare, ci ca un aide-mémoire de uz personal, de a 

cărui valoare documentară, ca relevanță a fenomenului 

studenției întârziate a intelectualilor din țările „lagărului 

socialist”, și-a dat seama abia ulterior, după 1989, când, 

având acces liber în Occident, a constatat că formarea 

sa profesională avea nevoie de un stagiu de recuperare 

a unor domenii până atunci inabordabile. Cele două 

jurnale reunite în volumul de față pot fi considerate 

unitar, întrucât deoesebirile dintre ele sunt 

nesemnificative. Viața studențească și atmosfera 

universitară din Freiburg și Heidelberg este, în linii mari, 

aceeași, iar diferența dintre cei șapte ani care separă  

jurnalele nu se resimte în însemnările studentului 

întârziat, venit cu aceeași mentalitate dintr-o țară care și 

în 1994 era încă la fel de retardată ca în 1987, doar că, 

în plus,  „beneficia” de o libertate al cărei mod de 

întrebuințare încă nu-i era limpede. Să mai spunem că, 

în acest context, noțiunea de studenție include și stadiile 

de perfecționare și cercetare, ulterioare studenției 

propriu-zise, pe care bursierul acelor ani o parcursese în 

țară.  

           Studenție întârziată este o alternanță între jurnal 

de bord și excursuri (auto)reflexive, ceea ce exclude 

riscul monotoniei, reflexivitatea asigurând surpriza 

spontaneității și insolitului care dau culoare banalității 

cotidiene. Căci jurnalul de bord, este chiar „de bord”, 

urmărind conștiincios, zi după zi, și chiar ceas cu ceas, 

desfășurarea rutinei zilnice, încât m-am întrebat cum a 

reușit autorul să-l scrie efectiv și atât de detaliat, fiind 

totuși ocupat întreaga zi. Ne-o spune el însuși: „Obosit, 

este deja 3 noaptea, scriu din inerție și cu un fel de 

neplăcere în acest jurnal. Începe să mă obsedeze ideea 

lipsei de autenticitate a notațiilor, datorate autocenzurii.” 

Lipsa de autenticitate e o falsă impresie, efect al 

autoexigenței, și nu e percepută ca atare de cititorul de 

azi, dar referirea la autocenzură – notația fiind din 1987 

                                  EVOCĂRI 
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– e un reflex firesc al tuturor celor ce scriam în acei ani 

de tristă amintire. Primul palier al jurnalului e, așadar, 

dedicat prozaismului cotidian și urmează tradiția 

golesciană a uimirilor și comparațiilor cu ceea ce autorul 

știe că a lăsat acasă. Începând cu șocul curățeniei și 

confortului din trenuri și tramvaie și continuând cu 

aspectele imprevizibile și inepuizabile ale străzii sau ale 

piețelor țărănești: „Încerc să mă transpun într-o zi de 

târg medieval, mi se pare că reușesc. Precupețele cu 

fuste înflorate și bluze albe, precupeții cu pantaloni scurți 

de piele, cu bretele și cu pălărie îngustă, verde, curăței 

cu toții, ca scoși din cutie!” Primul șoc pare a fi fost unul 

olfactiv, resimțit când a trecut pentru întâia oară din 

Berlinul estic în cel „de vest”: „Memoria mea olfactivă 

înregistrează pentru totdeauna contrastul clar între 

mirosul comunismului și cel al lumii libere: un fel de 

miasmă de pivniță în care mi se pare că recunosc 

gusturile mucegaiului, ale motorinei și ale prafului 

omniprezent peste lucruri, față de o succesiune 

caleidoscopică de miresme mai degrabă plăcute, aburii 

de la tarabele cu crenvurști, hamburgheri, carne friptă, 

parfumurile emanate de trecătoare sau de florăriile 

plasate la câțiva pași una de alta.” Sunt remarcate și 

comentate cu o intuiție foarte exactă tipurile umane care 

populează strada și mi se pare semnificativ pentru zilele 

de azi ceea ce observă în popasul dintre două trenuri, 

pe străzile Vienei: „Rușii, mult mai mulți ca prin alte părți, 

stârnesc încă, la patru ani de la prăbușirea Uniunii 

Sovietice, oarecare senzație: «Siehe, die Rusen!» Sunt, 

de cele mai multe ori, ruși recent îmbogățiți, mulți, e 

drept, nu toți, cu deficiențe evidente de educație 

elementară și cu comportament vulgar! Invadează 

magazinele, cumpără de toate și totul, ca și cum ar fi 

speriați că mâine nu vor mai găsi nimic. Mai ales femeile 

sunt încărcate de pungi și pachete, în ambele mâini!”  

           Dar, odată ajuns, instalat și integrat programului 

zilnic, cade el însuși în astfel de tentații consumeriste, 

pe care, însă, le și explică: „Simt, ca toată lumea ieșită 

din țară, un fel de furie de a achiziționa orice, după 

decenii de «trainice» privațiuni. Îmi tot fac socoteli 

despre cum îmi voi cheltui banii [...]” Totodată, aproape 

la fiecare pas, are mici revelații: cuptorul cu microunde, 

„emergența modei ohne oben” [fără sutien], felurimile de 

păsări care nu se tem de oameni, tomberoanele colorate 

pentru separarea resturilor menajere, până la atmosfera 

calmă și relaxată, care îl încântă și îl liniștește prin 

sentimentul de siguranță, precum cea din timpul 

Congresului Asociației Romaniștilor Germani, la care 

participă mari personalități, în frunte cu președintele 

federal Richard von Weizsäcker: „...nu tu mutre 

lombroziene de agenți de securitate, nu tu uniforme de 

pază în supranumerar, nu tu activiști în dârdoră, 

agitându-se plini de importanță, studenți întârziați sunt 

lăsați să umble pe unde vor și cât vor, discursuri libere și 

relaxate! Doamne, o asemenea lume a normalității și 

colegialității este posibilă!” Marea uimire și încântare, 

până la năuceală, i-o prilejuiesc însă bibliotecile: „Iau 

contact pentru prima dată cu o bibliotecă universitară 

modernă. Nerăbdător să testez accesul direct la raft, 

intru direct la nivelul I, subteran, al depozitului. Lumină a 

giorno, rafturi standard de metal, rabatabile, cu acces 

direct și liber!” În această ambianță, trăiește „complexul 

peșterii lui Ali Baba”. E punctul în care începe a croi 

planuri cu o veritabilă bulimie a lecturii și cercetării, cum 

numai în jurnalele lui Adrian Marino am mai întâlnit: „Îmi 

schițez rapid un plan de lucru diferit de cel cu care eram 

obișnuit acasă. La sală voi consulta cărți, articole sau 

studii de foarte strictă specialitate, acasă voi lua sinteze, 

titluri pe care ar fi trebuit să le fi citit în studenție, de 

parcurs, eventual, ca lecturi «de interes general», lungit 

în pat. Azi am luat cărți de referință din sfera 

traductologică și interlingvistică [...], două istorii mai 

recente ale limbilor latină și greacă, una a limbii 

germane, o istorie a literaturii bizantine!” E de observat 

că de-a lungul întregului jurnal, semnele exclamării sunt 

pe cât de frecvente, pe atât de elocvente pentru starea 

de spirit a „studentului întârziat”.  

              Un asemenea program creează dependență și 

lasă prea puțin loc pentru relaxări, oricât de scurte. 

Urmărește filme, pe care le și comentează, tenis, fotbal. 

Mai rar plimbări, nu și vizite la „obiective” turistice, ar lua 

prea mult timp din studiu. Mai sunt și grijile „menajere”, 

cele mai importante fiind mâncarea și cea a românului 

onest ieșit în lume: economisirea. Precum Titu 

Maiorescu stările meteo, și Eugen Munteanu notează 

pedant meniurile de la cantina studențească, inclusiv 

prețul, iar destul de des rămâne acasă, recurgând la 

eternii cartofi prăjiți la prânz și slănină cu ceapă sau 

usturoi și pâine țărănească, seara. Are o mare admirație 

pentru nemți, pe care nu ezită s-o mărturisească cu 

orice ocazie, uneori chiar polemic: „Îmi întăresc bănuiala 

mai veche că afirmația lui Noica, după care Germania 

de azi e mai puțin o Germanie a culturii, cât a untului, 

este o mare prostie! O țară cu teatre și orchestre 

simfonice nu doar în orașele mari, ci și în zeci de orașe 

mai mici, cu sute de edituri [...], cu dezbateri de idei în 

paginile de cultură în marile cotidiene sau hebdomadare, 

o țară care oferă mii de stipendii studioșilor de toate 

nivelurile și din toate orizonturile lumii, o asemenea 

Germanie nu poate fi o Germanie mai ales a untului! 

Puseu protocronist de neînțeles la un pasionat 

cunoscător și comentator al lui Goethe și Hegel!” În 

general se complace în atmosfera de austeritate 

studioasă care nu e însă prielnică legării unor prietenii. 

Întâlnește doar conjunctural cunoscuți sau colegi, mai 

ales ieșeni, în trecere, dar prietenii cu tabiet nu se leagă, 

nu e timp, studiul rezervă plăceri mai subtile. Legături 

mai strânse s-au conturat, ca de alumn la magistru, cu 

profesorii Paul Miron de la Freiburg și Walter Berschin 

din Heidelberg. Cu prof. Berschin (n. 1937) relațiile sunt 

mai strânse, acesta se arată interesat de proiectele sale, 

îl consiliază, se conturează o camaraderie profesională, 
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se văd și în afara seminariului, uneori chiar la restaurant, 

purtând conversații de interes reciproc. Totuși efectele 

singurătății se manifestă insidios, agravate și de gândul 

la Gabi, la Dinu, la acasă: „Seara traversez din nou un 

răstimp depresiv, gândindu-mă la starea de criză 

adâncă în care se află țara noastră, prăbușită parcă fără 

speranță într-un regim al incompetenței și corupției. 

Părem condamnați iremediabil la sărăcie și nesiguranță, 

plasați pe veci la marginea lumii civilizate. Și totuși, mă 

apasă Sehnsucht-ul nach Zuhause [dorul de casă]. Ce 

or fi făcând ai mei acasă, la ora asta?” Mari evenimente 

sunt veștile de la soție, scrisori sau telefoane, care 

înseninează pentru moment „răstimpurile depresive”, iar 

pe măsură ce se apropie sfârșitul stagiului german, e 

solicitat tot mai insistent de gândul la greutatea 

bagajelor burdușite de cărți și de preocuparea darurilor 

pentru cei dragi, când îi ia destul timp căutarea unor 

jocuri pe calculator pentru Dinu, care, din păcate, nu 

sunt și genul lui: „Toate mi se par idioate!” Nu pot să trec 

însă peste tema singurătății, fără a remarca poate cel 

mai frumos episod al acestui jurnal, prietenia – totuși, o 

prietenie! – cu Martina, 21 de ani (cât diferența dintre ei), 

elevă a școlii superioare de asistente medicale din 

structura Universității Heidelberg. Vecină de mansardă, 

bucătărie și telefon pe hol comune. Să nu neglijăm 

nuanțele: la această diferență de vârstă, în cazul de față,  

e vorba mai curând de o camaraderie onestă și pură, 

întreținută de solitudine și de apartenența la același 

univers intelectual. Căci „Martina este o tânără foarte 

instruită, așa că am discutat teme grele: profesie, 

politică, geografie, învățământ, cultură clasică, puțină 

istorie [...] Vorbește binișor și franțuzește, și englezește. 

Poartă ochelari cu cochetăria reținută a fetelor 

nemțoaice de bună familie. Este voluntară și 

independentă, dornică să învețe orice, să meargă peste 

tot, să nu piardă vremea. Sper să o mai prind în 

asemenea conversații.” Au devenit o agreabilă 

obișnuință aceste conversații, Martina îl scoate și la 

plimbări, îl duce și la o messă catolică, devenită apoi 

subiect de comentariu, și în toate aceste relatări se 

simte o undă de ingenuă tandrețe, care amintește 

frapant de implicarea afectivă de aceeași natură a lui 

Bohumil Hrabal în relația  imaginară cu tânăra sa 

traducătoare americană, din memorabilele sale Scrisori 

către Dubenka. Dar toate au un capăt și Martina se 

mută, iar studentul întârziat se vede din nou încolțit de 

singurătate: „Camera ei goală, cu ușa dată de perete, 

face ca mansarda să pară și mai dezolantă. Îmi dau 

acum seama că simpla prezență a vecinei mele făcea 

mai suportabilă povara singurătății. Conștientizez că de 

acum unicul meu gând este cum să plec și eu mai 

degrabă acasă.” Și, în ultima perioadă, nerăbdarea 

plecării e diluată prin lucrul pasional la traducerea 

superbului corpus de poezie goliardică – Carmina 

Burana – cunoscut mai mult până acum grație 

magnificei cantate a lui Carl Orff, din 1936. Cu toate 

astea, cum e și o caniculă neobișnuită pentru 

Heidelberg, nerăbdarea devine treptat o exasperare 

care-și lasă amprenta pe ultimele pagini ale acestui 

jurnal: „Nu mai pot îndura căldurile sufocante, m-am 

săturat de mâncare proastă, vreau fructe, vreau brânză, 

vreau carne de la noi, vreau, cu un cuvânt, acasă la ai 

mei.” 

               Studenție întârziată este un volum ilustrat cu 

foarte sugestive fotografii color complementare textului 

și cu trei Anexe, constând în scurte texte aflate între 

mărturisirea de credință și defularea frustrărilor din 

trecut, care, având în vedere caracterul explicit 

autoreflexiv al celor două jurnale, cred că nu erau 

neapărat necesare. Oricum, printre valoroasele studii 

erudite și singulare ale domnului profesor Eugen 

Munteanu, cartea aceasta are valoarea unui revelator al 

intimității unui savant care n-a pierdut nicio clipă legătura 

cu lumea cotidianului și plăcerea de a o interpela 

colocvial. 

 

__________________________ 
1
 Eugen Munteanu, Lexicologie biblică 

românească, Bucureşti, Humanitas, 2009, 657 p.  
 
           

2
 Vd. Cultura cuvintelor, în „România literară, nr. 

26/2009. 

           3 Eugen Munteanu, Studenție întârziată. 

Jurnal freibughez 1987. Jurnal heidelburghez 1994. 

Iași. Junimea, 2021, 198 p. 
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Ioan BARB 

Nichita DANILOV- 

Peisaj cu îngeri la fereastră 
 

         Nichita Danilov este un poet atipic, cultivând un 

lirism metafizic, un amplu univers ce se deschide, 

imprevizibil şi, poate, ireal. Cartea Peisaj cu îngeri la 

fereastră este o antologie bine închegată, care apare la 

editura Junimea, în cunoscuta colecţie Cantos, fiind 

însoțită de un cuvânt de întâmpinare semnat de Şerban 

Axinte. Este, desigur, foarte greu, să extragi dintr-o 

vastă întindere literară, aproape 300 de pagini și să nu 

te întrebi dacă antologia e. într-adevăr reușită. Însă este 

o reușită. Dar, în momentul în care te hotărăști să 

parcurgi cartea, ai sentimenul că fiecare poem te 

conduce de la sine la următorul, care îl continuă pe 

primul și, la sfârșit, cortina rămâne prinsă undeva, 

dincolo de timp. Asta este poezia pe care o impune 

Nichita Danilov. O impresionantă măreție de umbre, 

care consacră o poezie a imprevizibilului, ce conduce, 

firesc, spre un filon expresionist. 

       O interesantă dedublare a eului liric, a celui ce stă 

în umbră, a celui ce asigură protecție se insinuează în 

poeme. Umbră, lumină, timp, apă, umbra umbrei, 

iubirea, binele și răul – sunt elementele care se 

completează unele pe altele și întotdeauna ajung la un 

compromis. ”Vorbește-mi despre profunzimea/și tristețea 

nefastă a lucrurilor,/despre spiritual și ordinea 

lor./Vorbește-mi despre frumusețea nefastă!/se va 

coborî îngerul./Îngerul negru./Și se va auzi 

clopotul,/clopotul negru./Atunci toate-și vor recădea în 

sine/în spiritual și ordinea lor”(Înger negru).  Tocmai 

datorită faptului că ordinea pe care o vedem este, 

practic, o dezordine, sau o ordine aparentă, pe care nu o 

putem percepe decât la final, pentru că doar atunci vom 

putea înțelege cu adevărat profunzimea și tristețea 

lucrurilor, umbrite de aura unei nefaste frumuseți. 

         Alteori, totul e vag, nedisimulat, paradoxal. ”Nu-mi 

veți vedea fața, căci fața mea/e mult prea-n fața voastră. 

Binele și răul,/partea și întregul, lumina și întunericul/și 

acest drum nesfârșit/ce se sfârșește în toate. (Deasupa 

lucrurilor)”. Un inevitabil sfârșit care se anunță, va veni, 

dar care nu este definitv, părând un nou început, chiar 

dacă umbra ”e permanent în umbra voastră”. Pare că e 

o altă persoană deasupra lucrurilor, prea în față, ca să 

poată să fie văzută. Pentru că ea nu a putut să fie 

văzută de nimeni, niciodată. Noi trăim în umbră, iar viața 

este doar umbra lucrurilor adevărate, care vor fi 

descoperite la capătul de drum. Dacă ar fi descoperite 

mai devreme, nu le-am putea înțelege, deoarece nu am 

avea cum. De aceea noi suntem umbriți de Dumnezeu, 

căruia nu putem să îi vedem chipul și să mai trăim, 

pentru că el este ”binele și răul, partea și întregul,/lumina 

și întunericul/și acest drum nesfârșit/ce se sfîrșește în 

toate…”.  

       Elementele primordiale par să conducă toate 

lucrurile spre un singur țel, spre un inevitabil sfârșit. ”apa 

mă luă de mână/și mă duse la/capătul drumului:/acolo 

curgeau pietrele/acolo valurile stăteau în loc/acolo 

material/se transforma în timp/acolo viața/se transforma 

în moarte. (Apa)”. Numai că sfârșitul arată ca un nou 

început, viața care se transformă în moarte, lasă 

impresia intrării într-un alt tărîm, cel al veșniciei. Moartea 

este doar semnul care marchează începutul veșniciei. 

Pentru că viața, în sine, este doar umbra lucruirilor 

viitoare. ”Tu bați cu pumnii în apă./dar chipul nu ți-l 

atingi./Îți vâri mâinile în apă, dar chipul nu ți-l atingi./ca 

un bănuț de aramă/el lunecă încet, tot mai adânc. 

(Chipul)”. 

        Intotdeauna ceva se termină brusc, toate lucrurile 

sunt cuprinse de un inevitabil final, de timpul care curge 

repede, repede, ca apoi să se sfîrsească totul nefiresc. 

”Nici n-a venit luna april și déjà se scutură 

frumza;/zăpada nu s-a topit încă și umbra se 

veștejește./Păsările mici nu s-au întors și deja își 

părăsesc cuibul./nici n-a început ianuarie și deja a trecut 

martie./Nici n-a trecut bine april și deja s-a ofilit 

totul!/Ogorele omului nici n-au fost semănate și deja se 

strânge rodul. (luna april)”. Asta pentru că lucrurile nu se 

termină niciodată definitiv, întotdeauna ceva necunoscut 

ne așteaptă după norul de ceață. Tocmai de aceea nu 

există nicio posibilitate de a descifra ce va urma. ”pe un 

zid complet alb mi-am desenat/imaginea propriei mele 

absențe./Asthel: în loc de ochi:/o gaură neagră în zid./în 

loc de maini, de cap/de trunchi, de picioare:/o gaură 

neagră în mijlocul zidului,/după care m-am 

prăbușit,/urlînd înăuntru. (Zid alb)”. 

 

 

                         CRONICĂ LITERARĂ 



34 
 

 

 

 

 

Mircea MOȚ                                                                

                    Pentru o poetică a urmei 

Scriind despre volumul eseistului Ion 
Mureșan, În căutarea cărții pierdute( Bistrița, 
Editura Aletheia, 1998) Al. Cistelecan face 
trimitere la poetul Ion Mureșan. „Faima de 
eseist a lui Ion Mureșan, scria criticul în 
numărul 5 din anul 2006 al revistei „Familia”, 
nu se ridică nici pe departe la cotele atinse de 
faima sa de poet. Deși, la drept vorbind, ar 
merita să se ridice măcar pe la jumătatea 
acesteia; nu de alta, dar cantitativ acesta e 
raportul just la două cărți de poeme(...) unul de 
eseuri, Cartea pierdută”.  Al. Cistelecan 
menționează o serie de caracteristici ale 
eseului, care își pun amprenta pe volumul 
poetului din Cluj: „Nu există oameni calificați în 
eseu, oricât de strălucitori eseiști ar fi ei; pentru 
simplul temei că eseul nu e meserie, ci, mai 
degrabă, o bucurie și un spectacol al 
inteligenței. Eseul este în ultimă instanță o 
specie dificilă la care nu pot  adera decât 
spiritele care trăiesc din entuziasmul 
inteligenței; care cunosc, așadar, economia 
inteligenței”.  

Primul eseu  al volumului, Note la un 
paradis pierdut, lasă impresia unui autentic 
program de lectură, ce face apologia ochiului și 
a privirii, trimițând spre relația dintre realitate și 
proiecția acesteia în imaginar. Ion Mureșan 
scrie despre paradisul eidetic ca „timp al 
necruțătoarelor miracole, cetate cu un singur 
stăpân, ochiul flămând. Ochiul dictatorial care 
își subjugă toate celelalte ținuturi și aproape 
suficient sieși, le compensează. O cetate 
nemărginită, în care sabia conceptului nu 
trasează, încă, lumea în gen proxim și 
deiferență specifică. Percepția este mereu 
proaspătă. Haina de lucru a omului pare a fi, 
ca o impunătoare mantie, retina”. Acel „pas de 
demiurg” despre care vorbește Ion Mureșan 
este pasul de la identificarea obiectului cu 
imaginea lui până la „a folosi ca pe un obiect 
imaginea însăși”. Cu alte cuvinte, este vorba 
de pasul „de la reproducere la creație”, atunci 
când „pe scheletele lucrurilor crește carnea 

altor lucruri”. Din momentul în care se vorbește 
de imaginea obiectelor însușită de autor deja e 
vorba de un act de creație în plan imaginar, 
pornind de la realul pe care ochiul îl 
înregistrează „flămând” pentru un fascinant joc 
în alt plan, nu cu obiectele lumii, ci cu imaginile 
acestora. Realitatea nu este cu nimic lezată iar 
statutul ei nu este deloc știrbit, câtă vreme 
ochiul reține imaginile pentru a le „utiliza” într-
un univers sensibil. Încursiuni „arbitrare”( după 
Husserl) în lumea reală, dar și în universul 
poveștilor, textele lui Ion Mureșan sunt în 
substanța lor niște lecturi fenomenologice, care 
apelează  la eseu(fapt remarcat deja) dar care 
îl pot „trăda” la modul creator, pentru că autorul 
este mai mult decât un eseist, este un scriitor 
complex, care nu înțelege să abdice de la 
propria condiție, savurând fascinante 
spectacole pe care i le prilejuiesc realitatea și 
basmele citite, și care oferă el însuși 
spectacolele rafinate și profunde ale 
interpretărilor, pe parcursul cărora aruncă în 
joc, detașat, erudiție și inteligență, într-o 
mișcare ludică absolut remarcabilă. El renunță 
așadar la gravitatea și morga cu care ne-a 
obișnuit comentatorul de literatură. Conștient 
de propria valoare, ceea ce nu-l face orgolios, 
om împlinit, Ion Mureșan se poate bucura de 
prezența frumuseților simple, ce contează 
dincolo de tot ceea ce presupune căutarea cu 
orice preț a semnificațiilor. Într-o poiană, cadru 
sugestiv, de la marginea orașului și a 
modernității incontestabile, autorul surprinde 
doi soldați, unul dintre ei „cu privirea pierdută, 
departe, cânta”,  în vreme ce altul dansa: 
„Dansa cu cea mai frumoasă femeie pe care 
am văzut-o vreodată. Nici ea nu zâmbea: 
rochia lungă, albă, foșnea ca hârtia. Părul îi era 
lung, arămiu, despletit pe umeri. Brusc, totul mi 
s-a părut evadat dintr-o lume de porțelan, eu 
însumi eram acolo un personaj de porțelan”. 
Reține aici atenția amestecul de trăire și de 
artificial, de realitate „vie” și de transcriere 
rafinată și ușor detașată a acesteia, de fixare a 
realului până când acesta se redimensionează. 
Ion Mureșan este vizibil contaminat aici de Ion 
Mureșan poetul, care operează inocent cu 
limbajul, la o altă vârstă decât a semnificației 
cu orice preț impusă: „Din ceea ce am văzut, 
nu am înțeles mare lucru și nici nu mi-am pus 
vreodată problema că ar trebui să înțeleg 
ceva”. Asta e tot, pare să spună Ion Mureșan, 
o imagine, și chiar o spune la modul absolut 
programatic: „ asta e tot. Această imagine este 
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tot ce am dobândit mai de preț în ultima parte a 
vieții mele”. Cu aceeași atitudine detașată, Ion 
Mureșan solicită imaginea în Hăinuțele de 
Paști, lăsând impresia că eludează 
semnificațiile de autentică poezie: ”Apoi, dintr-
odată, am o senzație stranie: hăinuțele de 
Paști, care toată copilăria mi s-au părut prea 
strâmte, acum, când le îmbrac la Sărbătoarea 
din memorie îmi par mult mai largi pentru trupul 
meu îmbătrânit. Și, acum, om în toată firea, tot 
mai sper că într-o bună zi voi crește atât cât 
să-mi fie bune hăinuțele luminoase ca Soarele, 
hăinuțele împărătești, hăinuțele de Paști”. 

Poetul Ion Mureșan se dezvăluie prin 
plăcerea cu care se abandonează jocului și, 
până la urmă, limbajului, lăsând impresia că 
este dispus să se detașeze  de gravitatea pe 
care o presupune lectura unor texte 
consacrate: „ Mare este împărăția basmului, 
dar nici împărații nu sunt puțini. Până și 
animalele au împărații lor. De ce sunt atât de 
mulți împărați? Pentru că, în general, basmele 
sunt construite pe extreme, iar împăratul este o 
extremă. Este simbolul limitei de sus a puterii 
omenești. Împărații sunt pe cât de mulți pe atât 
de nefericiți. E drept că nici creatorii basmului 
nu îi prea menajează, dar, fie vorba între noi, 
nici împărații lumii acesteia nu prea au menajat 
creatorii”. Se poate vorbi într-adevăr despre 
hermeneutica lui Ion Mureșan, ceea ce s-a și 
făcut de altfel, dar farmecul textelor sale ține 
de nedisimulata plăcere a comentatorului, care 
descoperă simboluri sau impune simboluri 
acolo unde alții nu le bănuiesc, descoperă 
semnificații și mizează pe inteligență și 
imaginație, rezultând un spectacol de gală, de 
o profunzime pe care, precum în basmul 
cenușăresei, autorul însuși pare să o 
camufleze. Iată un fragment din comentariul 
dedicat basmului Prâslea cel voinic și merele 
de aur: „Sângele este purtător de suflet. 
Populațiile sanscritice aveau mare grijă, în 
timpul ritualurilor, ca sângele să nu ajungă în 
contact cu țărâna. Precauția indică pericolul, 
semnalizează că amestecul celor două 
elemente este primejdios. Dacă sângele 
fertilizează, amestecul poate da naștere unor 
creaturi iscate la voia întâmplării, creaturi 
scăpate de sub ordinea creației. Drumul lui 
Prîslea spre celălalt tărâm este unul de 
readucere la ordine. Misiunea sa: separarea 
celor haotic amestecate”. Ion Mureșan are 
lecturi profunde, citează cărți de referință, dar 
ceea ce contează în ultimă instanță este 

imaginația sa creatoare, precum în eseul 
Observații  pe marginea unor cazuri de 
reîntrupare. Apa vie, apa moartă și mărul devin 
motive ce pulsează firesc într-o viziune 
accentuat personală, cu valoare de replică 
dată creației, totul sub semnul unei 
discursivități bine temperate: „După ce trupul a 
fost reconstituit într-o înjghebare fragilă, apa 
moartă acționează ca un adeziv care leagă, 
cimentează fragmentele, și ca un balsam ce 
vindecă și șterge cicatrici. Apa moartă ridică 
trupul la rangul de mort”. Iată cum este 
interpretată prezența mărului în procedura de 
înviere:„ mărul este arborele primordial al 
conștiinței binelui și răului, arborele mândriei și 
al rușinii. Sufletul recunoaște de departe 
mirosul mărului. După același miros s-a mai 
ghidat o dată, demult, când a străbătut drumul 
de la paradis la pământ”. 

Întregul volum se plasează sub semnul 
Cărții din perspectiva căreia demersul lui Ion 
Mureșan își motivează pe deplin profunzimea 
cu care transcrie experiența labirintului lumii. 
„Orice discurs despre  carte , spune autorul 
Cărții de iarnă, nu este altceva decât un mod 
de a merge printr-un labirint. Vorbind despre 
Carte, gândul că de fapt cartea vorbește 
despre carte, că eu, vorbitorul, nu sunt decât 
obiect mijlocitor, o oglindă, un circuit telefonic 
prin care altcineva vorbește și chiar se admiră 
vorbind, gândul acesta devine obositor”. 
Despre orice ar scrie, Ion Mureșan rămâne în 
orizontul cărții, cu atât mai mult cu cât autorul 
este încredințat că „nimic nu este în simțuri 
care să nu fi fost mai înainte în cărți”. Inclusiv 
limbajul: „Vorbirea noastră este o vorbire din 
robia cărții”. 
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Cristina MIHĂILESCU 
                                                                            
                    Poeme de Ion Mureșan  
 

 

 

                                From the window 

 

If we ever get in town 

You will see the blinds opening 

As the women throw in the streets angel wings, leftovers 

from dinner 

 

                                       Cold 

It is so cold at the borders of memory that 

If a swan were to be shot 

In its wound an old man could live. 

 

It is so cold at the borders of memory that               

Only the neighbours stay up to their waist in wood flour 

and sing 

Only the neighbours, like green flames. 

 

                                   The poem about poetry 

 

All my life I’ve been gathering rags to build myself a 

scarecrow 

I remember the days when, hidden under the bed, I was 

completing my work 

The pile of old shoes which 

I sometimes would lean my head against 

When I fell asleep 

And now when it is ready night after night I turn off the 

light and only assuming it to be there 

I start screaming with fear. 

 

 

 

 

                                      The poem of alcoholics 

 

Alas, poor, poor alcoholics, 

There is no one to tell them a good word! 

But especially, especially in the morning when they 

stagger near the walls 

And sometimes fall on their knees and are like some 

letters 

Written by a clumsy school child. 

 

Only God, in His great kindness, brings a pub in their 

way 

For to Him it is easy, like for a child 

Who pushes a matchbox with his finger. And 

Barely do they get to the end of the street when, around 

the corner, 

Where there used to be nothing, boing, like a hare, 

The pub jumps in front of them and stops there. 

Then a boyish light gleams in their eyes 

And they sweat horribly with so much happiness. 

 

And till noon the city is like scarlet. 

Till noon it is thrice autumn, three times spring 

Three times the birds leave and return from warmer 

countries. 

And they keep talking and talking. About life 

In general, even the young alcoholics speak out 

With warm responsibility. 

 

And if they sometimes stutter and stammer 

It is not because they would express terribly deep ideas 

But because, inspired by youth, 

They manage to say really moving things. 

 

But God, in His great kindness, doesn’t stop here. 

At once does he make a hole in Heaven’s wall, with his 

finger, 

And invites the alcoholics to look through. 

And even though due to their trembling they cannot see 

More than a patch of grass, 

It is still something supernatural. 

 

Till one of them gets up and ruins everything. He says: 

“Soon, soon it will be evening, 

Then we shall rest and find out peace aplenty!” 

Then one by one they rise from the tables 

They wipe their wet lips on handkerchiefs 

And they feel very much ashamed. 
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        Afinități selective 
 

Dacă „lumea e tot ce se întîmplă, e totalitatea 

faptelor, nu lucrurilor” cum ne sugerează Wittgestein, 

lumea cărților e tot ce se scrie, e suma ideatică  a 

lecturilor însumate, e întoarcerea cuvîntului în lumea 

cuvintelor și a ideilor. 

Afinitatea cere o predispoziție în virtutea căreia 

alegerea e prefigurata de o propensiune. Cu alte 

cuvinte, nu alegem ce vrem, ci alegem ceea ce ne 

dictează înclinația noastră să alegem în funcție de 

apetența, gustul și cultura acumulată din lecturi.  

Maurice Blanchot, în „L’Espace littéraire”, făcea 

următoarea afirmaţie: „Lectura este mai pozitivă decît 

creaţia, mai creatoare, deşi nu produce nimic.“ Care 

este atunci mecanismul acestui act de creaţie al 

(re)lecturii, de vreme ce a priori nu produce nimic?  

Eseurile lui Mircea Moț sînt reverberații 

asumate ale unui cititor focusat pe detaliile lecturii, sînt o 

asumare a răspunderii de către un lector exeget.  

Încă din primele pagini ale volumului său, 

încercînd să evidențieze spațiul de joc al lecturii, să-l 

recupereze, exegetul Mircea Moț recurge la un tip de 

fair-play demn: recitirea textelor clasice, procedeu pe 

care autorul l-a rafinat continuu în volumele publicate 

anterior despre Ion Creangă, George Bacovia, sau 

Mircea Eliade. Lor li se adaugă altă pleiadă de scriitori 

contemporani: Marta Petreu, Ștefan Borbely,  Gheorghe 

Gricurcu, Ion Vartic, Ion Pop,  etc.  

Urmărind cu atenție modul în care textul 

comunică și se comunică, autorul preia ceva din 

precizia, eleganța, calmul și, aparent paradoxal, 

debordanța acelor pagini citite în 29 de eseuri cu 

denumiri insolite și incitante. Cităm aleatoriu: „Creangă. 

Prezența vegetalului”; „Caragiale și mersul trenurilor”; 

„Evanghelistul absent”; „Despre blagiene brînduși”; „File 

dintr-un calendar eliadesc”; „Apostolul, cina și noaptea 

”etc.  

Conjugați aceste titluri cu abordarea 

deontologică a textului și veți recunoaște pasiunea 

citiorului avizat care se bazează doar pe text. Ni-l putem 

imagina pe Mircea Moț recitind (a cîta oară?) Creangă,  

Caragiale, Arghezi, Blaga, Eliade, Noul Testament etc. 

Din această perspectivă epistemică, rezultă o pleiadă de 

superbe eseuri în care se combină subtil tentația 

epicului (ca la Călinescu)  cu obsesia rigorii (ca în 

analizele lui Lovinescu) și cu simbolistica unei 

hermeneutici de tip Heidegger, oferind o abordare 

ontologică. Arhetipurile cognitive sînt descoperite de 

cititorul și exegetul Mircea Moț din lectura atentă  a 

detaliului și devin relevante în interpretare. 

„Vegetalul” la Creangă „își dezvăluie 

semnificațiile simbolice pe parcursul narațiunii”, chiar 

dacă autorul humuleștean „este mai puțin atent la rolul 

decorativ al vegetalului ori la pitorescul rural, 

concentrîndu-și atenția asupra relațiilor semnificative ale 

individului cu lumea satului”. „Vegetalul” depășește 

incertidudinile simbolice prin sublimarea (remodelarea) 

motivelor recurente din universul humuleștean privit, 

parcă, printr-un ochean întors (cum ar fi spus Radu 

Petrescu). Nu epicul este primordial, ci detaliul. Se 

remarcă semnificațiile  păpușoiului,  mesteacănului, 

cireșului și bineînțeles ale teiului. Pentru simbolistica 

teiului se face trimitere la dicționarul lui Ivan Evseev.  

„Trenul primește semnificații într-un univers 

nelipsit de reflexe metafizice (...) În relație cu trenul omul 

se metamofozează”, fie că este vorba de „D-l Goe”, fie 

de „Bubico”. Ce poate simboliza un tren determinat de 

numerologie ? „Nouă ceasuri și nouă minute... Peste 

șase minute pleacă trenul. Un minut încă și se-nchide 

casa.” De ce ar fi menționat autorul aceste cifre, se 

întreabă aluziv criticul? Răspunsul este quintesența 

eseului, „numerele nouă și șase sînt asemănătoare din 

punct de vedere grafic.” Cel trei cifre fatidice sînt ca o 

„trimitere spre ceea ce clocotește  în adîncul realistei 

secvențe din compartiment”, cu referire la „Bubico”. 

În poezia eponimă care dă și titlul celui de-al 

doilea volum arghezian, „Matei nu trebuie menționat cîtă 

vreme omul însuși are o componentă divină”. Admirabilă 

idee, deloc teologică. Divinitatea este a Creatorului-

Autor, a celui care scrie. „Scrisul acesta cu degetul pe 

piatră se încarcă de spiritualitate” e  o  trimitere 

mitologică la scrierea imnului bizantin închinat Fecioarei 

Maria, Axion Estin (Cuvine-se cu adevărat). Pluralismul 

simbolic decurge din disponibilitatea interpretării, cît și 

din experimentarea fascinației lecturii. La fel ca în 

capitolul dedicat poeziei lui Dan Damaschin, 

transfigurarea simbolică se realizează prin 

destructurarea realității imediate a textului și 

transcederea lui într-o poetică a polifoniei interpretative.  

„Floare a primăverii și toamnei, în simbolistica 

ei brîndușa este asociată regenerării”. În acest univers 

floral mitic „brîndușile se legitimează sub zodia unui timp 

amăgitor, iluzoriu”. Timpul mitic blagian este un exercițiu 

al inteligenței care vine în serviciul unei sensibilități a 

lecturii nostalgice. „Un asemenea univers poetic –crede 

criticul cititor- presupune unitatea fenomenelor înțelese 

ca <<minuni ale lumii>>, cu semnificații simbolice 

deosebite.” Să fie oare imaginea binară a cifrei doi, a 
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perechii mitologice paradisiace la care Blaga ar putea 

face trimitere? „Doi sîntem gata s-ajutăm / brîndușilor 

ardorii /  Doi sîntem, cînd în umbra lor / ne-mpresoară 

norii”. Dicționarul de simboluri atribuie diferite sensuri  

acestui număr, ne asigură Mircea Moț, cu trimitere de 

data aceasta la numerologia lui Solas Boncompagni.  

Criticul imaginează un spațiu al interpretarii 

care aspiră să devină un parcurs al lecturii. Mai mult, 

Mircea Moț e interesat de dinamismul devenirii operelor 

la a doua sau a treia lectură și asta e una dintre cele mai 

fertile idei decupate din acest volum de eseuri.  Printr-un 

mecanism spontan de receptare de la simplu spre 

complex, demersul critic este îndrăzneț -și asta a fost 

esența criticii dintotdeauna!- prin incidența analiticului. 

Detaliul este cel care, supus unei analize obiective 

epistemice, generează aerul de obiectivitate, de 

siguranță și de oportunitate în cazul relecturării unor 

texte îndeobște arhicunoscute. 

Calendarul eliadesc e interpretat prin prisma 

„Dicționarului de simboluri” al celor doi francezi, Jean 

Chevalier și Alain Gheerbrandt, o excelentă sursă pentru 

degustătorii de simboluri, cei care afirmau „calendarul 

este simbolul morții și al reanașterii (...), este măsura 

mișcării”. Trimiterile interpretative sînt însă mult mai 

ample, în special la  Matei Călinescu, cel care observă 

„tehnicile de încifrare și obsesiile numerologice și 

calendaristice” din romanul „Nouăsprezece trandafiri”. 

Despre Cartea cărților s-a scris și se va mai 

scrie tomuri în flux continuu. Abordarea lui Mircea Moț 

nu este teologică, desigur, dar nici literară am zice. Este 

mai curînd antropologică. Un truism antropologic este că 

religia permite dezvoltarea și exercitarea inteligenței 

sociale prin comuniune cu semenii și cu Dumnezeu, prin 

abilitatea de a înțelege și acționa inteligent în relațiile 

interumane (concept introdus de psihologul american 

Edward Thorndike). Ca un corolar, se detașează  

puternic prin anii 90 ideea de inteligență emoțională 

(promotor David Goleman), conform căreia se 

presupune o relaționare creativă cu stările de teamă, 

durere și dorință.  

În ultimul eseu al volumului, poate și cel mai 

incitant pentru cei care se așteaptă la o interpretare 

cuminte, convențională, apostolul  vizat este Iuda, unul 

din cei doisprezece. Scena celebră a cinei cînd 

„comesenia înseamnă a fi împreună cu ceilalți” e primul 

prilej de semnificații ezoterice. Psihologic, alături de 

Iisus și ceilalți apostoli, la Iuda inteligența socială ar fi 

trebuit să devină empatică, emoțională și să acționeze în 

consecință. Dar el, cu punga în mînă, trăiește deja 

premeditat o invidie egoistă care-l roade și-l va pierde. 

Este momentul despărțirii „de timpul diurn, al creatului, 

al luminii, și trecerea la noapte.” Căci ceasul fatal al 

vînzării (trădării) este supus întunericului. După ce a luat 

bucățica de pîine, scrie textul biblic, Iuda a ieșit. „Și era 

noapte”. Noaptea care prefigurează moartea lui Iisus. 

Dar, descifrează psihologic Mircea Moț, „nu moartea lui 

Iisus și jertfa sa le dorea Iscarioteanul, ci, probabil, 

demitizarea lui Iisus și anularea condiției de fiu al lui 

Dumnezeu.” E frustrarea invidiei și a orgoliului, atribute 

ce n-au legătură cu inteligența socială sau emoțională. 

De unde și căderea previzibilă a lui Iuda. 

Titlurile acestor admirabile „complicități 

selective” sînt în esență indicații generice. Despre care 

Gérard Genette scrisese în „Palimpsestes” că aparțin 

arhitextualității.  Rolul lor este de a pregăti orizontul de 

așteptare al cititorului, fiind un fel de angajament din 

partea lui Mircea Moț în legătură cu apartenența 

taxonomică a eseurilor sale. Ele îndeplinesc funcția 

metalingvistică de sugestie și asigură integrarea într-un 

grup omogen. Iată alte cîteva exemple edificatoare: 

„Scurta călătorie a repetentului”, „În absența bărbaților”, 

„Drumul la munte al unui personaj”, „Ilie Moromete și 

Cocoșilă”, „Dan Damaschin și esența poeziei”, 

„Cistelecan după Cistelecan” etc.  

Dar „ce se află într-un nume?” Iată întrebarea 

cu rol de moto incoativ ce deschide volumul „Complicități 

selective”, editura Ecou Transilvan, 2022. 
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Tranziția meritorie la comunism 

 

Ana Selejan este unul dintre acei istorici literari 

care-şi investesc resursele de cercetător în studiul 

cazurilor secunde. Dovedind o disponibilitate 

impresionantă pentru scotocire arhivistică, ea scoate la 

iveală autori minori şi creaţii asemenea, sau altele 

angajate politic, aparţinând unor nume grele. În felul 

acesta, se conturează cu multă acurateţe profilul unei 

epoci, dar şi personalitatea multiplă a unor creatori 

înregistraţi doar bidimensional de istoria literară.  

Marele merit al cărţii Poezia românească în 

tranziţie (1944-1948), Cartea Românească, 2007, este 

recuperarea dintre vrafurile de reviste prăfuite a unor 

poezii şi luări de poziţie ce repun în discuţie moralitatea 

anumitor autori, dar şi pe cea a scriitorului în genere, ca 

specie intelectuală. Istoricul literar recidivează în acest 

volum, întrucât el se dovedeşte un specialist al perioadei 

în cauză, dificilă şi ispititoare la modul diabolic. 

Profesoara de la Universitatea din Sibiu a publicat multe 

alte cărţi în care a mărunţit tematica respectivă, 

separând grâul de neghină: Trădarea intelectualilor, 

Reeducare şi prigoană, Literatura în totalitarism, 

şase volume, ultimul ajungând cu trierea materialului 

până în 1960. Cercetările ei au ca punct de plecare 

cartea lui Al. Piru, Panorama deceniului literar 

românesc, 1940-1950, apărută în 1968. Bineînţeles, Al. 

Piru nu putea spune atunci ceea ce rosteşte cu fermitate 

azi Ana Selejan. 

Interesantă este demitizarea unor figuri de critici 

(Ov. S Crohmălniceanu, G. Călinescu) şi de literaţi, dar 

şi resuscitarea unor efigii de adevăraţi terorişti literari (N. 

D. Cocea, Mihnea Gheorghiu, Ion Vitner). Din 1946 se 

tipăreşte în Monitorul oficial lista publicaţiilor interzise, 

iar literatura „turnului de fildeş”, adică modernismul, este 

incriminată tot mai violent. Scriitorul trebuie să devină 

„muncitor intelectual”, „inginer al sufletelor”, „luptător 

social”. În Contemporanul apar condamnări publice ale 

celor care nu înţeleg să scrie angajat; dar aceleaşi poziţii 

sunt susţinute de M. R. Paraschivescu în Revista 

literară, ori de G. Călinescu în Tribuna poporului. Anul 

1945 este ultimul în care suprarealismul, simbolismul şi 

modernismul se manifestă cu efervescenţă. Revista 

Cercului Literar (Sibiu, 1945, opt numere), deşi fără 

răsunet, dă drept de cetate lirismului neo-baladesc, 

reprezentat de Şt. Aug. Doinaş, Radu Stanca, Ioanichie 

Olteanu. 

Cum spuneam, meritul lucrării constă în studiul 

revistelor vremii. Aglutinarea materialelor face imposibilă 

analiza literară aprofundată. Totuşi, cercetătoarea 

încearcă să stabilească minime diferenţe între lirismul 

unor scriitori aparţinând aceloraşi grupări. La prima 

vedere un tom de istorie literară sec şi arhivistic, Poezia 

românească în tranziţie este spectaculoasă prin 

îndosarierea trădării intelectualilor, a răsucirii 

monstruoase de la lirica modernistă spre lirica socială. 

Mai ales moderniştii îşi pun cenuşă în cap şi, pentru 

avantaje profesionale şi materiale, îşi reneagă toată 

producţia artistică anterioară, în fond cea autentică. 

Peste ani, când îşi vor aduna creaţiile în antologii de 

autor, vor încerca să-şi facă pierdute derapajele artistice 

şi morale. Aici intervine cercetătoarea ca un Argus şi dă 

la iveală crăpăturile late de o palmă din caracterul 

anumitor personalităţi. 

Astfel, demisii morale şi artistice îşi dau mulţi 

scriitori avangardişti, dar nu numai. Demisionează moral 

Virgil Teodorescu, Gellu Naum etc. Primul dintre ei trece 

brusc de la „un onirism suav şi un scenariu erotic plin de 

gingăşii şi purităţi, de la frumuseţea exotică, la lirica 

proletară”. Până să facă tranziţia spre realismul socialist, 

Gellu Naum a publicat patru cărţi de poezie şi proză 

poetizată, dar şi alte patru scrise în colaborare cu alţi 

suprarealişti postbelici. După critica dură pe care i-o face 

ziarul lui N. D Cocea, Gellu Naum devine autor pentru 

copii (între 1947-1952), apoi, în 1960, se lasă turnat în 

tiparul realist-socialist, în placheta Poem despre 

tinereţea noastră. Aici el va rememora situaţii patetice, 

la foarte mare modă: „Pe-atunci, în fabrici,/ziua se-

mpărţea în ceasuri de istovire (...)/Pe-atunci, la sate, 

(...)/milioane de ochi priveau cu jind mămăliga/rece a 

lunii”. 

În 1946 apar mult-discutatele Stanţe burgheze 

ale lui Bacovia, desfiinţate de unii, pe motiv de sub-

lirism, preţuite de alţii pentru accentul pus pe literalitate, 

iar nu pe vechea literaritate (v. Gh. Crăciun). Autoarea 

găseşte răgazul să se implice în dosarul Stanţelor, 

istoricul literar fiind dublat în mod fericit de critic. 

Captivant e şi capitolul dedicat resurecţiei 

baladescului sibian. Se aminteşte de scrisoarea-

manifest adresată de tinerii poeţi lui E. Lovinescu, prin 

care aceştia îşi declară saturaţia faţă de „exaltarea 

ruralului şi a etnicului”, practic faţă de semănătorism şi 

gândirism. Ca membri ai grupării neo-romantice pot fi 

menţionaţi St. Aug. Doinaş, care „crea un scenariu liric 

obiectivat”, şi Radu Stanca, care scrie lamentaţii ori 

elegii şi care „se exprimă doar pe sine, la modul elegiac, 

jucând diverse roluri şi având măşti diferite în poziţia de 

eu liric central”. Radu Stanca, care şi teoretizează 

formula lirică adoptată în articolul Resurecţia baladei, 
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preferă „figurile recuzitei medievale: cavalerul, regele, 

domniţa blestemată”, personaje care „sunt mai degrabă 

figuranţi într-un decor de operetă”. 

 

Ţinta cărţii rămâne însă urmărirea 

bolnăvicioasei biografii postbelice a modernismului. Cât 

reuşeşte să mai supravieţuiască, el o face îmbrăcând 

hainele evazionismului, devenind „aşadar o poezie 

livrescă, uneori onirică, deseori cu o bogată căptuşeală 

de date ştiinţifice şi de termeni neologici”. Îngână acest 

„cântec de sirenă” Tudor Arghezi, Ion Frunzetti, Barbu 

Brezianu, Dimitrie Stelaru, Constant Tonegaru, Sanda 

Movilă etc. Vagabondajul poetic a fost sancţionat în 

consecinţă de echipa de la Contemporanul, din care 

făceau parte Ovid. S. Crohmălniceanu, I. Vitner, Paul 

Cornea, Paul Georgescu. Baricadarea în turnul de fildeş 

se cuvenea asediată. Drept urmare, debutanta Nina 

Cassian îşi reneagă cartea, pocăindu-se pentru a fi 

suferit „primejdioasa influenţă burgheză, de factură 

modernistă”. 

În anii ’45-’46 încă se mai premiază volume 

valoroase: Plantaţii de Constant Tonegaru, Izobare de 

Mircea Popovici, Decor penitent de Mihail Crama. Toţi 

trei avându-l ca mentor pe Vladimir Streinu, cel care 

avea să scrie un excepţional comentariu la Hamlet, în 

timp ce funcţiona ca îngrijitor în Parcul Cişmigiu, după 

ani de puşcărie. Mentorul considera poezia fantezistă a 

celor trei discipoli „un protest lirtic împotriva 

condiţionărilor arbitrare ale vieţii individuale”. Ana 

Selejan numeşte evazionismul „o poză de veac”.  

La capitolul Nonconformism şi boemă – 

ultimele concretizări, se încadrează poezia lui Ben 

Corlaciu, strânsă în volumul din 1972, Starea de 

urgenţă, şi Cetăţile albe, din 1946, a lui Dimitrie 

Stelaru. În antologia din 1967, Mare incognitum, îl 

găsim şi pe „Stelaru cel pierdut”, din Noaptea geniului 

(1942), dar şi pe poetul ulterior, aliniat, „pierdut sub talpa 

ideologiei”. 

Volumul îi mai reţine pe intimiştii şi ermetizanţii 

minori, ca şi pe un medievalist romantic ca Vlaicu Bârna. 

Îl mai descoperim aici şi pe Ion Frunzetti, cel care, de la 

influenţele suferite din partea unor maeştri: I. Barbu, T. 

Arghezi, L Blaga, Rimbaud, ajunge să fluture stindardul 

originii ţărăneşti, eventual cooperatiste: „Eu sunt Ion, eu 

sunt adânc ION”. 

O mare felie din tortul cărţii este dedicată 

capitolului 1947: T. Arghezi sau modernismul 

decapitat. Discuţia se roteşte în jurul volumului Una 

sută poeme, cenzurat la apariţia sa în 1947. Poetul, 

care primise Premiul naţional pentru poezie în 1945 şi 

fusese declarat poet naţional în 1946, cu promisiunea de 

a fi primit în Academie, este acum luat în furci de criticii 

marxişti pentru neaderarea „la valorile politice şi 

culturale promovate de guvernele de democraţie 

populară”. Îl condamnă la modul simplist, tezist, Sorin 

Toma, în studiul Poezia putrefacţiei şi putrefacţia poeziei 

(ianuarie 1948), dar şi M. R. Paraschivescu în articolul 

Un impostor: T. Arghezi, în România liberă, 21 februarie 

1945. Dubitaţiile poetului asupra meşteşugului sau a 

zbegului, cultivarea liricii „eului ultragiat” şi a poeziei 

„căutării divinităţii”îi sâcâie şi exasperează peste poate 

cerberii literaturii momentului. Ana Selejan consideră 

Una sută poeme „cartea cu indicele cel mai crescut de 

interogaţie, de presiune existenţială, de tragism naţional 

şi, nu în ultimul rând, de pesimism”. Era normal ca ea 

să-l irite pe Sorin Toma, care scria furibund despre 

„ideologia nesănătoasă, putredă a liricii argheziene, 

specifică estetismului burghez”. 

Trecând la Mitologia „Noii poezii”, autoarea se 

concentrează asupra convertiţilor, a poeţilor care fac 

rocada estetică, asemenea evreilor din Spania 

medievală care au cedat presiunii şi au trecut de la 

mozaism la creştinism, creind tipul mult-dispreţuitului 

converso. Saşa Pană, de exemplu, medic militar şi poet 

nonconformist, îşi descoperă antecedente ilegaliste şi se 

revendică de la martirii partidului sub numele de cod 

„Săvel”, apoi „Cezar”. Legături conspiraţioniste foarte 

strânse ar fi avut cu „tovarăşul Spătaru”, nimeni altul 

decât Emil Bodnăraş. Anatema sit! Aşa se face că 

pocăitul „Săvel” se găseşte la apariţia ziarului Scânteia 

(septembrie 1944) în colegiul de redacţie, iar în 

noiembrie devine directorul noii publicaţii Orizont, revistă 

menită să stârpească lăstarii modernismului şi să să 

irige bulbii obţinuţi prin mutaţie genetică ai artei 

proletare, angajate. Însuşi Saşa Pană procreează în 

serie câteva plachete care să dea un model de aliniere 

confraţilor întru litere: Pentru libertate (1945), Plecări 

fără ancoră (1946), Poeme fără de imaginaţie (1947). 

El va fi şi primul care va folosi sintagma realism socialist 

în ianuarie 1945, răspunzând la ancheta Unde merge 

literatura?, iniţiată de Tribuna poporului, ziarul lui G. 

Călinescu. 

Eugen Jebeleanu era încă din perioada 

interbelică un intelectual de stânga, prieten cu Al. Sahia 

şi care luase apărarea lui Nicolae Ceauşescu în 

procesul de la Braşov din 1936. Ca poet, însă, îşi 

stabilise cartierul general în tabăra moderniştilor. Nu 

pentru lung timp, însă, aşa cum avea să se vadă.  

Spaţiul nu este suficient pentru a discuta în 

detaliu conţinutul cărţii. Tebuie precizat că ultimul capitol 

este intitulat Desant”48, moartea poeziei, după care 

urmează o miniantologie de texte publicate în ziarele din 

1948, relevantă pentru fluctuaţiile de program estetic. 

Studiul Anei Sălăjan este indiscutabil meritoriu pentru 

readucerea în discuţie a atitudinii literare a unor 

personalităţi controversate şi este de-a dreptul 

remarcabil dacă se au în vedere comentariile la creaţiile 

valabile din punct de vedere estetic. O carte neapărat 

listabilă în bibliografiile obligatorii. 
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Marilena 

APOSTU 

Noaptea se aseamănă cu 
inima unei femei 
sângele împodobește jarul,  
răvășește pernele și leagănă 
dimineți. 
adorm statui grăbite să-și tragă basmale 
orașul sărbătorește ceasul din centru, 
trenuri pleacă spre Nord. 
ploaia  
traversează casele înainte de-a fugi. 
nu-mi apăr umerii, poate că sunt ciudată! 
am căutat în neliniști semne 
nimic din cele îngăduite nu mă va convinge să râd.  
nu voi fi tristă, voi vorbi pietrelor  
despre cel care îmi face semn să-l ajut. 
de ce visezi cai albi și negri împrumutați de plecare? 
 

Mierea hrănește sângele 

hainele vorbesc despre degete fericite. 

să-mi povestești  

despre cum ai alungat pe drum gânduri. 

acum râzi împietrit. 

îngerul rătăcește zile și rochii  

într-o casă cu număr de soldat. 

câte degete are sufletul tău? 

te-am întrebat 

nu mi-ai răspuns, aștept să-mi spui: atâtea degete  

cât să te pot cuprinde. 

 

 

Mă voi duce acolo să aștept  
umblă cerșetori  
să le dau sfaturi în nopțile geroase  
cum să găsească femeia cu lacrimi de aur  
trotuarele devin neîncăpătoare 
așteptând cuvinte înșirate până la os. 
cineva îmi salută ochiul drept  
cel stâng nu e destul de tandru  
din când în când numără umbrele. 
frigul umple camera 
pun alb peste rană și văruiesc o altă casă.  
femeile au ochii migdalați 
nu te duce acolo 
sunt călcâie dureroase! 
nu mă băga în seamă...se mai întâmplă! 
uneori strâng confuzii pentru zile negre. 
febra lăsată la vedere îmi pregătește capcane. 
nu e bine să alergi! 
 

 

Spânzurătoarea e uitată la gâtul tău! 
îmbrățișările le-ai uitat, luna crește fără odihnă. 
carnea nu acceptă zbuciumul.  
mi-ai vorbit cu tandrețe...a fost doar un capriciu. 
am neliniști, 
erai zeu, erai trup, erai muntele ce l-aș fi atins, 
erai orașul cu autobuze fericite 
m-ai recunoscut după rochie 
klimt mi-a poruncit să te sărut pe stradă  
îndoiala nu se schimbă la culoare 
stă așezată într-un tablou. 
voi veni să-mi poruncești: trăiește pentru mine! 
 

Am visat prosoape și mâini vopsite cu albastru 
eram regină, eram sărbătorită, 
eram mai bătrână decât caleașca de sticlă. 
de fapt nu mă pot mișca 
durerea seamănă cu un copac înflorit în prăpastie 
cu blestemul apelor pătate de tălpile negre. 
oare cum e să sperii florile tăiate? 
bătrânul poet ascute poze cu femei de vară, 
pe stradă e singur, tot singur e la masă, 
doar vara se îndrăgostește,  
primăvara le citește poeme în culori de piatră. 
voi fi chemată în povestea lui 
dar ce mai contează când. 
cineva mă visează  
voi merge să devin o frumoasă fereastră. 
 
 
Somnul nu poate căra întrebări  
cheamă în casă pruncii cu miros de portocală amară. 
voi vărui pereții, voi curăța gândul 
am să atârn mâinile decolorate  pe sfoară 
voi trece strada repede, 
am comandat două zâmbete tari, 
blânda nebunie n-are măsură. 
roagă-te! 
pentru cei ce au murit mulțumiți  
în această lume. 
 
 
Am un bilet de cățărat pe creste 
mi-am dorit o mamă în certificatul meu de naștere 
acum aș fi avut ce să-mi amintesc de ea. 
vreau să vând linii și tăcere la fiecare etaj 
așa vor afla că astăzi  
am trecut pe lângă o biserică de trei ori 
adevărul mă va proteja cu îmbărbătare. 
voi scrie un manual al singurătății 
pielea, celula primului coșmar  
va vorbi despre somnul desenat de un copil. 
am cearcăne ce mă întreabă de-o ultimă dorință 
împlinită 
în povestea mea de dragoste. 
le-am răspuns  
că ferestrele și bărbatul care a fugit m-ar fi dorit strâmbă. 
fac apel la cei ce desenează fericiri fără identitate 
să-mi aducă uniformă înnegrită de frig. 
am un bilet de cățărat pe creste și mi-e frică. 
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Mihai 
PĂCURARU 
 
 

Lacrima din stâncă 
 
 

Am ajuns, în sfertul ceas 
cadaveric, 
ținut în aparență în viață, să vă măsor lungimea 
existenței 
 în note muzicale, să urmăresc tânguirea și saltul de 
iepure 
în gura planetei ca iezii ce nu știu când vor fi tăiați. 
 
Candoarea  vă plânge în trup, vă privesc cu mila celui 
ce culege ultimii trandafiri din grădini luxuriante ale 
miilor de mâini ridicate din pământ, nu pentru 
a mângâia, ci pentru a strânge de gât scribul nebun 
ce privește și tace, aducând, la interval de timp, 
o cană cu apă pentru însetații eșuați de morgane. 
 
Ce prețuit cu pietre este, lăudat pentru declin între raze, 
 lovit atunci când privește prin limpedea lacrimă din 
stâncă. 
 
 

Trupul tău devine jucărie și hrană 
 

Cum te înconjoară nenorocirea ieșirii din vale, 
din groapa de deasupra în aerul străbătut de luminile 
din globul ce-l considerai pierdut de atâta strălucire, 
ca o pedeapsă pentru ochii tăi obișnuiți cu întuneric. 
 
Și-ți spală trupul la care ții precum un copil 
ce nu lasă jucăria din mână, balonul colorat, acadeaua 
ce vor scăpa în cele din urmă în culcușul drumului barat. 
 
Somnul își bate joc de tine și se ascunde sub malul 
ce se va prăbuși, și atunci, mâinile tale, acoperiș vor fi, 
și te vei ascunde adânc în insomniile morții. 
 
Nu vei înainta, nu vei păși în căușul vorbelor 
legate prin înțeles, folosite la prezentul și viitorul liniștii, 
pentru a-ți aminti întotdeauna de unicul consructor  
de acoperiș în valea unde beția de nesomn te ține 
deasupra, 
iar trupul tău dorit,puțin răzvrătit,  devine jucărie și hrană  
pentru leii scăpați în libertatea de a vâna, neoprită de 
nimeni.  

-2- 
Nașterea și amurgul din abator 

 
Ce bucurie de naștere cu vin și lăutari, 
unii plâng, alții râd în ziua urcării pe umerii îngerului, 

pe care nimeni nu l-a auzit vorbind, râzând sau 
enervându-se 
pe prostul din noi, vagabond de rouă între sălcii. 
 
Da, nimeni nu și-a auzit îngerul vorbind, 
știind că-l avem cu noi odată cu prima bătaie de inimă, 
acea primă oarbă scânteie electrică a exploziei 
de-a căuta primordialul fir ce ne va scoate înafară. 
 
Cred unii că îngerul pleacă lăsându-ne singuri, ce pustiu 
de timp e atunci, ce căutare neagră  plonjajă  în ceață, 
în noaptea pe care am străbate-o ca niște călători 
pedepsiți. 
 
Acum, când îmi apare viața, un gol într-un cerc, i-aș 
scoate 
 ochii, să vadă prin mine, și aș forța-o să mă urmeze 
pretutindini, 
târând-o, cum mă târam și eu, prins între vagoane de 
tren,  
neștiind dacă cineva orbit de durere și sînge, ar trage 
alarma, 
ca-n ploaia de scântei din roți, să simtă fericirea nevrută 
a nașterii și amurgul din abator, unde măcelarii se 
ascund după suflete. 

-3- 
Groapă de înviere 

Aș vrea să înțeleg acum, când axa pământului ca un 
taler 
se înclină în vârste și pare albastră, pare vineție de 
suspinul 
trecerii durerii, gândită de Adam,în cea mai frumoasă 
acoladă, 
 după o înaltă tăcere, într-un moment de creație, a doua 
zi, 
 a treia zi, înainte de a-i folosi partea din lutul viu, ce a 
crezut 
în libertatea de a fi peste tot, de a stăpâni lumea sub 
Dumnezeu, 
 în desenul din mintea lui - flori împușcate în câmpul 
deschis. 
 
Umbra primului om, lăsată în jocul și nenorocul 
semințelor ascunse, 
 nisip ce așteaptă să fie cernut și udat, hrană de înălțat 
sub zbor, 
 șir de războinici  romantici, lanț de legat, și uman, 
doritor de colți. 
 
Din mine izvorăște sângele ce adapă din plin o chemare 
duioasă 
din rădăcinile stejarilor, cu frunzele ce dansează în 
ghinde pe ramuri, 
și le privesc, și în minte îl am pe Adam, nașterea mea 
cea dintâi 
 pe un plan al fluturilor și al rugăciunii de a fi pretutindeni 
prezent, 
de a vrea, fără epuizare, de aici în viitorul Altar, ridicat 
peste trupuri, 
unde spinii se udă cu ulei și oțet, chipul împietrit uită 
plânsul, 
 iar cuiele și sulița se topesc într-un abur cu aripi în cea 
dintâi liniște, 
ce-a stăpânit pământul, spre a fi groapă de înviere, într-
o scorbură verde. 
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Marieta CRISTIAN 
 
Întrebare ...de sezon(?)... 
 
Se pare că pe vremea când eram un 
strop de timp 
dintr-o cascadă  
prăbușită cu urlet spre tării 
în care se-agitau frenetic multiversuri speriate 
ca niște gâze fără aripi închise nemilos într-un borcan, 
în mine s-a născut o entitate...  
Ca-n orice geneză care se respectă susțin c-a fost întâi 
un punct... 
Numai un punct! crescând, rotindu-se apoi 
(Aș folosi sintagma ,,tras ca pe roată"dar mi se pare 
prea crud, 
prea restrictiv și... inchizițional...) 
Deși exprimă adevarul .... mă abțin. 
Aleg o alta formulare: rotindu-se în jurul axei ca lutul, 
crescând  
sub mâna timpului OLAR din ce în ce mai amplu...  
pantagruelic... devastator! 
Unii-mi șoptesc 
Că poezia s-a nascut în mine pe-aripa frântă a unei 
dimineți  
decapitate de speranță live ... spectaculos... 
în revărsarea generoasă de sunet, culoare și lumină, 
smulsă , zdrobită și azvârlită în cele patru zări cu 
scrâșnet sadic de plăcere  
de ziua grăbită  
să-și încrusteze pe cer amprenta arogantă a nou reluatei 
plimbări prin lume. 
Alții susțin cu patos că poezia nu s-a născut ca  
un stigmat... cum delirează unii...ci, demonstrabil, 
ca o viză pusă cu o imprimantă specială la un checkin 
de rutină  
din vama ce desparte timpuĺ în felii ... 
o viză pentru cei aleși și trăinuiți în cursuri speciale 
 să treacă dincolo de ziduri ridicate de minți hrănindu-se 
diabolic  
din plăcerea de a pune stavili, de-a opri cascadele...și 
zborul... 
și vulcanul...și gândul...și simțirea , 
de a trăi ascunși ca de corona în izolare. 
Numai aici obții 
biletul de intrare într-o Americă modernă descoperită de 
un nou Columb. 
Unii mai ciudați mă informează  
că poezia s-a născut în mine mai târziu  
când timpul m-a tot șlefuit ca pe un diamant  
facând din mine o bijuterie (o fi vreun kitsch? )  
ce rezonează cu universul ca un dispozitiv robotic 
ultramodern. 
Orice variantă aș accepta un element comun se 
întrevede- 
MOMENTUL...când, rătăcitor într-o secundă dintr-o 
înserare 
strangulată într-un con de umbră și de disperare  
deschisă brusc într-o cavalerie rusticană a nopții 

în mine se nășteau acele întrebari la care 
numai Dumnezeu avea răspunsuri pregătite, puse 
provocator dar nu la liber 
în pomul vieții  care-ascunde printre ramuri 
 fructe nepermise ale cunoașterii care și-acum îl fac pe 
om să jinduiască 
 și... arătându-le cu gestul unui pedagog, le pune să 
strălucească la comandă, 
 chemător ca beculețele în bradul de Crăciun... 
 Aceasta este poezia? 
 
(Întreb mereu și nu-mi răspunde nimeni) 
 
Cine sunt eu? 
 
Un rezultat în avanpremieră  al unei ecuații  
la care lucrează încă mulți savanți? 
Un mix de hieroglife ascunse în fiecare dintre noi? 
Eu vin din timp! 
Îi am în mine pe TOŢI 
...cei rătăciți şi-ntorşi la nesfârșit  
Le simt durerea și talentul picurând 
cu scrâșnete și urlete sfâșietoare într-un haos de 
nedescris... 
ca într-un un Notre-Dame multiplicat la infinit și prăbușit 
în sine. 
Mă scurg cu fiecare geamăt 
Mă sting și tot renasc 
Mă doare tot nisipul 
Tot deșertul din clepsidra lumii 
Care a fost și care va mai fi... 
 
Despre CUVÂNT  
 
Motto-De la aforism la poezie nu e decât un pas 
 
Cuvintele sunt îngerii noștri păzitori, noi suntem demonii 
spânzurați de aripile lor în zborul spre cer 
Cuvintele ne scriu drumul spre eternitate cu clipe furate 
infinitului 
Ne îmbrăcăm în cuvinte, 
Ne ascundem în spatele lor, 
Ne hrănim cu ele. 
Între MINE și SCRIS este doar CUVÂNTUL! 
 
Dați-mi cuvântul 
Pentru-acum și-Aici 
Ca să răstorn tristețea  
care mi-a cotropit ființa 
Promit orice regat din mine, 
Vă dau speranța, 
Vă dau visul, 
Vă dau iubirea sau chiar viaţa 
Dar vreau CUVÂNTUL! 
 
Să simți cuvântul  
Cum se contopește cu gândul,  
Cum împerecheate  
Te fac privirea razei ce străbate Timpul și Lumina, 
Să simți cuvântul 
Cum întoarce spre noi toată mitologia,  
Cum strânge la un loc trecutul viitorul și prezentul 
Și face din ele Veșnicia, 
Să simți cuvântul este un dar chiar de la Dumnezeu! 
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 Violeta 
DEMINESCU 
 
 

păpușa care nu 
mai sunt demult  
 
ține tu tava îmi spui 
umpli din nou paharele 
apoi îmi întorci spatele 
cu eleganța unui don juan  
oferi băutura invitatelor 
marina marina marina 
te prefaci că partenera de dans 
e doar colega de serviciu 
în bucătărie irina face aperitive 
și mie un duș rece crede 
nu știu cum mai reziști mă ceartă 
iertări peste iertări 
patetice ca un moș crăciun atârnând de balcon 
la câteva săptămâni după sărbători 
în penumbra din living trupurile lipite  
proiectează umbre grotești pe perete 
ca o păpușă mecanică 
un glob lovit se învârte întruna în brad 
diavolul se ascunde în detalii 
deși n-a rămas nimic de salvat 
accept invitația la dans a prietenului tău 
strecurată de la distanță  printre dinți 
îmi primesc doza de succes a zilei 
târfă 
uiți că tot un dumnezeu a modelat și coasta 
în fiecare zi îmi aduci pe tavă 
capul unui botezător 
mâine am să desfac bradul 
încă nu știi  
tocmai mi-am luat un corset 
pentru corectarea ținutei 
și libertatea 
poliță de asigurare 
pentru sfinți 
 

 
lonely and fabulous 
 
de ce mama naibii nu poate crede nimeni 
că n-ai acasă bucătarul menajerul  
grădinarul maseurul personal 
adică iubitul perfect 
pe internet se poate obține miraculous totul 
în numai douăş'patru de ore  scapi de celulită varice 
de kilogramele în plus de 
consumul exagerat de curent totul la numai da da la 
numai 'ş'nouă virgulă nouă'ş'nouă 
numai reclamă la partener ideal nu găseşti 

dacă te riști nimeni nu-ți garantează în treizeci de 
zile 
returnarea integrală a timpului pierdut inclus 
în preț nevasta sau amanta de care tocmai ai aflat 
ce să mai răscumperi 
așa gol de sentimente cum l-ai găsit pe saitul cu 
pricina 
de acasă la serviciu îmbraci rând pe rând toate 
culorile gândurilor 
cvasiperverse ale vânzătorului de la tutungerie 
farmacistului şoferului de autobuz poliţistului de la 
colţ barmanului 
ale celui de la volanul maşinii grozave staţionată în 
faţa barului „la inteligenți” 
privirile liceanului prelinse de pe ciorapul lycra pe 
tocurile de zece centimetri 
care îl dă naibii pe arghezi ortografia și-ți cere 
prietenia pe net cf  te întreabă 
pensionarul angajat cu jumătate de normă la poarta 
liceului care se repede 
amabil să deschidă uşa toţi cred că ai cel puţin doi 
amanţi 
unu-ţi plăteşte garderoba magazinul second hand 
are marfă super 
altul orele de aerobic ai în grădină numai vreo 
unş'pe straturi 
şi o rată la maşină cam de tot atâtea milioane 
sărut-mâna ravisantă şi vezuviană doamnă te 
salută amicul de la brutărie 
aşa ca între noi mamele de băieţi azi fiul meu m-a 
rugat să-l ajut 
să scrie cred prima lui scrisoare de dragoste 
în sfârșit am găsit-o pe cea care-ți seamănă mami 
mai ai două teancuri de teze de corectat și ceva 
frisoane 
plasa cu caiete îți întinde brațele până la podea 
unde o fi mister perfect 
la rând la casa de marcat îți spui că n-o să mai fii 
lonely 
când ăla ultimul  
îți va pune felii de ceapă în ciorapi dacă o să faci 
gripă 
şi n-o să-ți mai pese 
că ai şai'şopt de like-uri pe facebook 
sau niciunul 
 caz disperat 
  
ca o viață adevărată 
permanent pe lista de așteptare 
nu ai îngeri de dat la schimb 
  
iubirea 
tumoră inoperabilă 
în sunete negre 
citești pe solzii unui mâine 
în braille 
  
un flash îți limpezește gândurile 
când pe întuneric te izbește lumina 
un adevăr pe care nu-l putuseși vedea 
bărbatul ideal risipit în toți bărbații din viața ta 
doar că în fiecare 
ceva 
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Mihaela 

Roxana 

BOBOC 
 

 

Poezia 
 

i-am spus lui Dumnezeu  

durerea n-o puteam împărți cu nimeni altcineva  

dă-mi o păpădie ți-am zis și o transform într-un balon 

deasupra lumii 

să-l întorc acasă 

unde inima bate 

ca o toacă dogită  

de toate aceste versuri pe care le-am aruncat 

în lume 

și s-au întors ca un bumerang  

deasupra cuibului de rândunele  

primăvara își urmează cursul 

glasul poeților se aude în surdină  

ca o muzică fără leac 

poate ar trebui să dorm la rădăcina unui nuc 

unde trăznetul cade cu precizia unui ceas elvețian  

sau să mă las purtată de valul care întreabă  

cum puteți plânge 

când n-am spus nimic 

al meu, Doamne,  

nimic. 

 

Poemul nimănui 
 

Cine revendică iubirea 

îmi aparține ca un mort viu 

pe care nu-l poți lăsa în urmă  

și ridici os cu os 

amintire cu amintire 

bob de tămâie lângă bob de speranță  

Să fie lumină! 

la căpătâiul vieții stă un înger și hainele lui  

sunt precum cerul înaintea furtunii 

cine revendică mormântul gol 

cine spune iubirii pe nume 

cine numără patruzeci de zile 

și niciun cuvânt  

sunt poeți care și-au găsit muza la celalalt capăt  

sunt poeți care nu au găsit nimic  

dar încă scriu 

renunțarea este o armă cu două tăișuri  

și carnea poetului o punte fragilă unde locuiesc îngeri și 

demoni 

nu știi în care lovești și pe care aperi 

se face liniște  

porumbeii vin la fereastră  

se hrănesc cu iluzia unor boabe 

aruncate de cealaltă parte a ferestrei. 

 

Pofte 
 

În ultima vreme poftesc 

la fructe  

viața dinăuntru își cere drepturile 

îi dau pe rând 

toate culorile și formele cerute  

îi dau și somnul  

păstrez doar durerile 

sâmburii amari ai vârstei  

mușcă din mine 

ca dintr-un măr copt 

refuzat de eva 

îmi păstrez locul în rai 

împreună cu pomii din care își trage seva 

copilul din mine 

adoarme cu degetul în gură  

un șarpe fără venin 

stă încolăcit între orele mici 

în care tresar și respir 

ca și când aș lua prima gură de aer 

mă gândesc la adam 

când somnul l-a prins în lumea de jos 

cu spatele biciuit de soare 

și arșița în vene 

sunt fructe pe care nu le poți mânca  

fără ca viermele să-și găsească loc printre dinți. 

 

 

Adunarea  
 

împrejurul mesei rotunde 

câțiva cavaleri ai cuvântului își încearcă armele  

poezia curge în pahare mici 

asocieri mărunte cu berea de pe buza halbei 

mirosul fripturii de la mesele vecine 

glasul frivol al chelneriței 

zgomotul de pahare și tacâmuri  

rând pe rând intrăm pe ușa poetului 

în antecamera sau pur și simplu în bucătărie  

vasele stau murdare în chiuvetă  

pâinea pe masă și firimituri de cuvânt  

unii ne duc până în sufragerie  

ne așază pe canapea  

ne pun un pahar în mână în timp ce la televizor 

câțiva scamatori învârt un cub cu multiple fațete  

alții ne introduc pe ușa strâmtă a dormitorului  

între cearceafuri doarme o pisică leneșă  

ne așezăm pe un colț de pat în timp ce 

poetul plânge neconsolat 

privim culoarul lung 

cu fricile aliniate ca niște căpățâni  

undeva o ușă de siguranță se deschide 

memoria nu ne trădează  

poezia este la un pas distanță  

de noi. 

                                   POEME 



46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

George Nina 
ELIAN 
 
 

 

amintire  imaginară  (3) 
 

în plan îndepărtat e o oglindă înaltă 
în care te vezi tu aproximativ îmbrăcată 

sau aproximativ dezbrăcată pentru că eşti 
înfăşurată într-un strai confecționat din 

dantelă sau ceva asemănător cu o perdea 
foarte transparentă şi plină de ochiuri prin 

care globul meu ocular poate distinge 
aproape tot dar nu mă uit într-acolo sunt 
încă tânăr deci foarte timid chiar tu mi-ai 
recomandat să mai cresc continuând să 
rămâi în picioare acolo-n oglindă ca un 
lubric omagiu adus castității de neclintit 

ca o sentință fără drept de apel 
 

○●○ 
 
 

încă  o  zi  în  care  n-a  mai  încăput  nimic  
nici  măcar  îndoiala 

 
n-am mai ajuns acolo. totul 

se-ndepărtase. totul pierise. rămăsese 
doar ea: fata cu nume de amintire. 

toate adâncurile de ape se 
oglindeau în trăsăturile 

ei mişcătoare. prin părul ei 
zburau fluturi bleu-ciel ca neantul 

 
doar ea mai vià: lumina 

din adâncul lucrurilor. doar pacea din 
ochii ei ca doi sâmburi de măr părăsit 

 
era vremea să vină amurgul. era vremea 

să ne întoarcem în pulberea cărnii 
 

○●○  
 
 

de-a  lungul  peretelui  alb 
 

ca-ntr-o plimbare de seară 
lungă 

            repetitivă 
                                confuză 

de-a lungul peretelui alb din deşert 
 

cu ochi aprinşi 
cu gură uscată 

 
vei râde vei plânge 

 
vei ridica fruntea vei înțelege-n sfârşit: 

 
nu mai ai nicio scuză nicio scăpare: cerul e pretutindeni -

- 
 

larg cum numai libertatea din lăuntrul singurătății mai 
poate fi 

 
○●○ 

 
 

locul  în  care  ai  să  te-ntorci 
 

vara a ars totul. se mai văd doar 
ruinele ploii 

 
lângă tine moare un om în speranța 

că veți supraviețui eternității 
 

nu ştii niciodată cine decide 
şi 

ce mai urmează 
 

cel mai bine-ar fi să 
rămânem singuri cu totul cel mai bine 

ar fi să nu ne mai vadă nimeni 
 

vara a ars totul. până la inimă. chiar şi 
lacrimile 

 
dincolo de deal e pădurea 

 
locul în care ai să te-ntorci poartă numele 

i e r i 
 

○●○ 
 
 
 

exercițiu  de  stil  
 

uneori îți vine să plângi în hohote şi nu 
ştii de ce 

ca în copilărie când şedeai pe treptele 
casei te uitai drept în față şi te-apuca din 
senin şi ana bunica din partea mamei te 
întreba ce-ai maică ce-ți e iar tu nu ştiai 
ce să răspunzi fiindcă n-aveai ce şi pri- 
veai continuu într-acolo deşi nu vedeai 
nimic din cauza lacrimilor dar parcă-ți 

lipsea ceva de care nici acum n-ai aflat 
cum se cheamă şi continui să plângi şi 
să priveşti undeva departe dar acum ni- 

meni nu te mai întreabă nimic 
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Violeta SAVU 
 
 
 
Turnul din căpşuni 
 

     Eram eu și cu fetele, hălăduiam, eram în 

vacanță, într-o stațiune de la malul mării. Nu 

vedeam marea, o simțeam în nări, îi auzeam 

muzica. Toate zece fredonam. Și ne legănam 

șoldurile. O escapadă numai între fete, fără bărbați. 

Mai aveam un an și terminam facultatea, dar unele 

dintre noi erau deja căsătorite și aveau copii micuți. 

Eu eram singura celibatară, iubisem, suferisem, 

trecusem printr-o lungă depresie, nu îmi doream 

prea curând o relație. Aveam doi frați mai mici, o 

soră și un frate, doar un an diferență între ei, cea 

mică se pregătea să intre la liceu în următorul an. 

Ne ajuta mult bunica să avem grijă de ei, mama 

mamei, deși se apropia de șaptezeci, era mai în 

putere decât mama. Locuiam toți cinci într-un 

apartament destul de modest, cu trei camere, situat 

la parterul unui bloc, în orașul nu foarte modern, 

dar cu o universitate bună, ceea ce era un noroc 

pentru tinerii cu o stare materială nu prea strălucită.    

     Se prea poate să fi fost ora prânzului, pentru că 

pe esplanada de lângă plajă, bazarul părea 

aproape pustiu. Praful care se ridica din toate 

colțurile ne-a neliniștit. Eu am fost prima care am 

văzut soldații echipați cu mitraliere, pregătiți să 

tragă în orice moment. Privirile lor erau ca păcura. 

Am tras cordonul de prietene după mine. Pe aripa 

laterală a unui magazin de legume și fructe am 

zărit turnul alcătuit din straturi dense de căpșuni, se 

lungea din pământ până în podul acaretului. Am 

agățat două-trei pungi din plastic de la tejghea, nu 

am plătit, nici nu aș fi avut cui, nu se vedea țipenie 

de vânzător în piață. Fetele m-au urmat, am 

escaladat turnul de căpșuni roșii, coapte, aromate. 

Am ajuns unde ar fi trebuit să fie portița podului. 

Căpșunile erau și mai multe, mai mari, acopereau 

toată deschizătura. Am umplut sacoșele cu 

căpșuni, interiorul podului a început să se lumineze 

firav. Am pătruns înăuntru. Erau câțiva oameni, 

înspăimântați, cu ochii exoftalmici. Ochi măriți de 

tristețe și foame. I-am întrebat de ce nu au mâncat 

din căpșuni. Le era teamă ca nu cumva să fie 

infestate și să se intoxice. Dar mai ales pentru că 

scutul lor ar fi fost dat deoparte și ei ar fi fost 

descoperiți. Am coborât și am adus apă, era o 

ciușmea în apropiere, bidoane am găsit în pod. Am 

spălat fructele, am mâncat împreună cu fetele și 

oamenii găsiți în pod. Noaptea am dormit pe 

scândurile din lemn, ne-am încălzit una de alta. 

Câte zile ne puteam hrăni din fructele roșii?!  

     Am coborât iarăși, doar eu. Pe o alee ascunsă 

am dat de un tir vechi. Părăsit. Cu cheile în contact. 

Am urcat pe scara tot mai puțin acoperită de 

căpșuni, dar tot mai înroșită de la sucul lor. M-am 

sfătuit cu fetele. Niciuna nu știa să conducă măcar 

o mașină, cu tirul bănuiam că e mai greu. Am zis 

că eu am văzut la tata mai de mult, în copilăria 

mea, cum se conduce o mașină din asta mare. Dar 

nu era adevărat. În copilăria mea, nu văzusem 

vreodată o mașină mare, nici pe tata nu-l văzusem. 

Fetele și-au pus toată încrederea în mine, mi-au 

zâmbit iar eu m-am simțit puternică.  

     Cei nouă oameni ai mansardei nu au vrut să 

meargă cu noi. Le era frică. De gloanțe. Vor trage 

în noi chiar înainte de a ne urca în benă. Am 

umplut o plasă cu câteva fructe și ne-am furișat în 

zorii dimineții. Eu singură în față, pe celelalte le-am 

convins că era mai bine așa. Dacă se întâmpla să 

fie reperat tirul și cei răi vor deschide focul, poate 

voi muri doar eu. Poate nu se vor gândi că mai sunt 

persoane ascunse în remorcă. Erau nişte pleduri 

aruncate pe jos, le-am sfătuit să se ascundă cât pot 

ele de bine, să ia şi plasa cu căpşuni, în cazul în 

care le va răzbi foamea. Eu voiam să fiu singură în 

cabina tirului din alte motive. Să nu se prindă 

nimeni că habar nu aveam să şofez. M-am instalat 

pe scaunul confortabil. Îmi plăcea să văd şoseaua 

de la înălţime. Am învărtit cheile, ceva trebuia să se 

întâmple. Accident... moarte... Nu mi-a păsat. Am 

apăsat pe un buton găsit tot bâjbâind. Motorul s-a 

pornit. Sub ochii mei, se întindea strada, o stradă 

lungă, nesfârşită, cu un asfalt de o culoare stranie, 

verzuie. Am ieşit din zona de conflict. Mulţumire. 
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Relaxare. Șofam pentru întâia oară! Pe traseu, mai 

apărea din când în când câte o maşină. Smuceam 

puţin volanul şi fixam traiectoria maşinii uriaşe după 

cum îmi era dorința.  

     La un moment dat, m-a cuprins oboseala și am 

tras pe dreapta. M-am dus să văd ce fac fetele. Am 

deschis larg uşa din spate. Porcane de flori 

proaspete de cireș mi s-au revărsat pe umeri și pe 

mâini. Dar n-am mai avut timp de nimic, am auzit 

un vuiet, am închis ușa metalică și m-am apropiat 

de cabină. Cabina se umpluse de apă și se 

umflase, dimensiunea ei era cel puțin triplă față de 

cea inițială. Să înot... nu știam. Mă izbeam de 

dorințele din copilărie pe care nici la maturitate nu 

am făcut un efort să mi le împlinesc. Nu m-am lăsat 

copleșită, eram responsabilă pentru câteva suflete. 

Am avut prezență de spirit, orice numai să nu intru 

în panică. Mi-am privit podurile palmelor care au 

fost cu puțin timp înainte atinse de petalele florilor. 

Pielea se descuama. Doar în aparență. Când am 

încercat să dau la o parte pielița moartă, am 

descoperit că sub ea se deschideau două perechi 

de ochi albaștri, sticloși, fără gene. Trebuia doar 

să-mi trec ușor degetele peste ei și se închideau 

sau deschideau ca ochii unei păpuși. Cu cei opt 

ochi albaștri deschiși în palme am apăsat pe 

mânerul portierei și apa s-a revărsat în cascadă. În 

câteva secunde m-am aflat în mijlocul unui ocean, 

înotam pe sub apă. Am intuit că faptul se datorează 

noilor mei ochi, pentru confirmare, i-am închis pe 

cei de la mâna stângă și imediat am simțit cum 

încep să mă înec, plămânul stâng nu mai pompa 

oxigen, respiram din ce în ce mai greu. M-a cuprins 

pentru câteva secunde spaima, dar am reușit să-mi 

deschid toți ochii și cei fizici și cei supranaturali și 

am înotat iarăși pe sub ape.  

     Puteam vedea cerul de deasupra apei, era 

senin, de un albastru cristalin. Pentru întâia oară, 

de când a început această aventură, am început să 

mă gândesc că undeva departe am o casă și acolo 

locuiesc ființele pe care le iubesc cel mai mult. Și 

nu am găsit nimic mai bun de făcut decât să încep 

să mă rog. Am încercat să spun rugăciunile 

începătoare... Tatăl Nostru, Cuvine-se cu adevărat, 

Prea Sfântă Treime... dar cuvintele se amestecau, 

bolboreseam. Ceva nefiresc mă încurca și în loc de 

dorințe, articulam frânturi de blesteme. Pe cer s-a 

ițit soarele. Mai întâi palid, apoi din ce în ce mai 

călduros, dar nu arzător. Razele treceau prin 

undele apelor. Am simțit o căldură în inimă și 

automat mintea mi s-a deschis în rugăciunea inimii. 

Doamne Iisuse... Doamne Iisuse... Deodată, 

oceanul și-a retras apele. A dispărut ca un vis. M-

am urcat la volan, totul era de un calm 

impenetrabil. Am condus fără emoții, dar cu sufletul 

încărcat de promisiuni față de mine însămi. De 

mâine voi face... De mâine nu mai trag niciun fum... 

De mâine învăț și voi lua nota maximă la toate 

examenele... Și, mai ales: De mâine le voi spune 

tot ce am aflat despre iubire...  

     Am oprit înainte de a intra în orașul nostru. M-

am dus în spate, să verific starea prietenelor mele. 

Mă întrebam dacă și ele au trecut prin experiențe 

asemănătoare cu cea a ochilor din palme. Pe care 

între timp i-am închis ca pe niște secrete ce 

trebuiesc bine ascunse. Când am deschis larg ușa, 

în fața ochilor mei – cei fizici – s-a deschis o 

încântătoare pădurice cu tufe de mur. Am simţit 

miros îmbătător de tămâie. Coroniţe delicate din 

mănunchiuri de câte trei frunze pe fiecare creştet. 

Nouă femei, nouă bărbaţi, nouă copii.  

     Acum, când merg la mare, pot să înot fără 

probleme. Dar de fiecare dată am grijă ca nimeni 

din apropiere, cât sunt în apă, să nu-mi observe 

atent mâinile.  
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Gorun 

MANOLESCU 

 

Inelul  

 

Lucrez la o firmă privată. A trebuit să plec pe un şantier, 
într-u colţ de ţară la mama dracului,  pe undeva prin 
nord-est, uitat de toţi şi de toate.  
 
* 
Era, unde am ajuns, o nenorocire nu la figurat. Un sat  
amărât, cu uliţe înnoroiate; când se terminau, urma un 
drum forestier ce urca înspre lucrările pentru care 
fusesem trimis să le supervizez. Până într-un loc 
mergeam cu un 4x4, care părea cam rablagit dar care 
funcţiona încă zdravăn. Apoi o luam pe jos sau mă 
urcam în tractorul cu şenile care făcea transportul de 
materiale până la punctul de lucru. Şi asta, zi de zi de 
dimineaţă până pe înserat când băgam apoi câte ceva 
în gură din proviziile pe care mi le adusesem. 
 
* 
Pe Ioana, învăţătoarea din sat, am întâlnit-o de mai 
multe ori. Eu în 4X4, ea pe jos. Am invitat-o politicos în 
maşină, ea a refuzat la fel de politicos de fiecare dată, 
până când am găsit-o stând pe seară pe o stivă de 
lemne proaspăt tăiate şi mi s-a părut nu obosită ci chiar 
bolnavă. N-am mai întrebat-o ce are, am ajutat-o să se 
urce în maşină, mi-a spus şoptit că i se întâmplă din 
când în când, apoi mi-a arătat pe unde s-o iau spre casa 
ei .  
 
* 
Maşina merge hurducăind. Se aude cum o măicuţă de la 
mânăstirea  ce se află după un deal,  bate toaca. Începe 
rar, abia auzit, ca o prevestire. Ritmul  și intensitatea 
cresc pe nesimțite (printre sunete se cerne amurgul). 
Rar, blând întâi. Apoi, crescendo. Ca să devină , încet, 
încet, sălbatică, insuportabilă această creștere. 
Mângâiere apoi când ritmul și intensitatea descresc iar 
nuanțat. Nuanțându-se cu pauzele și intensitatea Liniștii.  
Spre toate astea m-am concentrat în cursul drumului, în 
timp ce Ioana a stat în scaunul din dreapta ghemuită,  
fiind zdruncinată de gropile prin care trecea maşina şi pe 
care am nu am putut să le evit. 
 
* 
Am intrat din pridvor în casă. Casă de țară. Cu două 
camere. Ne branşată la reţeaua electrică. Prima, cum 
pătrunzi din pridvor, cu masă joasă, rotundă, 
țărănească. Cu picioare trei - oblice. Rotunde. Groase 
sus, încastrate, fără cuie, cu cepuri, în masă. Subțiindu-
se spre podea, zvelte.  Abia pot  încăpea trei - patru 
oameni în jurul acestei mese. Înconjurată de patru 

scaune care o reproduc în miniatură. Mai departe, în 
stânga, încă două. În total - șase. Cu masa - șapte (cifră 
magică? are vre-o semnificație?). Afumate - și masa și 
scaunele. Prin porii lemnului de esență tare a pătruns 
fumul, în timp. Fumul din vatra peste care se lățește și 
apoi se îngustează spre tavan, hornul.  
Din prima cameră se deschide ușa spre "camera din 
față". Ioana a lăsat-o deschisă. Îmi face semn să intru. A 
aprins lampa cu gaz. Îi ridică fitilul și, odată cu el, cresc 
și sunetele, din ce în ce mai înverșunate și mai rapizi ale 
toacei de la mănăstire. "Camera din față" s-a umplut de 
aceste sunete ca o lumină albă ce vibrează. Ioana 
micșorează puțin flacăra lămpii. Lumina devine 
suportabilă . Normală, blândă…Proiectează umbrele 
difuz. Misterul capătă alte nuanțe… 
Lampa - pe masă. În stânga – patul, acoperit cu o cergă, 
plin de perne cu fețe lucrate într-o geometrie atât de 
perfectă! Arnici negru și roșu. Cerga - mițoasă, albă, 
învârstată cu negru. Deasupra patului,  o fotografie: 
Mama și Tata.  „Tata şi mama s-au prăpădit”. Vorba 
Ioanei – înceată,  rară. Numai obrajii, de o roșeață 
bruscă, trădează ceva.  Și, poate, respirația: oboseala 
explodată odată cu explozia lămpii, luminii, albului și 
care, încet, încet, revine la normal. La normal? Nimic nu 
mai este chiar "normal" de când am intrat în casă. In 
acest alt Spațiu-Timp. „Mie mi se face rău câte o dată” 
zice ea. „Iartă-mă, o să mă întind puţin să-mi revin”. 
 
 * 
Trupul Ioanei - superbă jertfă întinsă acum pe patul 
modest, acoperit cu cerga albă învârstată cu negru…Mi-
e teamă. Nu ştiu ce să fac. Îi ascult ritmul respiraţiei care 
se întrerupe din când în când. Apoi încremeneşte dintr-
odată.  
Tresar îngrozit. Fața ei destinsă - palidă. Răsuflarea - 
oprită, Doar o venă subțire, spre tâmplă, abia mai 
tresare în lumina puternică a lămpii căreia i-am ridicat 
fitilul… Apoi se oprește și această tresărire. Trupul ei 
încordat se destinde moale. Am rămas singur  cu o 
moartă frumoasă (încă frumoasă) alături. Vreau să strig 
îngrozit și nu pot. Ca atunci când, în vis, ți se întâmplă 
un accident fatal și nu poți scoate vre-un sunet… Încet, 
încet vena  subțire la tâmpla Ioanei a prins iar  viață. 
Trupul începe să se mişte. Ochii Ioanei sticloși, se 
înmoaie într-o privire blândă, încă rece, care nu 
"vede"… Întoarce apoi fața palidă într-o parte, căutându-
mă… Respirația i se calmează. Devine liniștită, 
normală…Oftează stins…Şopteşte: „am crezut că este 
ultima dată…de fiecare dată  cred la fel…Nici doctorii nu 
știu ce-i cu mine. Zic că o să-mi treacă  "după"… (a roșit 
- văd în lumina lămpii cum fața albă, întoarsă spre mine, 
roșește brusc)”. Repetă: "după"…(cu rușine) „ce o să 
intru în rândul lumii…Îmi pare rău. Mulţumesc mult că m-
ai ajutat”. Spun: „mai stau puţin să-ţi revii complet”.  
 
* 
Asta a fost prima mea vizită la Ioana. A doua zi am fost 
din nou să văd dacă îi e bine. Totul era normal ca şi 
când nu s-ar fi întâmplat nimic. Mi-a făcut o cafea. Am 
stat de vorbă de una de alta ca şi când ne cunoşteam 
demult. I-m povestit de mine. Mi-a povestit de ea. Avea 
19 ani. Terminase un liceu pedagogic. A venit 
învăţătoare în satul părinţilor. Stă într-o casă a lor. Ambii 
muriseră. N-are rost să vă spun mai mult. Am tăifăsuit 
ca şi când ne cunoşteam din totdeauna şi doar ne 
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aduceam aminte de una de alta. Dar când să plec ochii 
mi-au căzut pe ceva. Avea acolo, pe o laviţă din camera 
din faţă acel „ceva”, nu ştiam ce, părea un tablou întors 
cu faţa în jos.  A văzut unde mă uit. Era într-adevăr un 
tablou pe care l-a întors să-l văd. De acum lucrurile au 
căpătat o turnură fantastică.  Mă pricepeam puţin la 
pictură. Mă pasiona. Vizitasem câteva expoziţii. Aveam 
acasă  unele albume pe care le cumpărasem aiurea, 
fără nici un fel de gând, la întâmplare. Le luasem că-mi 
plăcuseră pur şi simplu. 
Tabloul – da, tabloul fusese executat precis de-un 
maestru, asta o simţeam intuitiv. Înrămat, greu, 
maiestuos, medieval, culori prăfuite - vii sub praful 
depus în timp, care intrase în ele dându-le însă o 
strălucire patinată, nefirească. Portretul Ioanei! Vechi. În 
haine de epocă. Pictor flamand? Nu, mai curând…Culori 
închise. Părul strâns deasupra capului, într-o diademă. 
Numai diadema lucea în contrast cu restul culorilor . 
Tonuri de negru-maroniu, roșu și alb. Grele dacă nu le-
ar fi deschis albul izbucnind cu putere, din când în când, 
ca apoi, din nou, să se stingă: de la catifeaua sângeriu 
închis, aproape negru, a rochiei cu falduri bogate și 
corset, până la nuanța - aproape caldă,  dar pală a pielii  
care o simțeai cum palpită sub rochie. Și apoi - 
INELUL…Fulger - explozie de alb temperat de argintiul 
blând care se prelingea,  moale însă pregnant, din 
diademă. INELUL - pe mâna cu degete lungi, prelungi 
care nu  se mai terminau. Fragile, nervoase și totuși 
puternice în fragilitatea lor. Mâna dreaptă, pusă pe 
corsajul care părea a palpita ușor; pe arătător - INELUL. 
Cu montură din platină. Două ogive care tindeau să  se 
întâlnească, bătute în diamante. Strălucitoare, fin 
șlefuite - lumina se răsfrângea într-o adevărată beție de 
raze reflectate, potențate de lumina  aproape să fie 
ucisă (de ea însăși? de întuneric?), a lămpii cu 
gaz…Portretul ei, sau un portret aidoma ei… 
A început să-mi povestească. „Îl am de la mama. L-a 
ţinut întotdeauna ascuns într-o laviţă acasă în Târgul în 
care m-am născut. L-am adus cu mine aici. Zicea ea, 
mama, că se trăgea din nişte neamuri care trăiseră şi 
probabil că mai trăiesc pe undeva prin Austria. Iar în 
tablou ar fi fost cineva de viţă nobilă pentru că acele 
neamuri din Austria fuseseră la obârşie bogate şi cineva 
la viaţa lor. Iar tabloul chiar semăna cu mine”. 
 
* 
A fost ultima dată când am mai văzut-o pe Ioana. A 
dispărut peste câteva zile. Au căutat-o cu poliţia. N-au 
mai găsit-o. Se mai întâmplase şi cu o măicuţă de la 
mănăstire. Dar ea fusese găsită violată şi omorâta. În 
plus, prin satul acela nenorocit exista şi o casă pe care 
lumea o botezase „La chizdă roşie”. Unde erau  aduse 
fetişcane pentru cei de pe şantier care plăteau gras o 
deflorare. Iar ele apoi dispăreau… 
 
* 
M-au chemat la poliţie. Eram, chipurile, ultimul care-o 
văzuse pe Ioana. Mi-au întors spusele pe toate părţile. 
Am dat declaraţii peste declaraţii. M-au lăsat în pace. Nu 
tot aşa pe Alupii, un tip binefăcut, cu o motocicletă ultra 
cu care se înnoroia pe uliţele satului dar nu se lăsa, 
lucrător de mai mult timp pe şantierul la care fusesem 
trimis. A fost bănuit şi cercetat, mai ales că îi cam 
dăduse ocoluri Ioanei nu cu mult timp în urmă.  
 

 
 
* 
Nu mai ştiu ce-a ieşit. Îmi expirase detaşarea şi am fost 
lăsat să plec.  
 
* 
După mulţi ani de atunci de când am uitat cele petrecute 
sunt acum, în plină pandemie, în oraşul în care trăiesc şi 
lucrez. E vară. S-a terminat „Necesitatea”. Am intrat în 
„Alertă”.  
M-am dus la o terasă. Am cerut o  cafea. Am băut-o în 
linişte relaxat cu plăcere. Am chemat-o pe cea care mi-o 
adusese. A venit. Deodată ne-am privit lung, lung de tot. 
Ne-am zâmbit. Ne-am recunoscut cumva dar nu ştiam 
de unde să ne luăm.  
Terasa avea un bar de fiţe unde se consuma, într-o 
cămăruţă ascunsă bine, droguri.  „Fără iarbă” i-am zis. 
„Fără iarbă” mi-a răspuns cu zâmbetul pe buze. „Când?” 
am întrebat-o. „La noapte când ies din tură”. 
 
* 
 Am aşteptat-o, am luat un taxi. am mers la mine. S-a 
aşezat firesc pe pat. M-a chemat lângă ea. Ce-a urmat 
nu e greu, e imposibil de spus. Am totul în minte. Cu 
fiecare secundă, cu fiecare frântură de secundă, cu 
fiecare frântură de frântură…cu un continuu care mă 
obsedează rămânând  acolo la infinit. Pot spune totuşi 
că spre dimineaţă când eram între somn şi trezire, s-a 
îmbrăcat şi s-a prelins spre uşă. Înainte să iasă am 
întrebat-o „nu mai rămâi?” Şi-a fluturat mâna din mers: 
„data viitoare”. Şi a închis încet uşa după ea. N-a mai 
fost nici o dată viitoare… 
 
* 
Am căutat-o la cafenea. Pe cei care i-am întrebat nu mai 
ştiau nimic despre ea. Doar că lipsea, pur şi simplu, de o 
vreme. Câţiva şmecheraşi care auziseră ce întrebam m-
au luat peste picior: c-o fi pe-aici, pe dincolo, c-o fi plecat 
„la lucru” prin străinătate…N-am avut nici puterea să-i 
înjur.  
….. 
 
Mă trezesc după multe, multe zile, seara târziu cu 
cineva la uşă. Aprind lumina. Sunt buimac, nu mai pot s-
adorm de când nu mai ştiu de ea. Mă reped la uşă. O 
deschid cu inima bătându-mi. Este acolo o femeie 
oarecare, în jur de 40 de ani probabil. Nici n-o văd prea 
bine în lumina care vine din casă. Mă întreabă cum mă 
cheamă. Îi spun. Îmi întinde un pachet mic. „Înainte să 
moară la spital, mi-a zis să ţi-l dau”. Până să înţeleg 
ceva, a plecat. Îmi revin. Mă uit în toate părţile. O caut 
pe stradă. Nimic. A dispărut. M-ă întorc ameţit cu 
pachetul în mână. Îmi vine să-l arunc. Nu mai ştiu ce-i cu 
mine. Mă aşez pe pat. Privesc pachetul îmbrăcat în 
hârtie mototolită. Îl desfac tremurând: o cutie, o cutie 
mică de catifea. O deschid….Inelul cu montură din 
platină, două ogive care tind să  se întâlnească, bătute 
în diamante, strălucitoare, fin șlefuite - lumina se 
răsfrânge într-o adevărată beție de raze reflectate, 
potențate  aproape să fie ucise. 
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Mircea MOȚ 

             Ipostaze ale sensibilității 

         Poezia volumului publicat de  Marilena 

Apostu la editura clujeană Neuma( Orașul cu femei 

triste) este convingător diagnosticată de Horia 

Gârbea într-un text ce oferă o posibilă cale de 

înțelegere a lirismului autoarei. „Poezia Marilenei 

Apostu –consideră scriitorul menționat- este sobră 

și voit distantă pentru a masca tandrețea ce o 

invadeaza freatic. Poemele poartă aparent marca 

resemnării. In realitate, au un freamat de curiozitate 

și nerăbdare. Versurile sunt surprinzătoare: Bărbații 

din lumea mea au trecut în îubiri odihnite. Sunt o 

somnoroasă cautând miere în tremurul tău. Un 

fond de prospețime și candoare stă ca temelie unor 

metafore elaborate. Poeta îsi poartă cu fast 

tristețea: nu mai cred în ferestre pedepsite cu 

ceață/, nici în frunzele cu miros de scrisori 

netrimise. Dar, dintre toate poetele orașului cu 

femei triste, ea este cea mai veselă: ne clipește 

complice de după sintagme. Iată un volum reusit al 

unei poete mature”.  

        Volumul  lasă impresia unui dialog între o 

sensibilitate feminină prin excelență, marcată până 

la un punct de o transcriere pe măsură, 

programatic sentimentală, și un text  care-i dă 

replica, îndrăznesc să spun din perspectiva unei 

conștiințe poetice care propune întregul scenariu 

sub semnul elaborarii și al regizării atente. Aspectul 

poate fi urmărit chiar și într-un singur  poem: 

„candorile pleacă uneori. Astăzi mă voi bucura/de 

trecerea ta duioasă. Ca un blestem/strig și-mi 

potrivesc pielea de la spate./Flăcări șterg chipul 

neted. Poate am greșit,/am fost prea repezită 

uneori./Bărbații din lumea mea au trecut în iubiri 

odihnite./Sunt o somnoroasă căutând miere în 

tremurul tău./Cine să mă pedepsească?/Astăzi voi 

avea grijă ca moartea să nu să se simtă 

grozav,/lacrimi curg ca un cântec câinesc./Știu, am 

greșit! E liniște./Să-mi cumperi un strigăt!(privește-

mă, nu fi trist). Detașarea poetei este insă vizibilă, 

într-un joc în care sensibilitatea poetică ia inițiativa: 

„pe masă doar câteva șoapte uitate/de un crin 

înflorit şi poemul scris/într-o lacrimă necunoscută. 

Eşti lângă mine,/te respir cu lumină cu tot/în zori 

cămaşa ta miroase a somn proaspăt 

strivit./Culoarea zahărului trist/întreabă când este zi 

de vizită la Dumnezeu./Diminețile au rămas până la 

glezne în fața ușii,/astăzi nu se mai poartă 

singurătatea./Hai să ne bandajăm cu titluri de 

carte,/să așternem un poem mai trist/ca mine și 

împăratul Verde la un loc!/Degetele cu miros de 

busuioc să frământe secunda”. (cântecul năvălește 

în casă). Marilena Apostu își asumă perceperea 

lumii cu un ochi câștigat definitiv de lirism. Detaliile 

nu contează într-o posibilă veridicitate a lor, ci ca o 

transcriere cât se poate de atentă, ce trădează 

optiunea pentru anumite modalități: „o femeie 

șterge ferestrele ca să respire vești./Ploaia s-a 

ridicat să fiarbă pe la uși. Noaptea/se așază cu 

disperare pe umăr./Încă mai tresar în 

somn./Asfaltul a desenat în dezordine un loc de 

odihnă./Într-o noapte răbdarea strecurată ca o 

linie/înghesuită pe ziduri/a pictat cu timp proaspăt o 

lecție de răbdare/cu fel de fel de culori.(se 

rostogolesc cuvinte). 

        Poeta rămâne ea însăși atunci când se 

desparte de suferința trăirii imediate, confesându-

se lucid sub semnul unei singurătăți de care este 

absolut conștientă și în această situație 

singurătatea se consumă exclusiv sub zodia 

limbajului, unde contează cu adevărat. Iluziile s-au 

spulberat, sentimentalismul devine obiect al 

atitudinii autoarei într-o evidentă disponibilitate 

elegiacă: „nu mai cred în ferestre pedepsite cu 

ceață,/ nici în frunzele cu miros de scrisori 

netrimise./Încet, încet plânsul mă uită/e un crud 

adevăr/cuvintele nu pot să mai aștepte 

răsăritul,/frica e plină de răni ce ne leagă în 

neliniști./Plouă. În toată casa doar eu și această 

lacrimă/răsfoită de umbre. Aș vrea să fii aici/să vezi 

și tu cum întunericul ațipește/în pletele mele 

povestite de fluturi./Pe stradă nu e nimeni cu grabă 

sub tălpi/tac și ascult cum cineva încearcă/să 

deschidă trecutul uitat sub praguri./Frica mea 

încearcă zăvoarele.(Sunt ca o pădure îmbătrânită-n 

toamnă). Uneori realitatea se „tulbură” treptat sub 

puterea unei imaginații ce redimensionează 

aproape violent tot ceea ce ar putea trece drept 

sentimentalism. Fantastul se insinuează de altfel 

într-un „piesaj” ce și-a pierdut consistența reală: „tu 

îmi spui că n-ai văzut încă zăpadă./N-am încredere 

în întuneric,/ca niște zile pălmuite. Străzi 

respiră./Să știi că vremea e schimbătoare. 

Teama/că nu sunt îndeajuns de frumoasă să satur 

o carte/sporește cerul cu înfometatele tale 
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poeme./Realitatea e singura încurcătură că nu 

putem vorbi/când trecem în fiecare noapte prin 

oraș./Nu plânge: vei ciurui această moarte 

pictată./Să închiriem ferestre moi./Mai sunt câteva 

zile,/să-mi torni miere pe umeri, să-mi 

împrumuți/ușa ta patronată de bunătate!/Părul tău 

și gândul meu se adună câteodată/atunci ne 

spunem: noapte bună!/Încă nu pot să deschid 

.../doar te privesc în fotografii,/deja ai început o 

nouă dimineață cu un poem./Pe mine mă naște o 

mamă în fiecare noapte,/mă naște fără trup/mi-a 

dat viață și moarte îndeajuns./Somnul își face de 

cap”(cineva mă anunță că va trece anul).Ordinea 

lumii, citadină în special, se tulbură și se populează 

cu apariții stranii:„doar femeia lui spunea peste tot 

că bărbatul ei/nu a murit ci a fugit în lume cu o 

fântână,/apele adânci leagă noaptea cu tot ce-i 

verde./Trec gunoieri îmbrățișați și zdrențuiți pe 

stradă”. (blestemul se lipește tot mai greu).                                           

         Sentimentele nu mai pot fi comunicate 

oricum: „Nu credeam că singurătatea are atâtea 

riduri,/îți scriu scrisori curate/cât timp e luna în 

zodia balanței,/mă mint că nimicul e un trup./Dar ce 

e scrisul pe lângă un surâs?/E un loc ce nu e 

liber./Aș vrea să-ți spun și nu știu cum să-ți spun/în 

loc de rochii/port coji de culoarea ce te minte”.( 

blestemul se lipește tot mai greu). Poeta lasă 

uneori impresia că scrie delicate poeme de 

dragoste, dacă imaginile și limbajul nu ar tempera 

ceea ce părea să fie doar o caligrafie model: „hârtii 

mototolite sunt zilele./O, cât am dorit să rămânem 

împreună!/Cuvintele tale lipeau cuvintele mele, mă 

căutau/prin ceață. Aștepți o copilă/pe malul 

fluviului, lumina se izbește de mal./Nu credeam că 

o să pleci,/vântul citește nedescifrate scrisori și nu 

obosește/să-mi îndoaie cuvintele./Să ne 

ascundem: străzile sunt pe urmele noastre”( 

trotuarele șterg întrebări). În realitate,                                  

Marilena Apostu contează cu adevărată într-o 

poezie în care expresivitatea ripostează, transcriind 

o atitudine semnificativă a poetei: „s-a spart o 

clepsidră...păsările s-au scurs/precum vara într-o 

noapte./Fluviul ca un cearcăn s-a descurcat în 

singurătatea lui./Mă aflu printre rădăcini,/clipele 

sunt niște uși privite din când în când./Statuile râd 

în hohote când trece un tramvai,/ascultă cum le 

citesc/din dicționarul latin. Somnul foșnește./Îți 

privesc palmele, arborii ne acoperă”.(stai, oprește-

te) 
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Mihai  POSADA 
 

O monografie polemică a Sfintei 

Maria Magdalena 
 

George Căbaș se prezintă ca: profesor de 

religie în Sibiu, licențiat al Universității «Lucian Blaga» în 

Mecanică (1984) și în Teologie ortodoxă (1997), 

redactor-șef adjunct al revistei PORUNCA IUBIRII, fost 

președinte (între 1991-2015) al Asociației pentru 

Isihasm, afiliată la Sydesmos (The World Fellowship of 

Orthodox Youth) și BOYA (The Balkan Orthodox Youth 

Association). Dedicat cercetării și vizitării părinților 

duhovnicești din România, Grecia și Israel, de-a lungul 

anilor a avut șase șederi mai lungi în Sfântul Munte 

Athos și a vizitat de trei ori Țara Sfântă. Director al 

Editurii Anastasis din Sibiu, din anul 2002, semnează, la 

această editură, volumele: Pagini de Pateric românesc 

(2009/2011), Părinţi contemporani din Sfântul Munte 

Athos (2011), Întâlniri în Ţara Sfântă (2012/2013), 

Părinţi contemporani din Sfântul Munte Athos, 

volumul al doilea (2014), Sfânta Maria Magdalena: 

glorie și defăimare pentru cel dintâi Hristos a înviat! 

(2020), cât şi numeroase articole publicate în: 

CURIERUL ROMÂNESC, LUMEA CREDINŢEI, 

PORUNCA IUBIRII. 

 

*   *   * 

 

Încă dinainte de vremea Mântuitorului pe 

Pământ avem «filosofi» și «cărturari» negaționiști, trăind 

și încercând să excomunice din 

inconștientul/subconștientul colectiv ideea de 

(dumne)zeu, înlocuind-o cu progresul permanent, infinit, 

perpetuu al gândului iscoditor al creaturii despre 

Creator/Creație. Fiecare, cu stilul său cultural, cu 

paideuma sa. De când filosofii-ideologi ai Iluminismului 

au «aplicat» în mod criminal, genocidar, o viziune social-

politică antiumană sub lozinca umanismului delirant de 

la 1789, au trecut zeci de decenii după care nimeni nu 

se mai miră de caricaturizarea acelei ideologii atroce, de 

către unul din cei mai importanți gânditori ai veacului al 

XIX-lea, prin expresia Dumnezeu e mort: Friedrich 

Nietzsche în Știința voioasă/Die fröhliche 

Wiesenschaft, 1882. Întoarsă pe toate fețele și mai cu 

osârdie pe dos, sintagma a făcut carieră, evoluând 

aberant întru ceea ce la fel de aberant s-a numit 

«teologia morții lui Dumnezeu» – o bălărie de gândire 

din stirpea aceleia pe care grecii, descoperitori ai 

sofismului, au numit-o ignoratio elenchi. Deși grecii 

păgâni i-au învățat pe europeni să vorbească folosind 

gramatica, adică să gândească, a trebuit să vină păgânii 

romani să îi civilizeze pe toți prin foc și sabie, încercând 

să îi învețe și să trăiască după norme; dar meritul 

Imperiului Cezarilor a fost acela de a fi logistica însăși, 

background al Cuvântului lui Dumnezeu ce se adresa 

întregii Europe și lumii întregi: creștinismul. Așa încât, 

după mai bine de două milenii de la Rostirea Sa, 

Adevărul nu contenește să lumineze, să uimească și să 

aducă bucurie, cu-atât mai mari și mai multe bucurii, cu 

cât reacția «stăpânitorului acestei lumi», diavolul (Ioan 

14, 30) continuă să se manifeste încă mai diabolic, mai 

antiuman, mai împotriva Creației lui Dumnezeu. Cele 

două orori anticreștine ale veacului al XX-lea, 

comunismul și nazismul stau mărturie. Că nu doar 

fariseii și cărturarii mercenarizați se lasă vrăjiți de 

strălucirea aurului material este o evidență augmentată, 

în Răsăritul Continentului, de suta de ani scursă de la 

izbucnirea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie (la 25 

octombrie/7 noiembrie 1917), care a instaurat aproape 

50 de ani de teroare anticreștină prin înlocuirea iubirii de 

aproapele cu «ura de clasă» (socială), prigoană și 

asasinate; ani dominați de răzbunarea barbară a 

elementelor sociale declasate întărâtate asupra 

«dușmanilor chiaburi ai poporului» și exaltate în ura 

manifestă contra lui Dumnezeu, a slujitorilor Săi și a 

poporului credincios. Reinstaurarea capitalismului nu 

coincide nici pe departe cu o instaurare a păcii în viața 

socială, întrucât Războiul Nevăzut nu contenește după 

anul de turnură 1989, declarat/decretat (?) an de 

extincție al comunismului cel puțin est-european. Război 

ce nu contenește. Nu mai miră, astfel, nici dovezile de 

slujire, în continuare, a vechii ideologii, travestite în 

contrariul ei oricum s-ar numi. Dezamăgește 

respingerea atee a lui Dumnezeu, înlocuit cu zei (mai) 

pragmatici, chiar în rândurile intelectualilor subțiri, cu 

elitiste pretenții și gusturi arghirofile, constructori de 

opinie și de lume nouă, mai îndrăcită întrucât mai 

perversă, decât aceea pe care se laudă în gura mare că 

au înlocuit-o (de formă). Faptul îmi amintește ineditul 

mod de a cerși un bănuț de la trecătorii prin Sibiu, al 

orbului de odinioară care implora mila concetățenilor săi, 

cu cuvintele: «Cea mai scumpă-i nevederea!»... 

Având aceste realități în vedere, nu poate decât 

să bucure și să ofere speranță o manifestare intelectuală 

și de credință încununată cu un obiect cultural în speța 

unei monografii dedicate de un absolvent al Teologiei 

Andreiene, între personalitățile universale, unei sfinte 

femei. Cartea se numește Sfânta Maria Magdalena: 

glorie și defăimare pentru cel dintâi Hristos a înviat! 

și este, desigur, o lucrare hagiografică, apărută la 
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Editura Anastasis din Sibiu în anul 2020. Un 

impresionant op de 590 de pagini, format 15x23 cm. 

Autorul ei, George Căbaș, alcătuiește, după culegerile 

de mărturii duhovnicești și paginile de Pateric Românesc 

editate în deceniul mai dinainte, o lucrare în care linia de 

forță o constituie atitudinea de soldat al Bisericii 

Luptătoare, pe baza unei bogate și diverse documentații 

de caz, de la textele sacre și diverse cercetări din 

domeniul interpretării religiilor, la informația de presă, o 

vastă bibliografie studiată, reflectând o diversitate și a 

unghiurilor abordării temei în sine. În înțeles academic, 

cartea aceasta are o certă valoare științifică, tratând așa 

cum spune și titlul, o temă abordată cât mai apropiat 

posibil de un nivel exhaustiv al cercetării, de la glorie la 

defăimare și înapoi, într-o demonstrație de erudiție și 

devotament duhovnicesc remarcabile, cum o dovedesc 

tonul ferm al discursului, bibliografia selectivă, aparatul 

critic minuțios elaborat, notele și comentariile docte, 

indicele de nume și indicele tematic, dar și utilele 

addende în număr de opt. Cuprinsul plasat la începutul 

volumului este prezentat și în traducere, în limba 

engleză. După pagina de Mulțumiri, urmează lămuritorul 

Cuvânt înainte intitulat: Un veritabil proces de conștiință 

al omului contemporan, de asemenea tradus și în 

englezește, urmat de o invitație la lectură, redactată în 

limba franceză: Quelle Marie-Madeleine contre Sainte 

Marie Madeleine?. Siglele sugestive ale capitolelor 

volumului sunt revelatorii: I. ICOANE; II. PICTURI - 

Săbiile cuvintelor; III. LUCRĂTURI; IV. ȚESĂTURI; V. 

DANSUL CODURILOR; VI. GHIDușii - gnoză și blog și 

VII. ADDENDE - CĂRȚI ȘI TEME. Posibilă teză de 

disertație la nivel masteral sau doctoral – și de ce nu am 

avea noi, românii, un doctor în Sfânta Maria Magdalena 

cea dintâi vestitoare a Învierii lui Hristos? – după cum 

sună glasul Apostolului Pavel: «Iar dacă Hristos n-a 

înviat, zadarnică este credinţa voastră, sunteţi încă în 

păcatele voastre» (Epistola întâia către corinteni, 15, 

17). 

Autorul precizează în nota de la p. 56: „Tradiția 

latină, prin interpretarea subiectivă dată de Sfântul 

Grigorie cel Mare face din Maria Magdalena femeia 

păcătoasă, care a uns cu mir picioarele lui Iisus (Luca 7, 

36-38). Ea nu se sprijină pe nicio bază scripturistică”. 

Cităm și nota despre cel care a fost Papă al Romei, la p. 

206, edificatoare: „Omilia lui Grigorie cel Mare, unde 

cele trei personaje feminine din Evanghelii sunt 

considerate toate ca fiind Maria Magdalena a fost rostită 

în 20 aprilie 591”. De descâlcit are autorul lucruri 

încâlcite din străvechime... 

Acelora cu care încrucișează în prezent armele, 

în apărarea adevărului despre viața și persoana Sfintei 

din Magdala, G. Căbaș le aduce elegante mulțumiri, 

laolaltă cu acelea adresate personalităților și instituțiilor 

din întreaga lume care l-au ajutat și sprijinit în cercetarea 

sa vastă, firește, culminând, pacifist, cu „Cel ce în 

dimineața de aur a Învierii, ne-a dăruit nouă Lumina, de 

Care fie să ne împărtășim cu toții, oricare ar fi flamura 

ideilor sau a trăirilor”. Nu lipsită de dramatism se 

prezintă „«ruperea lăncilor» într-un turnir al ideilor” între 

autorul român și autorii unor „incitantele lucrări”, între 

care îi amintim pe: „doamna cercetător Jane Lahr, 

domnul profesor Bart D. Ehrman și doamna Lesa 

Bellevie” (p. 14). Mai exact: „Este vorba de lucrarea 

profesorului B. D Ehrman [n. 1955, profesor și decan al 

Departamentului de «Studii ale Religiei» din cadrul 

Universității Carolina de Nord; „expert în istoria critică” 

(p. 252) dar „supus «corectitudinii politice»” (p. 256)], 

Adevăr și ficțiune în «Codul lui Da Vinci» [celebra 

„făcătură” a lui Dan Brown], apărută în traducere în 

limba română în anul 2005, și de cartea-album a 

doamnei Jane Lahr [fiica actorului Bert Lahr, director de 

publicitate și editor], Searching for Mary Magdalene – În 

căutarea Mariei Magdalena (2006)” (pp. 16-17); iar 

„fondatoarea site-ului «Magdalene.org», 1988” și 

autoare a unui „ghid” de orientare „printr-un ocean de 

informații despre Maria Magdalena”, intitulat Ghidul 

esențial pentru Maria Magdalena, „într-un interviu din 

revista «Deep Blue Journal» Lesa Bellevie preciza că 

tinde să realizeze o abordare gnostică a Mariei 

Magdalena, în contrapartidă cu abordarea critică din 

punct de vedere istoric, rătăcind cititorul prin diversiune 

(p. 19). Și încă alți combatanți înfruntă, desigur, autorul, 

fie aceștia imaginari cum e personajul shakespearian 

Falstaff, fie reali și foarte vocali «formatori de opinie», 

«influenceri» sau alt soi de smintitori de cugete, mai mult 

sau mai puțin direcți ori subliminali. 

Erezia cathară devine nod istoric central în 

atenția restauratorului de adevăr, iar ca de obicei, 

conectarea cu prezentul apare instantaneu în discursul 

critic bine închegat (vezi Secretul catharilor dezvăluit. 

Modernitatea catharilor în războiul împotriva populației, 

pp. 418-420). Este pusă în discuție «convenția literară» 

la gnostici, întrucât nimeni între contemporanii lui Platon 

„nu se așteaptă să găsească în scrierile lor o «biografie» 

a Sfintei Meria Magdalena, propovăduitoarea din 

«secta» creștinilor, fie ea și o biografie spirituală” (p. 

499). Deviații de receptare/interpretare/transmitere în 

prestația cercetătorilor sunt făcute răspunzătoare, 

deoarece: „Este disociată fapta de calitatea persoanei, 

documentul scris de cel care a scris. Calitatea morală a 

persoanei nu pare a avea nicio importanță în evaluarea 

documentului (iar cea spirituală în sensul trăirii religioase 

și al inspirației este eliminată în virtutea 

fundamentalismului agnostic)” (p. 255). 

Sprijinindu-se pe învățătura Sfinților Părinți ai 

Bisericii din Patericuri, pe o bogată bibliografie de 

specialitate cu lucrări de referință din care spicuim: 

Norul de martori, de Miron Scorobete; Prin fereastra 

temniței, de Sf. Nicolae Velimirovici; Cultură și 

filosofie indiană în texte și studii, vol. 1, de Theofil 

Simenschy, sau The Portable Enlightenment Reader, 

de Isaac Kramnick, atitudinea autorului se arată cât se 
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poate de netă, fermă, reprezentativă pentru 

intransigența judicioasă și justețea doctrinei sale; sau, 

cum ar spune Giovanni Papini, de genuină «virilitate» a 

opiniilor și demonstrației: „De câte ori va privi harta 

continentului european, dl prof. Ehrman va trebui să-și 

amintească de un lucru bine cunoscut, dar pe care îl 

aplică «selectiv»: ca să înțelegi mesajul pe care se 

străduiește să-l lase posterității un om oarecare, trebuie 

să-i înțelegi și să-i respecți lumea lui, atmosfera în care 

s-a format și a trăit și din adâncul căreia se exprimă. 

Altfel, fie nu-l înțelegi bine, fie te simți îndemnat să-l 

ridiculizezi. Smuls din context și lipit în alt tablou, oricine 

poate ajunge să fie ridicol, inclusiv profesorii și experții 

vremurilor de acum” (pp. 257-258). O importantă valoare 

paideică are cartea lui George Căbaș pentru cititorul 

dotat cu ochi de văzut, urechi de auzit și minte de 

priceput înțelesurile Războiului Nevăzut între duhuri, din 

care volumul ilustrează o admirabilă, epopeică luptă 

ridicată literar-științific la nivel de artă. Traducerile din 

limba engleză au fost realizate de dr. Dan-Șerban Sava 

de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, iar grafica 

volumului, de Alexandru Stănese și Eliza Pușcașu. 

Se cuvine amintit că Maria Magdalena a fost de 

trei ori «Apostolul Apostolilor»: mironosiță ce vine la 

mormântul lui Iisus și este vestită de înger că El înviase; 

revine, vorbește cu doi îngeri și îl vede pe Iisus dar nu e 

lăsată să îl atingă; este prezentă la Înălțare și vede 

limbile de foc în ziua Rusaliilor. Apostolatul sfintei s-a 

împlinit misionar în Galia, apoi în Egipt, Siria, Pamfilia, 

Ierusalim și Efes unde a murit (p. 57). Minuni în preajma 

peșterii în care a fost îngropată s-au arătat, acela fiind și 

locul minunii celor Sfinți șapte Tineri din Efes, (în 

Sinaxarul din 4 august/stil nou și despre care pot fi citite 

detalii, într-o viziune catolică, în dialogul purtat de noi în 

luna lui Brumar, 1997, cu poetul belgian Eugène van 

Itterbeek, fost secretar-general al Uniunii Scriitorilor din 

Falandra, cel care vorbește despre «Cei Șapte 

Dorminzi/ De Zevenslapers» – vezi: mihai  posada, 

Cartea Convorbirilor 1, Cluj-Napoca: Limes, 2011, pp. 

33-58). Trupul sfintei a fost adus la Constantinopol în 

anul 899, iar mutarea e prăznuită pe 4 mai. Sfînta Maria 

Magdalena cea „întocmai cu Apostolii” a trăit și mărturisit 

cea mai nonficțională experiență creștină și transistorică: 

„trăirea tainei cu neputință de redat prin cuvinte, a 

prezenței Domnului nostru Iisus Hristos înviat” (subl. 

autorului, p. 58). 

Cartea dlui George Căbaș reprezintă o mărturie 

de credință cu multiple și solide dovezi de probitate 

științifică, documentație bogată, spirit polemic lăudabil și 

certe calități literare. Astfel că, întregul se citește cu 

nesaț, atrăgând prin eleganța confruntărilor, fermitatea 

afirmațiilor și seriozitatea documentației mereu la 

îndemâna lectorului, a cărui inteligență o incită și a cărui 

curiozitate o menține vie pe tot parcursul cărții. 

Lucrarea aceasta restaurează un adevăr 

fundamental în doctrina creștină: dacă Preasfânta și 

Pururea Fecioară Maria, fiica lui Ioachim și a Anei, sfinți 

creștini și aceștia, a fost aleasă de Dumnezeu Tatăl ca 

vas al chenozei și întrupării Fiului Omului, Sfânta Maria 

Magdalena cea născută în Magdala Galileii a fost aleasă 

de Dumnezeu ca trâmbiță cu glas îngeresc a vestirii 

învierii Fiului Său. Stă scris: dacă prin femeie a venit 

ispita păcatului, prin femeie vine și mântuirea. După 

tradiție, datină și rânduială, acesta este rostul 

duhovnicesc al Mariei Magdalena: să fie primul glas de 

om ce rostește cel dintâi Hristos a înviat!. 
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Zenovie CÂRLUGEA 
 
 

 
„Ziua când am descoperit poezia” 
sau „O măgăriță a lui Buridan”... 
 
Luminița ZAHARIA: „Singură-n 
simulator”(Editura „Astralis”, 
București, 2020, 139 p.) 
 
 
       La peste treizeci de ani de la debutul în 
„Teleormanul liber” (1991) și de-a lungul a nu mai puțin 
de douăzeci de apariții editoriale, începând cu „Lecții de 
melancolie” (1997) până la volumele din ultimii doi ani 
(Singură-n simulator, versuri, 2020; Iulius Tescovin, 
proză, 2021), LUMINIȚA ZAHARIA (n. 30 septembrie 
1964, Turnu Măgurele, Teleorman) ne apare drept o 
voce poetică originală, autentică, de o corporalitate 
netrucată, firească, într-un discurs liric valorificând 
resursele generoase ale unei atitudini ironic-fanteziste, 
cu luciditatea siguranței de sine, a unei rostiri poetice 
de-complexate, stenice, de un jocular postmodernism cu 
alura unui avangardism de oralități insidios-sprințare. 
Economistă de profesie, dar dedicată de multă vreme 
creației literare, poeta are la ora de față o bibliografie 
concludentă și reprezentativă, în majoritate volumele 
editate fiind de poezie: „Singură prin Uchronia” (1999), 
„Fulgerul lovește o singură dată” (2003), „Contraste” 
(2005), „Are mama două fete” (2008), „Totul cântă-n 
jurul meu” (2007), „Băiatul cu cărțile” (2009), „Singularia 
tantum” (2013), „Transcrierea fonetică a iubirii” (2014), 
„Luminița de la capătul tunelului” (2015), „Călătorie de 
plăcere” (2015), „Yeti într-un bloc de gheață” (2017), 
„Bogații nu visează niciodată scoici” (2018), „Rapsod 
popular” (2019), „Singură-n simulator” (2020). Se 
adaugă la acestea câteva cărți de proză scurtă, de 
aceeași manieră ironic-fantezistă, mai toate 
clarificatoare și ale demersului poetic asumat de 
autoare, prin raportarea la un „alter ego” creator, la un 
sine al stărilor de meditații reflexive, dar fără a friza vreo 
egolatrie gratuită sau vreun egocentrism rebel, dincolo 
de vreo susținere estetică: „Fantezii cu Mișu” (2015), 
„Acronimele lui Pascal” (2015), „Iulius Tescovin” (AM 
Press, 2021). 
       Au scris despre cărțile editate, în general cronici de 
întâmpinare favorabile: Alex Ștefănescu, Horia Gârbea, 
Ana Dobre, Corin Bianu, Dan Comănescu, Florin Burtan, 
Ion Cristofor, Dumitru Vasile Deleanu, Corneliu Vasile, 
Cristina Ștefan, Cezarina Avramescu, Lucian Gruia, 
Camelia Pantazi Tudor, Marin Ifrim, Mircea Cruceanu, 
Ion Pachia-Tatomirescu, Ion Roșioru, Tudor Cicu, 
Nicolae Rotaru, Eliza Roha, Gheorghe A. Stroia, Daniel 
Marian, Lucian Avramescu, Cleopatra Luca, Mihaela 

Meravei, Ionel Bota, Ileana Popesu Bâldea, Dumitru 
Negoiță, Geo Călugăru, Evelyne Maria Croitoru, Tănase 
Grosu, Ottilia Ardeleanu, Domnița Neaga ș.a. 
A obținut diferite premii la concursuri literare de poezie și 
proză. 
* 
       Poezia Luminiței Zaharia valorifică, într-o 
vizionaritate deloc confortabilă, disponibilitățile unui spirit 
ironic, jocular-fantezist, resurecționând un avangardism 
așa-zis postmodernist (desigur nu „dada”), totuși 
inteligibil, dincolo de vortexul ludic de asociații debordant 
existențialist-paradoxiste, exhibând o mentalitate 
sarcastică. Versurile reflectă o luciditate caustică, 
tăioasă, metalică, în jocul oarecum facil lexematic, 
sintagmatic, oricum de o lejeră de-complexare mentală, 
cam vecină cu antipoezia (o potecă pe muche de 
stâncă, având sub ochi toată întinderea, dar și abisul!). 
Poeta „vede” în schița etic-pragmatică a lucrurilor și 
„simte” la fel de mult precum vede, văzul lumii și simțul 
creației definind stări de spirit, atitudini și relaționări, 
uneori ucronii de semnificante idealități, realitățile 
devenind ușor fantezii, iar aceste viziuni fanteziste 
vizând reperele unor realități – totul căpătând, în 
subsidiar, conturul unei asidue meditații asupra lumii, 
existenței, vieții, creației, condiției scriitoricești.  
        Dincolo de reliefarea unor registre grave, de 
complexate atitudini sufletești, poezia Luminiței Zaharia 
înaintează constant pe libertăți de limbaj, părând a fi 
mereu „limbută”, mușcătoare, pusă pe jocularități 
expresive, deopotrivă ironic-fanteziste și degajat-
sarcastice. 
          E vorba, de multe ori, de o dispozițiune ludică 
foarte productivă în spontaneitatea-i de referințe exprese 
ori de aluzivități aleatorii, un fel de-a „datul cu nuca în 
perete/ de-atâta sete/ să auză însuși neantul/ cum 
nechează elefantul...” Sau cu vorbele poetei din 
„divergențe”: „într-un separeu de fițe/ primăvara-nvârte 
ițe/ că o fi, că o păți/ că ducă-se pe pustii/ virusul ce ne-a 
mascat/ ne-a depersonalizat/ unde s-au mai pomenit/ 
primăveri cu chip pitit/ cu mănuși sau vizieră/ ha ha ha 
ce hahaleră/ inventat ori ba, covide/ du-te pe câmpii 
aride/ eu regină îs, de top/ cine ești tu să-mi spui stop?!” 
Este toată această rostogolire de cuvinte de un abstrus 
arghezianism, poeta simțindu-se „singură-n simulator”, 
precum în poema ce dă titlul volumului din 2020, o nouă 
carte demnă de așezat pe același raft, deja consistent, 
conținând literatura pandemiei: „singură-n simulator/ mi 
se pare trist să mor/ am încercat tot ce se poate/ dramă 
ecran verde comedie/ pe apucate pe brânci pe luptate/ 
din resurse proprii sau pe datorie”. Singurătatea poetei – 
condiție sine qua non a creației – presupune 
„simulatorul” de disconfort existențial și totodată o 
dorință imperioasă de originalitate. Epuizând „toate 
variantele posibile” și mereu în atingerea „algoritmului 
perfect”, poeta e conștientă că arta e căutare perpetuă 
vizând totdeauna „un nou început” care stă la pândă, 
astfel „mă voi infiltra în viețile voastre/ schițați un zâmbet 
dacă v-a durut!” 
            „Cum să scrii o poezie/ în vreme de pandemie” – 
se întreabă autoarea în starea de recluziune – „când 
totul e interzis/ n-are nimeni chef de scris/ cuvintele nu-ți 
mai joacă în cap/ monopoly pe dezbrăcate/ și toate, 
toate sforile care te leagă/ rod în carne ca în pandișpan”. 
Și finalul acestei „alergii” care dă cu tifla situației 
absurde pentru un creator: „nu-i așa, poete prostovan,/ 
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că ești alergic la nonlibertate?” Ceea ce nu înseamnă 
atitudine antivaccinistă, ci o ironie cu sarcasm la adresa 
condiției creatorului, în ritmurile lejere ale versificărilor 
de circumstanță. Ilustrăm cu poema „retard social” în 
care apare, drept concluzie, ideea „cobailor de 
psihanaliză”, insinuând o „mașinărie” funcționărească 
mergând în plin: „-luminata ludica/ graziosa pudica/ vrei 
la bal sau la spital?/-dacă altfel nu se poate/ izolata 
vreau, în stal/ să ador de la distanță/ cu mâna mereu pe 
clanță/ - treaba ta! Să nu vrei bal.../ retardată social/ 
fost-ai, ești și ai să fii.../ te hrănești cu poezii/ n-ai nevoie 
de sarmale/ de contacte sociale/ ești perfectă pentru 
criză/ cobai de psihanaliză/ cred că tu inventași dorul.../ 
asta este.../ următooorul!” 
              În o seamă de poezii poeta surprinde aspecte 
din vremea pandemiei luând în răspăr poetic anumite 
practici recomandate: „cu izoleta, cu izoleta,/ înghit 
realitatea cu pipeta/ mă apăr de bipezi periculoși,/ 
concep – in vitro deci – copii frumoși/ (a se citi, desigur, 
poezii...)/ nu ies o clipă-afară, orice-ar fi!” („cu izoleta”). 
Sau ridiculizarea din „baba Vanga”: „când te fâțâi în 
Haiti,/ topless, mindless, doar în tanga/ și tsunami e pe 
vine -/ te salvează baba Vanga!// la știri, pe 
telecomandă,/ ți-a înțepenit falanga:/ oare vin 
extratereștrii?!/ îți răspunde baba Vanga!/(...)/ într-o 
lume răvășită/ unde la putere-i ranga,/ cine vine cu 
soluții?/ spui că Trump? ba baba Vanga!// ce păcat că e 
în astre,/ dar și-acolo, zdranga-zdranga/ cântă, cu 
substrat, mari hituri -/ una este baba Vanga!// corul: 
baba Vanga, vino iară,/ re-ncarnează-te și tu,/ în patron, 
sifon, raton -/ doar în poet nu!// aplaudacii, în delir: o, o, 
o, ce mișto etc.” Teribilă ironie, destructurantă, la adresa 
unor aspecte din viața pe care unii semeni ne-o fac 
insuportabilă! 
          „Tendința de izolare față de cei din jur/ frizează 
patologicul”, scrie cu italice poeta în piesa „patologic”, în 
cadrul unui „test de personalitate”, poezia înaintând pe 
oralități gregare combinate cu abstruse jocuri de cuvinte 
de felul: „auzi, soro, astea sunt fițe/ de fetițe fără fustițe!/ 
de când are patologicul ăsta/ nevoie de frizer?!/ e-
adevărat, am stat trei luni în șifonier/ dar era perioada 
aia rococo/ orice cal părea maro/ orice apropiere a 
sexului opus – o frondă.../ am încercat și-n frigider/ dar 
nu eram blondă -/ doar se știe, brunul îngheață mai 
greu.../ ce vreți, așa sunt eu,/ un om ne al lui, idolatru/ 
eu când vreau să latru, nu latru/ când îmi vine să mușc, 
pup cu foc.../ păi foaie verde busuioc/ voi aveți viața/ eu 
am doar fuga// o punem de-un troc?” 
          Tot despre anul pandemic 2020, dar fără a cădea 
„în butoiul cu melancolie”, este vorba în: carantinare, cu 
izoleta, atelierul de prelucrat realitatea, prietenul meu 
imaginar, un mascat, doi mascați, zi nefastă, alien și 
predator, oamenii sunt nașpa, dumping cu măști, 
interschimbabili, revelație ș.a. 
           Dincolo de facilitățile acestea ludice, rimate și 
ritmate de limbaj poetic imitând „voci”, uneori cam 
greoaie în descifrarea referențialității, reținem spiritul 
unei resurecții avangardiste a la Urmuz, de un fals 
„dadaism” însă, poeta aflându-se într-o permanentă 
vervă jocular-ritmată, vizând mereu situații de disconfort 
existențial și sufletesc, precum în poema „simplu-
simplu”: „inedit cu orice preț/ e-un nonsens cu părul creț/ 
nici pe vreme de covid/ nu te dai la baiazid// cu-o auroră 
boreală/ nu se face primăvară/ karma mea, vai de ea/ 
unde oare se cocea/ în ce țest, în ce răstimp// jur pe zeii 

din olimp/ să scriu simplu, cum gândesc/ uneori mă 
pisicesc/ n-am visat în viața mea/ decât soare și cafea// 
pe drepte cărări fac pași/ arabescuri ciucurași/ nu-s de 
mine... și nu port/ nici bijuuri... cap de mort/ animalul 
preferat...// simplu-simplu/ v-am pupat!” Ce poate fi 
opțiunea acestui „simplu-simplu” decât preferința pentru 
o poezie simplă, directă, neînzorzonată stilistic, fără 
„arabescuri” și „ciucurași”. Astfel de „arte poetice” cu 
indicarea expresă „să scriu simplu” întâlnim mai peste 
tot, e adevărat, precum este de remarcat și ușurința de a 
crea poezie, uneori „pisiceală”, vorba poetei, lejeritate, 
licențiozitate, jemanfișism, oralitate deconcertantă, adică 
improvizație, joacă aleatorie de cuvinte, amintind uneori, 
ca mai sus, când de versificația barbiană din etapa 
hermetică, când de poezia alegoriilor argheziene cu 
adresă precisă... Oricum, dincolo de „forma” în care se 
îmbracă poezia, avem un fond ce recomandă o „voce” 
cât mai originală și libertină în dezvoltarea discursului 
poetic de ironii referențial-fanteziste, de aluzii și deziluzii 
existențiale. Percutante sunt poemele-catrene invariabil 
denumite „scurtissimă”, precum cea de la pag. 70, un fel 
de artă poetică mărturisitoare, destul de limpede ca 
opțiune estetică: „poezia. place sau nu place. atît./ 
metafora a devenit redundantă./ epitetul – un moșneguț 
mohorît./ biserici goale. suflete în pantă./ eu? doar o 
împărțire fără cît.” („scurtissimă”). Este limpede 
preferința poetei pentru poezia simplă, fără metafore și 
figuri de stil, doar comunicare a unui mesaj frust (ca în 
literaturile euroatlantice), deși, dincolo de cele zise, 
autoarea uzitează în textele poetice de procedee variate 
de construcție și exprimare, în general acestea 
corespondând registrului oralității, fiind congruente, 
așadar, cu colocvialul și limbajul zilei, uneori uzitând de 
elemente argotice ajunse în registrul curent al varietății 
standard, de slang curent, inclusiv englezisme etc. Un 
fel de slang jucându-și stări de spirit și atitudini (sociale, 
literare, etice, estetice...). 
            Poeta se definește astfel: „un om trist/ parazitat 
de toate/ constat tardiv că n-am/ imunitate” („un om 
trist”), dar între definirile propriei identități cred că poema 
reprezentativă și antologică este „o măgăriță a lui 
Buridan”: „mănînc compulsiv/ de trei ori pe noapte/ un 
sfert din fiecare carte/ pe care am scris-o/ după un 
model matematic bine stabilit/ așa cum îi stă bine unei 
Balanțe/ care a oscilat mereu între literatură/ și 
matematici înalte// o măgăriță a lui Buridan/ o uite-cade-
drobul/ terțiul fericirii fiind axiomatic exclus// când se vor 
termina cărțile/ va trebui să mă reapuc de scris/ și va fi 
tare greu/ în noile condiții/ ale dezordinii mondiale”... 
Sau preluând o altă identitate, aceea a „doamnei 
Scrooge”... 
            Considerându-se „poet ocazional/ dar nu 
oportunist”, în general „o fire de artist”, „născut în an 
bisect/ (acum vă voi dezamăgi)/ nu am prospect”, 
doamna Luminița Zaharia declară că scrie „numai cu 
ocazia/ celebrării sufletești”, conștientă de faptul că 
„poeții sunt de mai multe feluri”: 
„spun asta ca să vă scot din păreri 
să nu ne mai aruncați în aceeași oală 
ciorba prea densă devine tocană 
poeți de conjunctură 
de pomană 
poeți de cabaret 
de copy-paste 
de floricele pe câmpii 
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cei care scriu cu adevărat poezii 
nu se găsesc pe toate ulițele 
ei se ascund în nori 
și uneori tună spre noi 
cu lumină și apă 
fără de care, nu-i așa, 
viața nu ar putea exista...” 
În altă piesă, „poet asamblator” sunt vizați destul de 
aspru cei care au găsit „formula/ furtului perfect/ un pic 
de colo, un pic de ici,/ fără să lase amprente/ un fel de 
terente/ rege al bălților/ formate din scurgeri 
neprocesate/ de poezie/(...)/ poet asamblator/ nu ți-e 
rușine/ (nu că m-aș crede fitecine!)/ să stai pe-același 
raft/ cu mine?” 
           Desigur, Luminița Zaharia a asimilat lecția poetică 
a lui Jacques Prévert (limbajul familiar și jocurile de 
cuvinte), dar mult mai apropiată este de lirica ironică și 
fantezistă a lui Marin Sorescu, încercând desigur să-și 
impună „vocea”, „marca”, individualitatea creatoare. 
Mărturisind că are „conștiința propriei corporalități”, 
poeta ne spune că a înțeles / a acceptat „corporalitatea 
asta/ cu dinți de lapte/ și aromă de matostat”... 
             Poeta își joacă astfel ipostazele ironic-fanteziste 
ale eului, intenționat demistificante, trecându-și sinele 
creator și pe portativul prozei, precum în cartea de proză 
scurtă „Iulius Tescovin” (2021), în care apare acest 
personaj care nu e decât un alter ego al autoarei 
cutreierând un relief de globalități mundane, punându-și 
problema existenței terestre în raport cu Universul și cu 
ideea salvării, totul fiind evocat cu lejeritate ironică, cu 
bogată imaginație pentru evadări cosmice chiar, dar și 
cu aluzivități precum etimologia numelui Tescovin („E un 
substantiv comun, ce naiba! A intrat și în folclor. Nu fiți 
ipocriți, ce, n-ați băut niciodată țuică?!”). Cartea, de o 
alegorie corintică (în sensul stilului „corintic” definit de N. 
Manolescu) reia la un moment dat, în întregime, poemul 
din care am citat mai sus: „conștiința (de „cercetătoare-
visătoare”) a propriei corporalități” (vol. „Singură- 
simulator”, ), sugerând o aspirație, un ideal, „un salt în 
timp”, „o muzică de astre, cu inflexiuni albastre, normal!” 
Utopii, ucronii, idealități, mai mult ca joc al fanteziei 
poetice, decât ca experimentare prozastică... Această 
„întoarcere spre sine” este exprimată cu aceeași 
oralitate neaoșă în ultima „scurtissimă” a volumului, 
punctând încă o dată un mesaj recent, dintr-un timp 
pandemic: „distanțarea socială/ pe vreme de covid, e 
necesară/ să ne întoarcem așadar spre sine/ cine-o fi 
ăsta... nici nu știm prea bine!” 
           Un alt poem, poezie științifico-fantastică, este 
preluată din volumul „Bogații nu visează niciodată 
scoici”, (2018, p. 24). Ca și „o măgăriță a lui Buridan” 
ș.a.m.d. 
             Noua poezie la care gândește poeta este, 
expressis verbis, una care să propună „noi cacofonii/ noi 
disonanțe/ o nouă limbă stridentă/ așa cum e viața/ să 
devenim zgârietori de cuvinte”, salvarea, crezând 
nonconformista autoare, venind dintr-o nouă formulă de 
poezie: „când toate cuvintele/ își vor pierde suavitatea/ 
muzicalitatea/ frumusețea intrinsecă/ atunci/ de-abia 
atunci/ veți fi salvați” (salvare). Cu alte cuvinte, în același 
stil jemanfișist: „ori la bal, ori la spital/ calea de mijloc e 
făcută terci” (fără chef). 
               Vom încheia citările din poezia doamnei 
Luminița Zaharia cu frumosul poem străluminatule, în 
care se văd toate tendințele acestei lirici, de la 

simplicitate și amplitudine sufletească, la ironia vizionară 
și umorul subliminal, deopotrivă opțiunea ideatică, totul 
într-o rogatio adresată eminenței „străluminate”: 
„rutina noastră cea de toate zilele 
dă-ne-o nouă, străluminatule, 
că face bine la stomac 
când toamna-mi ofilește nucii 
îmbracă-mă-n capot verde brotac 
împletește-mi ciorăpei din iarba broaștei 
din iarba mâței toarce-mi povestici 
populează-mi grădinile icoanei 
cu oameni mai mici 
cu alte cuvinte, străluminatule, 
fă ceva cu viața asta a mea 
finalul dă-l pe repede-napoi 
din lacul cald să se ridice o stea” 
          Autoare a unei poezii directe și limpezi, punând 
accentul pe mesaj ironic-fantezist cu umor tonic și mai 
deloc pe artisticitatea textului (tropi, figuri de stil, 
simboluri etc.), Luminița Zaharia și-a articulat o „voce” 
poetică de reale disponibilități creatoare, cât mai 
originală, autentică, de un postmodernism (implicit unul 
al intertextualității și muzicalității prozodice joculare) 
menit a-i legitima demersurile literare, nu lipsite de 
specificitate și diferențiere...  
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Gela ENEA 
 
 

         Ora 

plecărilor 

definitive 

       Înainte de a pune problema că suntem, și eu și 

Camelia Buzatu, din vatra oltenească pe care a ridicat-o 

la rang de universalitate Marin Sorescu, deci înainte de 

acestă afinitate, să-i spun așa, m-a încântat la această 

autoare dexteritatea scrisului, faptul că abordează nu 

doar genul scurt, (deși nu este deloc facil, ba, 

dimpotrivă, presupune concentrare a ideii în cuvinte 

puține), ci și romanul, proza amplă, cu spații largi și 

personaje surprinse în devenirea lor. 

        Volumul De ce pleci Katalin, apărut în Colecția 

Cercul Literar de La Cluj, a fost publicat la editura  

Colorama, din Cluj-Napoca, în anul 2021. 

        Citim în recomandarea semnată de Emilia Poenaru 

Moldovan, membră a Filialei Cluj a USR,  despre 

Camelia Buzatu, că a semnat  nu mai puțin de șapte 

volume de poezie, prin urmare,  a simțit această nevoie 

de exprimare lirică și a făcut-o din ce în ce mai bine. 

        Primul poem, Goana după fericire, este o 

confesiune pe tema dedublării sau, mai degrabă, a 

scindării ființei în fragmente dureros percepute, atent 

detaliate și exprimate cu o convingătoatre forță 

metaforică: ”Se-ntâmplă să complotezi împotriva ta,/să 

arunci priviri ucigașe celei care ai fost și celei care vei 

fi,/se poate  întâmpla, da,/să te aștepți acasă,/având 

cătușele pregătite/să te refugiezi în odaia de la 

drum/plină de molii și de șoareciși/să-ți mângâi pe 

creștet plânsul(...)  

     Este o temerară Camelia Buzatu, o luptătoare pe 

frontul asumării condiției sale de muză ucenică, așa cum 

se autodefinește, dar ceea ce conferă forță poemului 

Muză ucenică este conținut mai cu seamă în versurile: 

”să-mi cioplesc din inimă atât cât trebuie,/în timp ce 

spun anecdote/despre sinucidere moarte temerilor 

mele/să mă desăvârșesc... 

       Textul Iriși albaștri are un incipt confesiv legat direct 

de titlul ce conține o întrebare oarecum retorică; este 

vorba despre filozofia plecărilor, pe care autoarea 

mărturisește că nu le suportă: ”Întotdeauna am detestat 

plecările/și-acea venire de nicăieri.” 

        Dragostea se manifestă sonor, prin zăngănit de 

geamuri puse la cele patru cămăruțe ale inimii: ”lovituri 

de berbec în creștetul aerului/fac și-acuma să-mi zornăie 

geamurile la toate cele patru cămăruțe/Îți duc dorul mai 

ales când plouă/dar mai am puterea să aștept o zi de 

gală/în care îmi voi deschide pieptul.” 

        ”Pe ușa menită o să intru în genunchi/scuturându-

mă de gânduri ca de promoroacă”, ne spune Camelia în 

poezia Polen și trebuie s-o credem, căci sentimentul  

evlaviei  poate condiționa pătrunderea într-un dincolo 

inaccesibil celor care nu pot nutri asemenea sentiment. 

        Imposibilitatea trăirii plenare a dragostei este 

asociată cu elemente ale unui cadru exterior aflat în 

complicitate cu eroii zilei, astfel încât poeta este 

convinsă că  ”Vom rămâne în balans…/Ca două păsări 

care vor să se logodească în aer/vom rămâne în balans 

până când vom fi târâți/acolo unde granițele se 

împletesc,/ca amintirea a doi cireși/îndulcind o poveste 

de mai.” (Degete de ceară) 

        O previziune sumbră, având în vedere contextual 

actual, am descoperit în versurile poemului  Funia 

clopotarului, din care citez fragmentul care mi s-a părut 

cel mai expresiv: ”Se scutură pereții lumii/umezi de-atâta 

rugă/poți crede că sunt câinii salvați de la înec/cum s-au 

despărțit apele se despart gândurile bune…” 

         Pentru Camelia Buzatu nucul din ograda copilăriei 

reprezintă ceea ce era salcâmul pentru Moromeți, un fel 

de axis mundi, de vreme ce se urcă în el și contemplă 

norii, care nu sunt altceva decât ”Balcoane ale 

universului”. 

        Poeta are viziuni despre  locuri și  oameni, despre 

cum își poate apropia obiectele, cum le poate îmblânzi 

prin mângâieri succesive:” Hai într-un col mai 

retras/unde ziua se măsoară-n atingeri,/aici nu 

contează/că numele care te-a primit curge în afara ta,/îl 

poți privi așa cum ai privi o cascadă”. (Atingeri) 

         Într-o atmosferă ușor patetică se consumă 

scenariul  unei înstrăinări, manifestată prin uitarea 

numelui, mai întâi, urmată de actul risipirii, comparat cu 

mișcarea unui balansoar care-și risipește chiar ritmul. 

( Pierdere) 

           Trecerea timpului, temă inepuizabilă în orice 

epocă și pentru oricare gen literar, apare  și în poezia 

Cameliei,  sub pretextul unui du-te-vino continuu al cărui 

efect apare sugerat în versurile: ”ca un ostaș istovit trece 

și trupul tău/dintr-o trudă în alta. (Taxi) 

           Îi vine bine rolul de  prezicătoare Cameliei, când 

afirmă ” Ziua de mâine va răsturna barca zilelor 

viitoare./teama va înflori!”, luând ca panaceu universal, 

credința în divinitate. 

         Apocalipsă e și când poeta simte o dematerializare 

a propriei ființe:” Așa rodesc în tăcere,/golită de mine și 

de sufletul meu/ca un dovleac în noaptea de 

Halloween”.(Deșert) 

        Ultimul text al volumului este cel care dă și titlul 

acestuia, De ce pleci, Katalin, întrebare ce rămâne fără 

un răspuns, chiar dacă ”frumoasa Katalin avea șolduri 

mari/pe care și le unduia în ritmul bărcilor acostate pe 

dig.” 

         Înclin să cred că această Katalin este o nălucă, 

frumoasă și periculoasă, cum sunt, în general, nălucile,      

Poate fi și proiecția unui  vis sau, de ce nu,  POEZIA  

însăși, pe ale cărei urme calcă înfrigurată  și atentă 

Camelia Buzatu. 
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Incursiune în concretul sugestiei 
 

O analiză în inefabilul sentimentelor și trăirilor, 

în siajul lor între rațiune și afect, realizează Ileana 

Popescu Bâldea în Anatomia sugestiei
1
. Ca Hortensia 

Papadat-Bengescu, Ileana Popescu Bâldea se 

concentrează asupra trupului sufletesc, cu anatomia lui 

specifică, într-un concret al imponderabilului, cu etaje și 

subterane labirintice, atât de dificil de pus în grila rațiunii, 

căci mereu rămâne ceva în afara înțelesului logic, 

sufletul având rațiunile lui pe care rațiunea nu le poate 

cuprinde. 

 Anatomia sugestiei, noul roman, așezat în 

descendența romanelor Ape spre nimic, Viață, atât, 

Păsări și umbre, a căror acțiune o continuă, urmărind 

destinul personajului Iulia Manoliu, la care se adaugă 

Step pe o planetă albastră, al cincilea, este parte a unei 

suite în aceeași tonalitate romantic-postmodernistă, dar 

cu diferențeiri în comportamentul personajelor, în 

caracterul, în mișcările lor. Structura componistică, 

relevabilă la nivelul formei și al fondului: predispoziția 

muzicală a personajelor, Alexandru Enescu este 

profesor la Conservator, Iulia Manoliu a cochetat cu 

muzica, renunțând, însă, la studiile muzicale pentru 

medicină, dar râmânând cu pasiunea pentru muzică, 

manifestată prin preferințe muzicale, presărate de-a 

lungul întregii acțiuni, laitmotivul Fuga lui Bach, ecou în 

subsidiar al poveștii celor doi – Iulia și Alexandru, un 

mod de a explica/sugera contratimpul în iubire, își află 

coerența în logica narațiunii, supusă voinței naratorului-

peersonaj care proiectează propria viziune subiectivă 

asupra faptelor, a relațiilor dintre personaje, asupra 

lumii. Hipersensibilitatea acestui personaj-narator care e 

Iulia Manoliu o plasează într-un extrasenzorial, dincolo 

de concretul realului, în concretul propriilor  trăiri, 

senzații și sentimente ce reflectă fizica și metafizica 

lumii, acolo unde, „uneori, gravitația își uită un picior în 

urmă și pletele mele nu mai prind gândurile 

oamenilor...”, acolo unde, așadar, acționează alte legi, 

gravitația încetinește și sufletul își poate întinde aripile, 

înălțându-se în tăriile visului. 

Cele patru capitole: Salt de înger, Halucinogene, 

Diminețile unui înger, Undeva, în Hanovra, compun o 

narațiune în care, deliberat, ficțiunea și nonficțiunea se 

amestecă până la topirea completă a limitelor care le-ar 

putea despărți. Iulia Manoliu nu este Ileana Popescu 

Bâldea, deși autoarea îi împrumută cărțile, e doar o 

proiecție a ei, o imagine lunară, oglinda ei de argint, în 

care trăiește și supraviețuiește într-o idealitate visată și 

vizată mereu. Titlurile capitolelor sunt supuse aceluiași 

proces al suprapunerii liniilor, Salt de înger fiind romanul 

la crae lucrează Alexandru Enescu, iar Diminețile unui 

înger, romanul lui Toni Vasilescu. 

Metaromanul – fiecare personaje: Iulia Manoliu, 

Alexandru Enescu, Toni Vasilescu, lucrează la un roman 

– este o prezență constantă. În estetica postmodernistă, 

acest fapt ar putea sugera textualizarea lumii, 

fragmentarismul. Fiecare dintre cei trei au acces la 

propria felie de viață, un fragment din realitate, 

totalitatea rămânând o aspirație. Apoi, există și sugestia 

contrapunctică, realizată tehnic prin reflectarea din 

perspective diferite a unor momente de viață comune, 

față de care fiecare are propria variantă. Iulia, Alex, Toni 

sunt doar martori ai vremurilor față de care se 

distanțează, realitatea este doar rama în care ei își pun 

propria poveste, dar și martori ai succesiunii momentelor 

care le alcătuiesc viața și le configurează destinul. 

Asupra acestui aspect se  concentrează ei, viața lor îi 

absoarbe. Cunoașterea lumii e ocultată, nu anatomia ei 

îi preocupă. Cunoașterea eului, a sinelui îi reține, îi 

întoarce spre propriul labirint, în care este desenată 

anatomia sugestiei, și inefabilele ei vor ei să elucideze, 

clarificându-se pe ei înșiși, totodată. 

Primele două capitole, Salt de înger și 

Halucinogene, debutează sub semnul negației: „Nu, nu 

merge așa!”; „Nu! Ieri nu există decât sub pleoape – ca 

momentele de fericire sau tristețe, din urmă. Nu putem 

decide pentru tot. Drumul nostru se află în palma din 

cer.”, relevând o intenție de întoarcere în trecutul unor 

momente de viață, concepții, nu în sensul corectării, cât 

al clarificării de sine, ca o concretizare a îndemnului 

socratic – Cunoaște-te pe tine însuți! Întoarcerea în 

trecut, retrospectiva introspectivă presupune poveste, iar 

povestea cheamă cuvintele, scriitura. Scrisul este 

cathartic, eliberând de angoasa scriiturii, văzută ca 

jupuire de sine: „Am tras literele după mine – 

încruntându-mă, dezbrăcându-mă de piele strat după 

strat, până la adevăr.”, dar și rol terapeutic: a recupera 

cele două lumi absente din timpul interior, din memoria 

ființei. Întoarcerea spre sine se realizează prin ficțiunea 

poveștii: „Mă întreb de ce oare nu am continuat în 

romanul Păsări și umbre acțiunea din cartea Viață, atât 

– scrisă anterior? Vezi tu? Romanul acesta, Păsări și 

umbre, chiar este o ieșire laterală. Am simțit, Toni, am 

simțit ceva! Voi afla...”  

Actul scrierii este parte din poveste, concurând-

o chiar, cu sugestia componistică, o scriitură la trei 
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mâini, întrucât există o partitură a scriiturii pe care o 

experimentează, pe care o cântă pe clapele inimii toți 

trei: Iulia, Alex și Toni. Partea eseistică, în care Ileana 

Popescu Bâldea dezvăluie o concepție estetică este ea 

însăși parte a poveștii, în țesătura narațiunii 

postmoderniste având propria rațiune de a fi. 

Personajele se scrutează prin scris, își cunosc nu doar 

preocupările, ci și cărțile. Într-un dialog cu Toni, de 

exemplu, discuția e împinsă în zona relației dintre 

adevăr și ficțiune în creație, cu întrebări subînțelese: 

cât/ce din viața reală trece în viața operei? Din cumulul 

răspunsurilor se deduce o concepție estetică despre 

transfigurarea realului și transformarea persoanelor în 

personaje: „...fiecare personaj poartă amprenta eului 

meu, chiar dacă ele există în realitate. Așa am perceput 

indivizii. Accentuarea sau diminuarea calităților, 

exagerarea sau nu a defectelor lor sunt expresia 

subiectivismului meu, conștient sau nu...”. Sentimentele 

sunt reale, faptele, întâmplările – imaginare. Cel care 

referă despre roman nu este Ileana Popescu Bâldea, 

deși estetica autenticității este dominantă și ne-ar 

orienta către o viziune auctorială mai mult decât spre 

una naratorială; cel care referă despre roman este 

naratorul fictiv, cel care explicitează povestea și relațiile 

dintre personaje, în intenția clarificării de sine, căci o 

poveste nu redă un adevăr, vorba lui Gabriel Garcia 

Marquez, ci povestește, descrie metamnorfozele faptelor 

în interiorul profund, în abisurile creatoare ale eului. 

După depășirea barierelor interioare, povestea 

ființei poate începe: „A fost o singură dată, ca 

niciodată...”, și în acea clipă astrală, naratorul se retrage 

în dualitatea sa existențială – de om și de creator. 

Situația inițială este dramatică. Iulia se trezește 

din comă după două luni. Spațiul alienant al spitalului 

are valoare emblematică, răsfrângându-se asupra 

realului concret, sugestie a societății contemporane de 

început de secol și mileniu, o lume dacă nu bolnavă, cel 

puțin aliena(n)tă, dar și asupra realului eului, care se 

reconectează, pas cu pas, moment cu moment, la 

temperatura noului normal. Lumea i se dezvăluie, după 

această absență, puțin câte puțin, ca și cum ar trage 

ușor o cortină pentru a avea acces la ansamblul întregii 

scene. 

O întrebare se insinuează: De ce nu trăiesc 

fericirea aceste personaje, Iulia și Alexandru, deși 

iubirea există? Au pierdut, oare, capacitatea de a se mai 

bucura, de a prețui lucrurile ce li se oferă, șansele? Cei 

doi trăiesc, contrapunctic, într-un contratimp al lucidității 

momentului revelatoriu când fiecare conștientizează 

pierderea/ratarea. Luminile se focalizează pe Iulia 

Manoliu, ea fiind personajul-narator, fluxurile pleacă, 

întâi de toate, din privirea ei autoscopică, ceilalți – Toni 

și Alex, fiind reflectări ale perceperii și reprezentărilor ei 

subiective. Alex pare  mai mult o creație a ei, o proiecție 

mentală a unui ideal care nu se concretizează în Alex 

cel real: „Mi-e teamă că m-am îndrăgostit, în fapt, de 

Alex din amintirea mea și din cărți. Acum el doar se 

suprapune pe ceea ce a fost cândva...”. Real și fictiv se 

confundă. Personajul poate explica persoana reală mai 

mult decât invers. Intuim aici o reinterpretare a mitului lui 

Pygmalion: creația din perspectiva, nu a creatorului, ci a 

Galateei, creația.  

În ecuația aceasta cu necunoscutele destinului, 

intervine Toni Vasilescu. Iulia va fi obligată să decidă, să 

opteze. Finalul e cufundat în mister total. În cartea lui 

Toni, Diminețile unui înger, capitoul trei în romanul Ilenei 

Popescu Bâldea, într-o scenă gândită cinematografic, 

cei trei se întâlnesc, își declară, pe fundalul unei muzici 

învăluitoare, pe când „cărțile au coborât pe masă”, 

dreptul la existență literară. Obiectiv și subiectiv se 

reunesc în fasciculul unei lumini care nu clarifică, 

dimpotrivă, accentuează misterul. E o sugestie a 

disputei dintre autor și personajele care-și cer dreptul la 

viață: „-Fiecare dintre voi se crede un elefant alb, când, 

de fapt, sunteți doar doi devași./ -Dar eu exist, Iulia! Nu-

mi construiesc forme himerice prin care-mi manifest 

prezența alături de tine! a replicat Alex, încruntat./ -Și eu 

exist! Nu sunt o ființă dintr-un plan (desenat de un 

scriitor) pe care o percepi cu puterile tale 

extrasenzoriale! a ripostat, cu vehemență, Toni...”. 

Cortina misterului cade peste această poveste 

pe care Ileana Popescu Bâldea o continuă în Step pe o 

planetă albastră. Suspans, romantism, construcție 

elaborată, fără exces de tehnici și metode narative, însă, 

mister existențial, nu thriller, fac din Anatomia sugestiei 

o carte reprezentativă pentru Ileana Poepscu Bâldea, o 

lectură care satisface exigențele oricărui cititor. 

 

____________________________________________ 
1
Ileana Popescu Bâldea, Anatomia sugestiei, Editura 

Tracus Arte, București, 2021. 
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Daniel MARIȘ 

 

Trandafir de demult 

 

        Volumul de debut al lui Ioan Maxim Evu, ” 

Trandafirii din Valea Hermonului” ( Editura Colorama -

Cluj-Napoca, 2021) exersează în bună măsură un lirism 

al emanației  spontane și imprevizibile ce obnubilează 

oarecum conștientul, emanație ce se transformă la 

rându-i în premisă a contemplării memoriei , ca o 

entitate vie și o cale de acces în viesparul de paradoxuri 

lăuntrice. Autorul, debutat încă din anul 1982 în revista 

Luceafărul și publicat în reviste literare importante ”este 

un poet recuperat” peste ani, deoarece probabil nu s-a 

luat niciodată în serios, cochetând cu pictura și cu 

sculptura, . Revenirea sa cu o poezie ”care face 

abstracție de generații și modele poetice„ (Silviu 

Guga),este una miraculoasă așadar cu un volum de 

poeme de o continuitate organică, peste timp, în spiritul 

unei evoluții confesive ce accede la perspective 

nostalgice, instigatoare de elanuri și rezonanțe 

atitudinale : ” În seara aceasta vreau să-ți trezesc 

nostalgiile,/ cu buzele arse de dogoarea secolelor, te 

chem,/ vino, căci frumusețea și-a ascuns fața,/ nimeni 

nu ne mai mângâie./ Ploaia nu mai sărută papucii 

faraonilor, / piatra nu mai zornăie prin geamurile/ prăfuite 

ale hagiografilor/ și pisicile nu mai ling sângele din 

apropierea jerfelor,/  vino căci alte gânduri ne poartă 

imaginația,/ gânduri având înfățișare de ciuperci 

înfășurate/ în radiații, mult mai repezi ca sunetul, / 

explozive, dar găunoase, asemeni ochilor melcilor 

marini./ Frageda copilărie și-a întins aripile, / ca 

marginea unei frunze răsucite în arșița orelor primare, / 

jinduim după timpul rostirii adevărului,/ singurătatea 

umple golurile inimii, iar inima bate/ ritmul căderii 

Ierusalimului...” ( Scrisoare către Nefertiti). Întreaga 

încărcătură ușor sceptică este condusă în spațiul 

inexorabilului iar raportul eului cu existența își are 

resorturile într-o mentalitate alchimică, legitimând o 

anume stare funciară de revelare a sacrului și 

metafizicului izbăvitor. Efluviile se reîntâlnesc în straturi 

anume , în succesiunea memorabilă și memorată a 

”energiilor profilactice”, amintind de o fragilitate plină de 

umbrele reflexiei. Revelația primei ipostaze a realității 

din vârtejurile materiei apare printr-o mișcare de bruscă 

apropiere, orientată spre inexorabila finititudine a unei 

existențe originare : „ Ascult înfrigurat orga lui/ Bach/ 

razele stelelor cern  aur obosit în acvariu câțiva pești/ 

mă privesc.../ ce iris/ tresar/ umbrele se prelungesc/ 

întemeind țara umbrelor/ așezată între Sinai și Marea 

Moartă/ viața se prelinge ca apa din ciutura/ crăpată/ 

câteva octave/ câteva stele/ cinci pâini trei pești/ 

Doamne când vei schimba / apa din acvariu ?” ( 

Acvarium).  

      Printr-o concepție a dispersiei, în continuarea unei 

călătorii a spiritului, autoscopia eternității venită din 

”nedesăvârșire” e învinsă într-un strat anume , își 

consumă asceza într-un decor al entităților 

fundamentale, viața și moartea . Palimpsestul acestor 

imagini, clădite de-a lungul evoluției susține arhitectura 

sensurilor poetice integratoare, care îl eliberează pe 

autor din capcana efemerului și volatilului : ” Morții se 

întorc/ toți morții se întorc/ vin la timp nu absentează/ 

nici unul/ în prima zi a invaziei mănâncă/ ambrozie și 

beau din vinul amestecat/ beau din tigvele nefilimilor/ 

cântând/ suntem nemuritori.../dar cei vii au plecat/ într-o 

călătorie/ fără întoarcere.” ( Macabră). Epurată de mit, 

poezia nu pare a însemna mare lucru iar Ioan Maxim 

Evu pare că a înțeles acest lucru. 
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Daniel MARIȘ 
 
   Despre neiubire și alte pandemii 

 

Sub semnul unei intense metamorfoze lăuntrice, solidar 

cu un tărâm al paradoxului și neprevăzutului poetul-

preot Rusu Ionel, părinte slujitor la parohia” Sfânta Ana” 

din Galați revine cu un nou volum de poezie ”Stări de 

urgență” ( Ed. Printech,2022). Stările acestea de urgență 

concentrează  în ele multe sensuri grăitoare, trecând 

prin dramele pe care toți le-am trait  de la realitatea 

concretă și până la traumele de vis și suflet, vizavi de 

izolarea și lipsa de libertate, aceste adânci 

inconveniente pe timp de criză. În acest context, 

luciditatea omului modern sfârșiat de dileme depășește 

aberațiile existențiale trăiește libertatea în mântuire. 

Numai ardoarea crezului îndumnezeit de puterea totală 

a cunoașterii de sine se înalță, dă sens captării 

adevărului, vocației umane a iubirii sacrale : ” Îmi 

poruncește Hristos: / Să renunț la măștile invizibile./ Să 

mă spăl pe mâini,/ Nu ca Pilat , cînd este vorba de 

viclenii./ Să-mi stropesc fața cu aghiazma gândurilor 

sfinte,/ După ce gândul otrăvit/ M-a îndepărtat de 

aproapele/ Distanța măsurată, nu în metri,/ Ci în 

nepotrivirea ochilor,/ În întorsul reciproc al spatelui,/ În 

călcarea peste morminte./ Da. Este o urgență/ Care se 

aplică la modul imperativ, timpul prezent, persoana a II-

a/ Și cere semnătură, / Ca o asumare”. Apoteoza 

aceasta a înălțării printr-o resurecție a spiritului , într-o 

perioadă de epidemie apără de vidul care amenință să 

înconjoare . Sau mai bine zis, cuvântul , ca un anotimp 

al curgerii, o trezire a conștiinței din deriziunea unei 

alienări tot mai prezente : ” Ciuma nu mai este 

multicoloră astăzi, /Nici roșie, nici galbenă și nici 

albastră./ Ciuma modernă nu se îmbracă în veșminte 

opulente,/ Ci în forme legale…fără măsură…/mototolind 

căile de acces și stăpânind mansarde./ E 

transfrontalieră./ Ea are mai multe denumiri : /Apostazie, 

Neiubire de Dumnezeu și de oameni./ Nu i se potrivește 

nici un vaccin,/ Ci numai Iisus Hristos din 

Împărtășanie…/ ”Mielul lui Dumnezeu Care Se Sfărâmă 

și Se împarte,/ Cel Ce Se mănâncă pururea/ Și niciodată 

nu se sfârșește”. Din acest amestec al vieții cu credința, 

o recuperare a unor emoții profunde grefate pe matricea 

realului, poezia devine o frumoasă metaforă a încrederii 

în absența limitei, a ” ascezei” lirice și nu numai , prin 

filtrele unui suflet din care iradiază un întreg caleidoscop 

de reacții sufletești și spirituale. Ardoarea mesajului se 

propagă așadar înobilată de puterea izbăvirii de păcat 

prin iubire și credință, miracolele unei unități cosmice 

esențiale : ” Of, Doamne,/ Port în mine durerile acestei 

lumi/ Care se scaldă în marea cu minciuni./ O,Doamne! 

Trăiește odată cu mine/ Lângă cascada cu neputințe/ 

Zbaterea, nașterea și renașterea ei./ Freamătul vieții mă 

însoțește și în gaură de șarpe,/ Văd oceanul de suferințe 

care caută s-o înghită!/ Câtă ipocrizie și cât de mult se 

neiubește!/ Cu toate acestea,/ Mai sunt încă adulți copii 

și copii adulți./ Și astfel, în taină omul Duhului se 

odrăslește,/ Se primenește lumea/ Cu lacrimi și rugi, cu 

lumini neapropiate/ Sub Pantocrator”. Obsesia și 

durerea neiubirii par a străbate ca un fir roșu 

întruchipările unei mitologii ce lasă să se întrezărească 

geneza unei salvări din amăgirile timpului . Epicentrul 

sensibil din sufletul poetului derivă din acest con de 

sentimente, în conture limpezi, ca o mărturie atentă și 

credibilă despre frământările unei lumi captive și 

totodată deschisă celor mai nebănuite începuturi. De aici 

se poate vorbi despre desprindere și mântuirea 

dinlăuntru , punctele cardinale ce relevă statornicia 

sufletească și puritatea crezului, un adevărat ritual de 

aspirații în aceeași incitantă sintaxă a sentimentelor : ” E 

urgent să nu mă mint pe mine/ însumi/ Cu măștile care 

pe dinafară emanau/ artificial zâmbete/ Iar din umbriri 

ascundeau un mormânt văruit cu ticăloșii/ Și să devin un 

copac cu flori/ În grădina cu maci a primăverii…”. Poezia 

preotului Rusu Ionel primenește și dă o transparență de 

rouă actului de revelație a originarului. 
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Redescoperirea Modelului: Pr. Ioan 
Chirilă "Ipostazieri ale Cuvântului-
Eseuri omiletice", 
                                                                    Editura 
Școala Ardeleană,Cluj-Napoca,2020 
 
 

Urmăresc de mai bine de treizeci de ani 
"modelul" părintelui Ioan, în complexitatea lui, fie că 
vorbesc de aparițiile editoriale legate de domeniul 
universitar de cercetare care îmi este și mie comun, fie 
că mă opresc la poezia lui ce a debutat inspirat cu 
volumul"Ecouri în Babel"(ed. Limes, 2000), printre 
celelalte cărți de  exegeză teologică:" Mesianism și 
Apocalipsă în scrierile de la Qumran" (1999) și "Qumran 
și Mariotis-două sinteze ascetice-locuri ale îmbogățirii 
duhovnicești(2000). Șirul ar putea continua cu celelalte 
apariții la fel de inspirate dintre care aș aminti doar cele 
două de dialoguri: "Israel.Întoarcerea acasă", amplu 
interviu legat de semnificația Locurilor Sfinte în relație cu 
cercetătorul biblic, cu iz autobiografic, și celălalt dialog:" 
A învăța să trăiești veșnicia", un taifas veritabil cu un 
interlocutor pe măsură, eruditul profesor Sandu Frunză.  

Constantin Cubleșan, în prefața generoasă pe 
care i-o face părintelui la volumul anterior de eseuri 
teologice:"Scara Cuvântului"(2017),scria despre predica 
de azi că a devenit "o frumoasă eseistică prin care se 
fac trimiteri la diverse opere de artă sau literatură...o 
formulă de elevație spirituală în totul"(pg.6). 

În această categorie se înscriu eseurile 
părintelui Ioan depășind,  cum bine sesiza Ovidiu 
Pecican în prefața la eseurile:" Model, chip, sens"(2017), 
arealul teologic, într-o concepție ortodoxă ce asimilează 
straturi culturale diverse, centrate pe cunoașterea 
limbilor greacă și slavonă, dar mai ales ebraică. 

Ioan Chirilă, ilustrul profesor universitar de 
Vechiul Testament ,ne oferă în cel de-al doilea volum de 
exegeză teologică la pericope evanghelice de peste an, 
într-un stil "elegant și simplu", dar în aceeași măsură 
inspirat și profund, o mostră personală de "a trăi 
veșnicia". Aceasta a fost și a rămas preocuparea lui de 
viață, pe care a transmis-o în cele mai diverse și 
neașteptate moduri ucenicilor, care au avut răbdare să-i 
stea în preajmă de-a lungul anilor și celor ce se bucură 
de sfaturile sale. 

Părintele Ioan explică necesitatea acestor 
exegeze într-un limbaj cât se poate de potrivit:" 
Cuvintele Evangheliei sunt adresate întregii făpturi, ele 
au suscitat interpretări variate și multe dispute privitoare 
la contextul rostirii și la obiectivul lor. De aceea noi, în 
meditațiile vesperale(îndeosebi), ne-am oprit asupra lor 

cu gândul de a aduce spre cei de azi forța lor pedagogic 
duhovnicească, pentru ca, ìnțelegându-le,să începem să 
le întrupăm, iar, întrupându-le, să ajungem la unitatea în 
cuvânt cu Hristos, ca apoi să trecem la împlinirea lor în 
viața fiecăruia, adică la actul de unire în acțiune cu El". 

De aceea Mircea Muthu, în prefața pe care o 
face volumului de față, accentuează "cadența de 
poem","fiorul poetic", care traversează "rostirile" 
părintelui în fața unei audiențe devenite participative. Pe 
acest traseu ascendent și acompaniat de inflexiunea 
lirică, cel al regăsirii de sine și implicit, al 
(auto)desăvârșirii harnice, spune domnul Muthu, 
"teoreticul" devine "practic", este ortopraxia înțeleasă ca 
funcție de "etalonul dreptății, care este Logos". 
Acesta este și rostul eseurilor de față, de a pătrunde în 
înțelesurile evanghelice și a redescoperi Modelul în 
forma "chipului". Pentru părintele Ioan, chipul e 
totalitatea arătărilor noastre realizate către lume și către 
cer, este "un nucce" care nu poate fi epuizat într-o 
definiție, ci doar înțeles din trăire și arătat, precum 
mărturisirile exegetice din această carte. 
Exemplele ar fi nenumărate dar aș alege o mostră de 
interpretare care ar fi revelatoare "stilului"de exegeză 
practicat de autor. 

Într-un eseu la Duminica Tomii părintele 
vorbește despre "șabloanele, automatisme  de gândire" 
care ne guvernează înțelegerea apostolului Toma și nu 
numai. El ne propune să-l vedem pe Toma nu din 
perspectiva necredinciosului ci din cea a fidelului mânat 
de o gelozie sfântă. Și explică mai departe exclamație 
apostolului când L-a văzut pe Mesia:" Adonai 
Eli!"(Domnul meu și Dumnezeul meu). Părintele explică 
mai departe că "Adonai" era formulă de substituție a 
tetragramei și atunci putem citi în alți termeni această 
mărturisire de credință profundă: Iahve Elohim - 
Dumnezeu Cel iubitor - De obicei tetragrama este legată 
de ideea de iubire - Dumnezeu Cel făcător. 

Mai înainte de a face trebuie să iubești,spune 
părintele, iar atunci când iubești învălui, îmbraci,pui în 
esența lucrului tău ceea ce verticalizează, ceea ce 
unește cu veșnicia, pui în esența lucrului tău, ca și 
coloană vertebrală a făpturii tale, esența învierii,adică 
pecetea lui Hristos Cel Înviat. 

Citatele din Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți își 
găsesc locul firesc într-o hermeneutică impecabilă ce 
configurează imaginea dascălului de vocație ce înțelege 
și transmite și de la amvon educația ca formă de 
mărturisire a Împărăției prin redescoperirea Modelului.  
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Lucian GRUIA 
 
 

Elena Ionescu Colcigeanni – 

Misterul din ajunul nunţii  

         Elena Ionescu Colcigieanni s-a născut în comuna 
Tomşani, Jud. Prahova, la data de  în 21 mai 1939 şi a 
absolvit Liceul Mihai Viteazul din Ploieşti, în1957, apoi 
Şcoala de Asistente de Medicină Generală tot în Ploieşti, 
în anul 1960. După obţinerea grdului principal, din 1970 
a lucrat la Spitalul Universitar din Bucureşti, până la 
pensionare.  

Elena Ionescu Colcigeanni a publicat până acum 
11 volume de proză (10 romane şi o carte de  povestiri) 
dintre care prezentăm romanul cel mai recent, Misterul 
din ajunul nunţii (vol. I - Ed. Astralis, 2018 şi vol. II - Ed. 
Astralis, 2020). 

Filosoful francez Gaston Bachelard afirmă că 
există două funcţii cognitive ale omului: funcţia realităţii, 
care ne permite să ne descurcăm în lumea obiectivă şi 
funcţia imaginarului, care permite creaţia artistică. Elena 
Ionescu Colcigeanni are această funcţie a imaginaruli 
foarte bine dezvoltată, aşa cum o dovedeşte Misterul din 
ajunul nunţii. 

În acest roman autoarea dovedeşte o bună 
stăpânire  a tehnicii narative clasice, respectând 
momentele desfăşurării epice. De asemenea autoarea 
ne dovedeşte că ştie să conducă cu mână sigură 
numeroase personaje şi să imagineze, întâmplări 
dramatice (virtuale şi fantastice) cu care captează 
atenţia cititorilor. 

Romanul incitant începe prin relevarea unui mister 
pe care bunica Varvara îl destăinuie nepoatei sale Lidia, 
pe atunci elevă, cu condiţia să nu-l divulge niciodată. 
Cititorii vor trebui să-l descopere citind cartea. Lidia, ca 
să scape de povara misterului care o subjuga, pleacă de 
acasă (o localitate de lângă Suceava), tocmai la 
Timişoara unde va începe o nouă viaţă. O urmează şi 
verişoara sa Anicuţa, amândouă dovedindu-se foarte 
capabile la Scoala profesională de arte şi meserii din 
Suceava – secţia croitorie. Sunt angajate şi păşesc în 
viaţă cu dreptul. Dar fetele au personalităţi diametral 
opuse, Lidia este serioasă, harnică, gospodină 
desăvârşită, în timp ce Anicuţa este frivolă, nu o 
interesau decât bărbaţii.  

Lidia, foarte conştiincioasă şi studioasă, urmează 
liceul la seral, apoi facultatea de Chimie industrială şi 
ajunge asistentă universitară. Fetele se mărită: Lidia, din 
dragoste, cu inginerul Ovidiu, bărbat de mare probitate 
morală şi profesională, iar Anicuţa, din interes  cu un 
inginer de perspectivă, Alexandru, cu toată împotrivirea 
părinţilor acestuia. Acum apare al doilea mister, Anicuţa  
naşte un băieţel, Mihăiţă, care semăna mai mult cu 
iubitul ei anterior, Marian; mama recunoscându-şi 
greşeala  şi anume că înaintea nunţii se culcase cu 

acesta. Anicuţa pleacă de acasă în căutarea lui Marian. 
Acesta se căsătoreşte cu Marija stabilindu-se  la conacul 
acesteia din Serbia (la Raska). Marija moare într-un 
accident la schi. Marian nu mai vrea să trăiască în lipsa 
ei şi moare într-un spital din Bucureşti. Este într-un fel 
pedepsit pentru viaţa sa destrăbălată de interlop. 

În urma plecării de acasă a Anicuţei, Mihăiţă 
devine  recalcitrant, trăieşte cu impresia că  Alexandru îi 
alungase mama. Supoziţia se destramă abia când 
moare tatăl său presupus natural, Marian. Acum băiatul, 
absolvent al unei facultăţi din Bucureşti, se împacă cu 
Alexandru, tatăl presupus adoptiv şi amândoi se întorc 
acasă împreună la Timişoara. 

Întâmplările nu se opresc  aici.  
Părinţii lui Ovidiu mor  într-un accident de maşină, 

ceea ce-I provoacă Lidiei dorinţa de a-şi vedea părinţii 
după 18 ani de la plecarea ei intempestivă, timp în care 
nu ţinuse legătura cu ei. Pleacă cu avionul la Suceava 
urmând a se întoarce cu trenul. Este bine primită de 
bunica Varvara şi de tatăl ei Gheorghiţă dar mama ei, 
Angheluţa o alungă. Pe tren, la întoarcere, i se întâmplă 
un eveniment senzational. O tânără mama îşi 
abandonează fetiţa, Maria, de un an şi două luni, în 
braţele Lidiei. O scrisoare lăsată de mamă în rucsacul 
ei, lămureşte situaţia tragică. Călătorii din vagon o 
încurajează pe Lidia să înfieze copilul, promiţându-I că 
vor fi naşii fetiţei. Ideea îi surâde şi eroinei întrucât nu 
voia să aibă proprii ei copii, tocmai din cauza misterului 
de care am pomenit la începutul comentariului. Mare 
surpriză pentru Ovidiu care e chiar încântat de fetiţă şi 
după multe obstrucţii datorate birocraţiei, reuşesc să o 
adopte pe micuţa Maria. La botez şi vin cei din 
Bucureşti/martorii din tren la Timişoara şi se încinge o 
petrecere pe cinste. 

Mihăiaş  vrea să-şi cunoască mama şi s-o întrebe 
de ce a plecat de acasă şi l-a abandonat. Află de la un 
prieten de-al lui Marian adresa părinţilor acestuia din 
Serbia şi le scrie dorind să afle cum o poate găsi pe 
mama sa. Dar nu se ştie decât că a plecat de la Marian 
unde făcea curat la pensiune şi se cupla cu turiştii cazaţi 
acolo.  

Mihai/Mihăiaş vrea ca Alexandru să facă testul  de 
paternitate, ceea ce nu se făcuse când Anicuţa a spus 
că e copilul lui Marian. Rezultatul testului nu-l vom 
divulga, rămâne cititorilor să-l descopere, pentru ca 
romanul să se încheie rotund.   

Mama Lidiei moare noaptea, avea coşmaruri că o 
aleargă tatăl ei, vampir, sau fantomă, dar a doua zi se 
constată că vaea pe gât urma unei muşcături de fiară. În 
acest moment romanul ia o turnură fantastică.  

Moare şi Varvara deci numai Lidia rămăsese 
purtătoarea secretului. Viaţa merge mai departe. La 
cimitirul mamei, Lidia îi mărturiseşte în gând secretul 
deţinut de ea şi poate că blestemul se exorcizează. 
Finalul rămâne deschis.  

Elena Ionescu Colcigeanni se dovedeşte o 
povestitoare talentată.  

Construcţia epică este ingenioasă, ea se 
desfăşoară între două mistere pe care cititorii le vor afla 
singuri. Primul constituie intriga, ultimul, deznodământul. 

Autoarea construieşte verosimil, până la un 
moment dat când izbucneşte, fantasticul. Fantezia 
prozatoarei este surprinzătoare. Cartea se citeşte cu 
interes. 
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Octavian MIHALCEA 

 

Idealul adevărului eliberator 

 

      Povestirile Veronicăi Popescu din volumul 

Plata păcatului (Editura InfoRapArt, Galați, 

2019) scot în evidență evenimente cu o doză 

mare de efect neliniștitor, personajele făcând 

parte dintr-o zonă socială în aparență fără 

pretenții deosebite, dar plină de semnificații 

adânci. Situații absolut normale se finalizează 

brusc printr-o radicală ruptură la nivel 

existențial. Pluralitatea gesturilor antisociale 

conferă povestirilor din Plata păcatului un 

accentuat caracter justițiar. Meandrele 

prezente adeseori pe parcursul textelor cărții 

semnate de Veronica Popescu ne pun în fața 

unor situații cu adevărat excepționale. Printre 

multe altele, iată un pasaj impresionant din 

debutul povestirii intitulată Visul : "Stătea 

rezemată de masa pe care era așezat sicriul. 

Împietrită de durere, privea în gol, cu o privire 

ștearsă în care nu vedeai altceva decât golul 

din sufletul ei și-o amărăciune fără margini. Fiul 

ei, ultimul său fiu, Viorel, zăcea în sicriul așezat 

pe masa sufrageriei. Sicriul era acoperit cu 

capac, ca să oprească oarecum mirosul care 

se răspândea. Copilul se înecase în lacul 

Cătușa și pentru că l-au găsit cu greu, și fiind și 

cald, deja mirosea greu, dar ei nu-i păsa, era 

puiul ei, ultimul ei pui, pe care, peste câteva 

ore, nu avea să-l mai vadă, așa că nu se 

dezlipea de lângă sicriu." O tristețe 

nedisimulată caracterizează atmosfera 

majorității prozelor acestei talentate autoare cu 

acute propensiuni dramatice. În acest sens 

sunt reliefate viciile caracteristice naturii 

umane, hibe care duc la destrămarea a 

numeroase vieți, după cum vedem din 

parcurgerea cărții. Destructurarea interiorității 

unor personaje este omniprezentă. Stările 

protagoniștilor se pot schimba în orice 

moment, nu de puține ori chiar și radical. 

Autoarea pune un accent deosebit pe 

autenticismul actului narativ, astfel încât ceea 

ce ne este prezentat nu are în nicio ipostază 

pecetea artificialului. Putem intui uneori faptul 

că anumite personaje au existat sau există în 

realitate. Veronica Popescu militează pentru 

asumarea profundă a tuturor atitudinilor 

existențiale, angajare deplină în orizontul trăirii. 

Prin intermediul suferinței se dorește ca atenția 

să fie îndreptată către o dezirabilă accepțiune 

purificatoare. Sfâșierea sufletească 

declanșează nebănuite energii intime, 

redimensionante. Inechitățile au parte de 

radicale condamnări, totul pentru triumful unui 

spirit etic implacabil. Apelul la elemente 

narative proprii și arealului fantastic asigură 

acestor povestiri o complexitate deosebită. 

Textele în proză din volumul Veronicăi 

Popescu, Plata păcatului, au un caracter 

deosebit de tușant, fiind căutat cu orice preț 

echilibrul, printre variatele pusee din zodia 

dramaticului. Tentația luminii este mereu 

prezentă, întru deschideri spre adevăruri 

eliberatoare.  
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Literatura în România. Între două 
extreme 
 
Scriitor cu viziuni antisemite, ucis de 

comuniști: Sebastian Bornemisa 

 

Poet, prozator, editor, folclorist cu o activitate 

prolifică, Sebastian Bornemisa a adus contribuții 

benefice literaturii române, atât din calitatea de creator, 

cât și din cea de editor sau culegător de creații populare. 

A publicat mai multe volume literare, culegeri folclorice, 

unele în Orăștie, altele la Cluj
2
. Catalogul Librăriei 

Naționale, Orăștie, 1911; Cele mai frumoase poezii 

poporale, Orăștie, 1912, ediția a II-a, Orăștie, 1926; 

Cântece de dor și jale adunate din popor, Cluj, 1926; 

Nouăzeci și opt de cântece de dragoste, Cluj, 1926; O 

sută patru chiuituri de la joc, Cluj, 1926; Duhul cel rău 

(roman), Cluj, 1927; Durerile Ardealului, Cluj, 1927; 

Sufletu-mi de odinioară (versuri), Cluj, 1929; Strigături 

de joc, Cluj, f.a.; Cum s-ar putea înfăptui o Românie 

nouă și fericită, 1933.  

S-a născut pe 24 iunie 1890 în comuna Burjuc, 

județul Hunedoara, fiul Elenei și al lui Anghel Bornemisa, 

învățător. Înrudit prin căsătorie cu familia lui Ioan Moța. 

Și-a efectuat studiile liceale la Orăștie și Brașov, pe cele 

superioare la Facultatea de Litere și Filosofie a 

Universității din Budapesta (1909-1913), unde își va lua 

doctoratul (1914).  

Membru în Partidul Național Român, Partidul 

Poporului (1920) și în Partidul Național Creștin (1935), 

Sebastian Bornemisa a fost dominat, încă din 

adolescență, de sentimente naționaliste puternice. În 

luna martie a anului 1904, împreună cu mai mulți colegi 

                                                           
2
 Lucian Nastasă, ITINERARII SPRE LUMEA SAVANTĂ. 

Tineri din spațiul românesc la studii în străinătate (1864-1944), 
Editura Limes, 2006, p. 182.  

de școală, ar fi rupt coardele tricolore maghiare și le-ar fi 

aruncat în noroi. După incident a fost transferat la 

gimnaziul român din orașul Brașov.
3
 Aici, sentimentul 

patriotic este trăit cu și mai mult intensitate.  

Printre cei care au profesat de-a lungul timpului 

la liceul „Andrei Șaguna” din Brașov, a cărui absolvent 

este, îi regăsim pe Gavril Munteanu, Ion Mosora, Ioan A. 

Lapedatu, David Almășan, Iosif Blaga, Virgil Onețiu, 

Andrei Bârseanu, Vasile Goldiș, Valeriu Braniște, Axente 

Banciu ș.a.m.d., majoritatea personalități implicate în 

viața politică, ca și unii dintre cei care au absolvit studiile 

la aceeași instituție. Printre foștii elevi ai liceului, alături 

de Sebastian Bornemisa, îi aflăm pe Titu Manolescu, 

Alexandru Vaida Voevod, Octavian Goga (foarte bun 

prieten al omului de cultură hunedorean), Ștefan Iosif, 

Sextil Pușcariu, Ion Sârbu, Traian Moșoiu ș.a.
4
  

Odată cu izbucnirea primei conflagrații a fost 

mobilizat în armată austro-ungară, în 1915 dezertând și 

refugiindu-se în Vechiul Regat, unde s-a angajat ca 

profesor la Turnu Măgurele
5
. Între anii 1916-1918 s-a 

înrolat voluntar în Armata Română. În anul 1918 a fost 

profesor la Liceul „Regina Maria” din Chișinău. Tot 

atunci s-a alăturat campaniei inițiată de Octavian Goga 

pentru susținerea cauzei Ardealului. În 1919 a fost ales 

deputat de Hunedoara din partea P.N.Ț., în 1926 fiind 

reales pe listele Partidului Poporului. „(...) Dr. Sebastian 

Bornemisa, citind acolo la tribuna Camerei Deputaților 

un articol din Cuvântul Satelor a scos în relief bunul simț 

politic şi național al țăranului român, care scoțând o 

gazetă a sa, face apel la înfrățirea tuturor claselor - în 

special la conducătorii firești ai satelor cu poporul, 

pentru ridicarea țărănimii române - şi prin aceasta 

întărirea Patriei mărite.”
6
  

A fost un susținător și promotor al unirii tuturor 

românilor. La data de 18 septembrie 1915 s-a înființat 

„Federația unionistă” din România, președinte fiind 

Nicolae Filipescu, iar vicepreședinți Take Ionescu şi 

Simion Mândrescu. A două zi după înființare a expediat 

adeziunea și Sebastian Bornemisa.
7
 

Format intelectual în jurul unor personalități 

atașate valorilor creștine ale Bisericii Ortodoxe Române, 

politicianul și jurnalistul Sebastian Bornemisa a fost în 

permanență dedicat activităților religioase și a contribuit, 

atât ca enoriaș, cât și din calitate de primar, cu donații la 

ctitorirea unor lăcașuri de cult și a încurajat religia în 

care a crezut toată viața.  
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La apelul Consiliului Eparhial Ortodox Român 

din municipiul Cluj-Napoca, alături de alte persoane sau 

societăți bancare (Banca „Albina” din Sibiu: Banca 

„Vâlcea” din Râmnicul-Vâlcea), a contribuit cu suma de 

500 lei pentru zidirea Catedralei Mitropolitană din Cluj-

Napoca.
8
 Cu ocazia începerii zidirii bisericii din parohia a 

IlI-a, Cluj-Napoca, pe terenul din Calea Regele 

Ferdinand, nr. 73, în faţa institutului Marianum, aflăm din 

Renașterea, organul oficial al Eparhiei Ortodoxe 

Române a Vadului, Feleacului, Geoagiului și Clujului, că: 

„un ajutor simțitor a venit de la primăria oraşului Cluj, 

meritul fiind al fostului primar Dr. Sebastian Bornemisa.”
9
 

Aceeași publicație, cu ocazia sfințirii Bisericii Ortodoxe 

din Huedin, ne spune că fostul publicist și politician, 

membru în Comitetul de Direcție al Societății „Frăția 

Ortodoxă Română”, „a vorbit în numele acestei asociații, 

asigurând de sprijinul necondiționat pe care îl dă 

Bisericii Ortodoxe Române.”
10

 

 A fost un apropiat al lui Nicolae Ivan, 

academician, primul episcop al Episcopiei Vadului, 

Feleacului și Clujului, pe care a condus-o din 1921 până 

la sfârșitul vieții, despre care are doar cuvinte de laudă: 

„Aruncând o privire scurtă retrospectivă asupra carierei 

Prea Sfinției Sale, pornită de la catedra de modest 

institutor al Românilor din Orăştie şi priponită acum în 

tronul de arhiereu al Clujului, eu descopăr, astfel, în 

această bogată şi tumultoasă carieră, biruința unui 

deosebit talent de diplomat, căruia neamul românesc i-

ar fi putut lua, pe orice teren, același mare folos pe care 

i l-a luat sfânta noastră ortodoxie (...).”
11

 

 Decedat în anul 1936, teologul Nicolae Ivan a 

fost succedat la conducerea Episcopiei Vadului, 

Feleacului și Clujului de Nicolae Colan, și el un apropiat 

al lui Sebastian Bornemisa, episcop care, înconjurat de 

un sobor de preoți, a oficiat la data de 2 iulie 1939 

căsătoria dintre Lucia, fiica lui Sebastian Bornemisa, și 

Eugen Bodea.
12

 Nașii de cununie au fost istoricul, 

academician, lider politic, Silviu Dragomir și soția lui.
13

  

În 1911, Sebastian Bornemisa, „un tânăr student 

în filozofie, înzestrat cu un frumos talent de scriitor”
14

 

fonda în Orăștie revista Cosânzeana, „vrednică urmașă 

a Familiei”
15

, începea în acest fel o activitate publicistică 

intensă, cu articole, creații literare, editoriale, poezii 

populare pe care le-a cules de pe sate. Anterior a 
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9
 O nouă biserică în Cluj (f.a.), în Renașterea, anul X, nr. 30-
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colaborat la mai multe publicații din Transilvania, și nu 

numai, scrisul său a devenit însă mult mai variat în 

Cosînzeana, revistă de cultură scoasă de el, mai întâi la 

Orăștie (1911-1915), apoi la Cluj-Napoca (1922-1928). 

A mai fondat gazeta Lumea și țara, apărută în Cluj-

Napoca (1923-1940) și în capitală (1940-1944). 

Începând din 1945, „Lumea şi Țara, întemeiată și 

redactată de dl Dr. Sebastian Bornemisa, s-a contopit cu 

gazeta Dreptatea Țăranilor de la Bucureşti.”
16

 La scurt 

timp își încetează apariția definitiv. În decursul timpului, 

aceasta a fost puternic implicată în lupta politică.  

Cu referire la articolul „Tovărășii urâte”, publicat 

în Lumea și țara, redacția revistei Țara noastră, 

publicație fondată Octavian Goga, nota: „«Lumea și 

țara» înregistrează felul în care Partidul Național a 

«descălecat» în Basarabia și se ridică indignată 

împotriva faptului că iluștrii matadori ai comitetului de o 

sută din Cluj n-au putut strânge la Chișinău decât 

adeziunea d-lui Dr. Corhan Bernstein și a altor fruntași 

de același soi.”
17

 În articolul respectiv, Sebastian 

Bornemisa scrie „(...) și ne vine rău, nu știu cum, când 

ne închipuiam pe acest domn și pe mulți alți semeni de-

ai lui luând parte la sfaturile Partidului Național alături de 

domnii Maniu, Goldiș și alții. Începutul acestei tovărășii 

se face azi șa Basarabia, ca mâine să se urmeze și cu 

Ardealul de bună seamă. Urâte tovărășii pe care ochii 

noștri nu ar dori deloc să le vadă și nici de ele să 

auzim.”
18

 Țara noastră concluzionează în articol, 

nesemnat, probabil să fie scris de Octavian Goga: „(...) 

Urâte tovărășii, fără îndoială. Noi de când o spunem? Dl. 

Sebastian Bornemisa dă dovadă de o oarecare naivitate 

când se miră și se indignează în fața acestor lucruri. 

Simpaticul redactor al gazetei „«Lumea și țara» ar trebui 

să știe că d. dr. Cohan Bernstein de la Chișinău e nepot 

de văr al fratelui mai mic Ignat Renner, care, ca și fratele 

său mai mare Max, sunt amicii lui Vaida, și furnizorii săi 

de piele și de tantieme de la fabrica din Cluj, cu același 

nume.”
19

 Este probabil ca autorul articolului din Țara 

noastră să facă aluzii la originea evreiască ale 

basarabenilor invocați.  

Sub conducerea lui a mai funcționat gazeta 

Apărarea, care cultivă „simțul românesc”
20

. Ziarul Unirea 

poporului prezenta noua gazetă entuziast. „Este complet 

independentă și se va bucura de colaborarea 

intelectualilor din toate partidele.”
21

 Din 1915, Sebastian 

Bornemisa a colaborat la gazeta Epoca, fondată în 1885 

de Nicolae Filipescu, care deținea o rubrică: „Ardealul 
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vorbește.”
22

 Tot din anul 1915 a fost redactor la Foaia 

Interesantă, supliment al ziarului Libertatea
23

.  

Ca formă de protest față de cenzura impusă de 

guvernul de la Budapesta, Ioan Moța își mută publicațiile 

în capitală. „(....) în condițiile înăspririi cenzurii şi 

accentuării șovinismului autorităților maghiare, preotul 

Moța este nevoit să părăsească orașul, împreună cu 

principalul său colaborator şi ginere în același timp, 

Sebastian Bornemisa.”
24

 Cele două gazete: Libertatea, 

care și-a schimbat denumirea în Libertatea din Ardeal, și 

Foaia interesantă vor apărea doar până în 4 august 

1916, cu câteva zile înainte de intrarea în război a 

României.
25

  

În luna martie a anului 1918, Cuvânt 

moldovenesc, ziar fondat de Pantelimon Halippa, a 

trecut sub conducerea preotului protopop Ioan Moța, 

care l-a angajat ca redactor pe Sebastian Bornemisa, 

până în decembrie 1918, când ambii s-au reîntors în 

Ardeal.
26

   

 Referitor la profesia de gazetar, S. Bornemisa o 

definea ca fiind „cea mai grea și cea mai nobilă dintre 

toate”
27

. Pe fondul entuziasmului debutului său în Foaia 

interesantă cu versuri, la vârsta de 18 ani, a decis să 

dedice „toată viața și tot rostul ei numai scrisului.”
28

 

Apreciindu-i talentul, Ioan Moța l-a invitat pentru câteva 

săptămâni la redacția ziarului Libertatea, pe care l-a 

fondat. „A doua zi am făcut rost de cele două coroane 

care-mi trebuiau ca să pot lua trenul până la Orăştie și la 

două ceasuri după-amiaza am bătut sfios în ușa 

redacției Libertatea. Nu voi uita niciodată această 

clipă.”
29

 Încă din perioada aceea manifestă atitudine 

antisemită.   

Cu ocazia unui turneu de propagandă a Ligii 

Apărării Național-Creștine din Cluj în județul Cojocna 

(Cluj), fostul lider politic și scriitor arată că „jidanii sunt ca 

un roi de lăcuste care, unde se așază, nimicesc totul”
30

. 

Cuvântarea sa „a impresionat mult pe țăranii adunați, a 

stârnit vii ovațiuni”
31

 Viziunile antisemite sunt împărtășite 

și în Cosînzeana, de Sebastian Bornemisa sau alți 

colaboratori apropiați. Într-un număr pe anul 1927 se 

publică în paginile revistei Cosînzeana că „un ziar din 

Capitală a obținut dintr-un josnic calcul bănesc, 
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concesiunea publicării în românește a memoriilor 

asasinei lui Grozăveascu. Este o profanare, împotriva 

căreia ne ridicăm cu toată indignarea. Criminala de la 

Viena nu poate avea scuze pentru noi, care l-m apreciat 

şi iubit pe Grozăvescu. Jidanca perversă şi rea, care a 

avut câinoșenia să suprime pe omul acela blând şi bun, 

pentru a veni să strige astăzi în românește «l-am iubit 

cum nimeni altcineva nu l-a iubit pe Grozăvescu», nu 

putea să găsească complicitate întru cinism şi adăpost 

întru sfidare, decât numai în publicația românească a 

unui jidan.”
32

 Astfel de revolte sunt întâlnite în mai multe 

numere și evidențiază mișcarea naționalistă din Ardeal, 

aderența la extrema dreaptă. Dintr-un alt număr aflăm 

că: „întâmplarea a făcut să ne cadă în mână dosarul 

unei afaceri foarte complicate cu unul din 

cinematografele «Fundației Principele Carol» din Ardeal. 

Am descoperit astfel lucruri pe care, dacă ar fi venit 

cineva să ni le povestească, mărturiseam că nu le-am fi 

crezut. Întreaga secțiune cinematografică a acestei 

admirabile instituții de cultură națională e năpădită de 

jidani. (....) În Ardeal toate concesiunile de cinematograf 

ale fundației sunt date jidanilor.”
33

  

Articolele de genul acesta pot fi puse pe seama 

sentimentelor patriotice care l-au dominat pe fondatorul 

publicației, cu atât mai mult că s-a format ca jurnalist în 

jurul preotului Ioan Moța, tatăl tânărului legionar Ioan 

Moța, unul dintre fondatorii Legiunii Arhanghelul Mihail, 

decedat în timpul războiului civil din Spania - 13 ianuarie 

1937.  

 Gazetele prietenoase omului politic și publicist îl 

descriu fastuos, ca pe unul dintre românii pătrunși de 

sentimente patriotice profunde: „Sufletu-i ales a vibrat în 

anii de liniște de un lirism curat topit în versuri cristaline; 

s-a înflăcărat de simțul străbun al iubirii de neam, în anii 

de sfârșit ai războiului mondial; și acum când are 

satisfacția să trăiască în țara mult visată la 1917-18, 

lucrează ca bun român și bun creștin, deci antisemit 

convins, la luminarea nației noastre, neglijată de 

politicieni și jefuită de jidani.”
34

  

Publicate sub semnătura lui S. Bornemisa, ale 

colaboratorilor apropiați sau anonime, opiniile radicale 

din Cozînzeana ilustrează perfect derapajele presei de 

la începutul secolului XX. Poziția dezagreabilă față de 

comunitatea evreiască de la noi din țară a avut la bază 

ca principal motiv religia, evreii fiind deseori priviți, nu 

doar în țara noastră, ca niște invadatori și păgâni. Un alt 

motiv l-a reprezentat sistemul economic.   

 Cu referire la cartea lui F. Roderich-Stoltheim: 

Jidanii în comerț, tradusă de S. Julea şi I. Măgură, 

Sebastian Bornemisa scrie o scurtă notă de lectură în 

care, cu o ostilitate caracteristică perioadei, ne spune: 
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„Ca aproape în toate cărțile de această natură, așa și-n 

aceasta găsim exasperante rânduri despre primejdia 

permanentă pe care o înfățișează pentru orice stat 

național elementul evreiesc.”
35

  Cu mult înainte, în 1912, 

citim într-un articol semnat Dr. I. T, referitor la situația 

teatrelor din București: că „Cei care sunt de părerea că 

arta e internațională, consecvenți acestei păreri, se şi 

abonează la teatrul diferitelor trupe ambulante de actori 

străini, jidani adunați de prin suburbiile capitalei şi, cu 

toate că cei de o naționalitate cu ei declară că sunt 

numai niște secături, vrednice de cabareiuri (sic!), ai 

noștri - şi ale noastre - sunt încântați de «arta 

internațională», sunt mândri c-au plătit trei părți din 

biletele de intrare. Dar când vine vreun artist de al 

nostru, sala e goală (....)”
36

  

Acest comportament îl regăsim în coloanele 

publicației și la Munteanu-Mio: „Am găsit o cârciumă, nu 

departe de locul unde ne-am sfătuit, a cărei stăpân era 

un jidan roșu ca un drac.”
37

 Tot el evidențiază 

deprinderile antisemite care au stăpânit Ardealul într-o 

perioadă în care extrema dreapta se afla pe un trend 

ascendent.  

Cum am menționat și anterior, religia a 

reprezentat principalul motiv care a determinat 

manierele dușmănoase pe care le putem observa în 

revista Cosînzeana: „(....) Am găsit, după două ore, un 

evreu. Nu știu pentru ce am o repulsiune pentru acest 

neam. Să fie poveștile copilăriei cu jidanii care varsă 

sânge de creștin în pâinea lor, sau...”
38

 

 Antisemitismul ne este înfățișat în revista 

ardeleană inclusiv în fragmente de proză scurtă. 

Scriitorul și publicistul Alexandru Ciura descrie în 

secțiunea „Pagini literare” cum: „(....) Peronul eră gol; 

câțiva jandarmi se șopoteau într-un colț cu șeful gării, un 

jidan cu mutra congestionată, având aerul de a 

împărtăși grozave secrete de stat.”
39

 La rândul său, 

scriitorul Ion Dragoslav descrie în fragmentul de proză 

scurtă „Ghiță prostul” cum: „dracii de prunci de jidan iar 

s-au legat de dânsul, ba de data asta şi mai mulți, şi l-au 

bătut.”
40

 

 Codirector al ziarelor Adevărul și Dimineața, 

director al cotidianelor A.B.C și Zorile, Emanuel Socor a 

publicat în 1911 lucrarea O rușine universitară - plagiatul 

domnului A. C. Cuza, care stârnit polemici aprinse în 

mai multe publicații, inclusiv în Cosînezana, unde 

directorul fondator se manifestă vulcanic în apărarea 
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fostului om politic, militant antisemit. „(...) S-a făcut mare 

scandal pe treaba asta şi numeroșii dușmani ai 

domnului Cuza au știut alarma țara întreagă, terfelindu-1 

în noroi. Erau la mijloc, bineînțeles, deosebirile politice la 

unii, şi ura de rasă la alții, care nu puteau ierta dlui 

Cuza, că ani de-a rândul cu o stăruință de fier, cu 

argumente sprijinite pe studii temeinice şi cu exemple 

scoase din viață a dovedit pericolul evreiesc ce 

amenință România, şi a pornit ajutorat de iubitul său 

prietin şi marele român, Nicolae Iorga, aceea luptă 

vehementă împotriva Jidanilor, care mai apoi s-a dovedit 

atât de salutară pentru bietul popor românesc de 

dincolo.”
41

  

Cu referire la experiența sa pe front, S. 

Bornemisa a publicat pasaje din romanul Duhul cel rău 

și în Cosînzeana. Se evidențiază, din nou, o atitudinea 

antisemită: „Acum în Galiția e altfel, aici sunt păduri sunt 

râuri, sunt câmpuri pline de cucuruz, de cartofi. Mai 

seamănă a fi țară, ca a noastră. Numai oamenii nu-s 

simpatici. Nu vezi decât jidani cu perciunii lungi, 

încovoiați ca o peana de rățoi, cu bărbi mari şi stufoase, 

murdari şi cu ochii șireți, - şi ruteni cari nu prea vorbesc 

şi cari nu ți-ar da un codru de pâine de pomană, să te 

vadă murind, ci te privesc cu ură.”
42

  

În aceeași măsură a fost un radical 

anticomunist, a se vedea cartea De ce nu poate fi 

plugarul român comunist, 1933, publicată sub egida 

ASTRA, în cuprinsul căreia vorbește despre: „râvna 

după proprietate”, „cine sunt dușmanii proprietății?” „cum 

s-a născut comunismul”, „întâii sprijinitori ai învățăturilor 

în Rusia” (partea I-a); „Forme politice de sat”, „viața 

religioasa în statul comunist”, „despre viața familiară”, 

„ce înseamnă comunizarea proprietății”, „viața în orașele 

comuniste”, „traiul celor mari și puternici”, „susținerea 

ordinei publice”, „apărarea țării”, „cum vreau (sic!) 

comuniștii să cucerească lumea” (partea a II-a); 

„Farmecul unui petec de pământ”, „poate fi plugarul 

român comunist” și „să-i întărim pe plugari” (partea a III-

a).  

A fost arestat și închis, între 1950-1953, la 

închisoarea din Sighet, unde a stat pentru o perioadă în 

aceeași celulă cu fostul președinte al PNȚ, Iuliu Maniu. 

Bolnav de cancer, fostul om de cultură și 

politician ar fi fost ademenit cu promisiuni privind 

medicația și o eventuală operație în schimbul unor 

informații compromițătoare privitoare la alți deținuți, în 

mod special liderul P.N.Ț., Iuliu Maniu
43

. Conform 

certificatului de deces, a murit în închisoare la data de 

16 iulie 1953. 
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         Ochi de lună 

                   

           O frumoasă carte de poezie, semnată de Daniela 

Toma, a văzut lumina tiparului la editura Universitară, în 

anul 2021. Poeta nu este la prima carte și ne propune o 

incursiune interesantă, într-un univers intim, unde nu 

poate să pătrundă oricine. Deoarece, spune poeta ”cred 

că nu știam pe de rost niciun cântec de victorie/repetăm 

doar cuvinte care salvează aparențele,/într-un târziu 

staționat în obraji/ceea ce poate fi un minus sau un nu 

stiu ce de începător/primește rolul de consemnat în 

istorie pentru mărinimie,/asadar, să admirăm trebuința 

viscolului/ca să putem locui liberi într-o parte  mai puțin 

adâncă/a fantanii/ într-o zi va fi cald și ieftin în mijlocul 

ei.”. O psihoză străbate de la un capăt la altul versurile 

deoarece ”însingurarea intră după tine prin fereastra 

camerei de la baie/te cuprinde cu toate maănile si cu 

toate zidurile/și atârnă greu în cărșile tale”. 

           Poeziile nu au titlu și în spatele versurilor se 

simte o mână sigură, un imaginar propriu care încă 

încearcă să își definească propria identitate: ”gandurile 

se distilează în mici cercuri/se lovesc de aceleași simțuri 

aspre ca toate celelalte,/simple unbre a altora care văd 

ceea cve nimeni nu vede/într-o presimțire finală, 

niciodată caldă.” Pe măsură ce avansăm în lecturarea 

poemelor este imposibil să nu observăm aspectul lor 

miniaturialist: ”trebuie să mai știi că lutul acesta a fost 

întâi/un fel de ladă de zestre/unde îngropăm adesea 

straie colorate/cu care,mai apoi, îmbrăcăm lumea în 

desfrunziri/de o frumusețe uluitoare/acum, niște amintiri 

mai orgolioase țîșnesc/dintr-o clipă de luciditate/se fac 

foarte repede zi, ca în cele din urmă tu să înțelegi/la ce 

folosește frumusețea/și uite așa, prin crăpăturile lutului 

sorbi cu lăcomie suflete vesele”. 
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  Gersa 

Rrudha 

 

 

„Dora D’Istria între est și vest” 

 

 

           Dora D’Istria a fost una dintre cele mai 

cunoscute publiciste și scriitoare ale vremii și a fost 

descrisă drept una dintre cele mai importante 10 

femei intelectuale ale perioadei în care și-a 

desfășurat activitatea. A publicat aproximativ 150 

de studii, monografii, cărți și articole dedicate 

literaturii, folclorului, descrierilor de călătorie etc. 

Elena Gjika a devenit faimoasă ca publicistă și 

scriitoare în anul 1855 cu lucrarea „La vie dans 

l'Eglise monastique Orientale”, („Viața monahală în 

Biserica de Răsărit”), care a fost publicată la 

Bruxelles. Dintre lucrările ei putem aminti: „La 

nationalite Albanaise d'apres les Chants populaires 

- Les Albanais des deux Cotes de l'Adriatique” 

(„Naţionalitatea albaneză, după cântecele 

populare, albanezi de pe cele două maluri ale 

Adriaticii”, 1866 ), „Les ecrivains Albanais de l'Italie 

méridionale”, („Scriitorii albanezi din sudul Italiei”, 

1867), „Excuisses albanaises” („Desene albaneze”, 

1869), „Gli Albanesi in România” ( Albanezii în 

România”, 1873) etc. A colaborat cu reviste 

importante ale vremii, precum „Revue de Deux-

Mondes”, „Independence hellenique”, „Nuova 

Antologia” etc. Astfel influența ei culturală a fost 

nivel maxim, mai ales în ceea ce privește 

contribuția sa originală referitoare la relația dintre 

civilizațiile orientale și occidentale. 

       Civilizația pentru Dora D’Istria se mutase de 

mult de la Est la Vest, în ciuda zig-zag-urilor 

necesare și adesea dureroase. Nu i-a trecut prin 

cap să afirme că rolul Orientului nu a fost 

semnificativ pentru civilizația mondială. Dimpotrivă, 

cultura țărilor mediteraneene – greacă și arabă – 

influențase puternic lumea occidentală. Dar în 

epoca modernă, în opinia Dorei D’Istria, Orientul 

era complet diferit. I se părea că seamănă cu un 

iad mai îngrozitor decât cel al lui Dante, care avea 

propriile sale cauze, dar pe de altă parte, în 

profunzime, vedea un puternic spirit progresist.  

       În ce direcție ar fi trebuit să evolueze Albania și 

România, două țări dragi ei? Numai spre Vest, de 

asta era pe deplin conștientă. Să vedem cum 

explică ea acest punct de vedere. Lupta pentru 

progres este fundamentul dezvoltării umane, abia 

progresând omul poate deveni o adevărată ființă de 

admirat. Cu cât războiul este mai avansat din punct 

de vedere cultural și spiritual, cu atât omul adevărat 

iese la iveală. Țările din Est sunt înapoiate din 

cauza unei moșteniri defavorabile din trecut, care a 

lăsat niște urme adânci și aproape de neșters. 

Cauza fundamentală a acestei întârzieri ea o vede 

în cuceririle străine prelungite, care nu numai că nu 

au lăsat nimic nobil, dar au și șters toate lucrurile 

bune moștenite din trecutul mai îndepărtat. Acele 

cuceriri seamănă cu niște morți care îi strâng în 

brațe pe cei vii și nu îi lasă să se elibereze. Ele au 

lăsat oamenilor din aceste țări o moștenire de 

sărăcie și de amorțeală fără precedent. 

           Un dezavantaj major al acestei moșteniri, 

explică ea, este că timiditatea predomină la 

oamenii din țările din Est și din Balcani, 

împiedicându-i să-și exprime opiniile. Gândirea 

liberă, mai ales în Balcani, nu există. Frica 

domnește peste tot și invaziile străine sunt cele 

care au plantat acest copac sterp, pe care nici o 

furtună nu l-a smuls. Ea este chiar convinsă că 

temerile și viciile asociate cu această timiditate au 

devenit ceva genetic datorită perioadei lungi de 

stăpânire tiranică, care îi face pe conducători 

aroganți și pe supuși temători. Acesta este motivul 

pentru care în unele dintre cărțile ei folosește 

termenul istoric „rasa pelasgică”, care include toate 

popoarele din Balcani subjugate cândva de 

Imperiul Roman la început și de cel Bizantin mai 

târziu, înainte de invazia slavă. 

         „În această cursă, venerarea eroilor este 

incompatibilă cu cultul ideilor, care este esența 

regimurilor politice și sociale libere. Această 

închinare dovedește în mod necesar vizierism, sau 

cu alte cuvinte autocrație. Această înclinație pentru 

chestiuni religioase face familia pelasgică 

dependentă de fanatismul clerical din tărâmurile 

superioare. Popoarele acestei „rase” sunt 
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prizoniere ale nemulțumirilor însoțite de violență și, 

ca temperamente mobile, vor fi mereu sfâșiate între 

anarhie și despotism.” Autoarea continuă: „Dacă 

într-o zi își sfarmă idolii, o face doar pentru ca a 

doua zi să înființeze un cult însoțit de pasiuni și mai 

puternice.” (1) 

        Influența puternică a lui Rousseau se simte în 

această viziune, potrivit căreia renunțarea la 

libertate este egală cu renunțarea la a fi om. Cu 

toate acestea, părerile Dorei D’Istria despre viciile 

rasiale ale popoarelor balcanice nu sunt date o 

dată pentru totdeauna, ele evoluează în timp. 

Odată ce opresiunea orientală va fi în curs de 

desființare, progresul va fi rapid. Așa cum a spus 

Victor Hugo odată, când a declarat că scopul 

nostru este să unim popoarele într-o singură 

îmbrățișare, păstrând tradițiile naționale și 

autonomia, astfel încât Italia să aparțină Italiei, 

Poloniei Poloniei, Ungaria Ungariei etc., și Albania 

va aparține Albaniei ca membru demn al societății 

occidentale. Poate că mai demult au fost oameni 

care au crezut că această dorință este complet de 

nerealizat, dar o astfel de idee prinsese rădăcini 

adânci în inima ei, întrucât credea că Albania nu s-

a despărțit niciodată de Occident de bunăvoie. 

        În lucrarea „Musulmanii albanezi”, Dora 

D’Istria evidențiază capacitatea popoarelor din 

Balcani de a extrage dintre conducătorii lor lideri ai 

mișcărilor naționale. Îl acuză pe Pașa din Ioannina 

de pasiune nestăpânită în comparație cu Mehmet 

Pașa Bushatlli. Primul a rămas în zadar alături de 

colegii săi sultani, în timp ce al doilea nu s-a 

despărțit deloc de compatrioții săi catolici, 

deoarece pentru ei națiunea era totul. Potrivit Dorei 

D’Istria, această alianță le-a arătat ce este în stare 

să facă Albania atunci când reușește să-și rezolve 

disputele interne. „O națiune”, scrie ea despre 

albanezi, capabilă să facă minuni, „nu se poate 

împăca ușor cu invadatorii”. „Precum Roma, 

Istanbulul nu va reuși.” (2) 

       Thomas Maserik, în cartea sa „Rusia și 

Europa”, afirmă cu tărie că prima ar trebui să 

coboare în Occident și nu cea din urmă spre Est. 

La fel, Renașterea noastră afirmă că Europa în 

evoluția ei istorică va găsi calea către soluția 

unificării depline. Va ajuta Balcanii, dar numai dacă 

țările balcanice vor fi capabile să se ajute singure. 

Actualitatea acestor considerații este uimitooare. 

         Iată cum scrie Nicolae Iorga despre ea: 

„Toată viața a susținut cauza justiției, a propagat 

reforme politice și sociale pentru viitor, s-a contopit 

în revoluția gândirii. Pentru aceasta ar putea fi 

numită nu numai liderul spiritual al Renașterii, ci și 

un filozof al istoriei.” (3)  

       De-a dreptul proverbial a fost dezgustul ei față 

de regimul tiranic. „Acest regim este o societate 

cainită, care și-a anihilat frații, care însă nu sunt toți 

Abel. (...) Această abilitate nu este curaj, nici vitejie, 

ci doar trădare.” (4) 

        La fel, acest dezgust vizează și caracterul 

oriental asiatic. „În Asia, furtunile revoluției nu au 

trecut încă și gunoiul spiritual a rămas pe străzi. 

Conducătorii asiatici au sarcina zilei să profaneze 

personajele prin răspândirea sărăciei și mizeriei, în 

timp ce cei mari nu sunt altceva decât paraziți, 

reptile... Tirania lor este regatul taurilor și al 

broaștelor.” (5) 

         Dora D'Istria urăște, de asemenea, legea 

politică orientală corozivă, domnia fatalismului și a 

lenei, produse de lingușitorii și vorbăreții care 

umplu curțile regale și domnești, care, din cauza 

orbirii politice, nu cred niciodată că lumea umană 

se schimbă și că mâine se pot declanșa furtuni. Ea 

recunoaște că există momente în istoria unor 

anumite popoare, în special în cele mai grele 

vremuri, când nu puțini oameni, confruntați cu o 

amorțeală fizică și o criză morală, ajung la 

concluzia că sunt sortiți să se supună și să-și plece 

capul în fața stăpânitorilor. Dar aceasta este o 

perioadă scurtă. Setea de civilizație a popoarelor 

este nesfârșită. Lupta pentru fericire nu se oprește, 

în ciuda răsturnărilor dureroase ale istoriei.  

        Un alt aspect important al gândirii ei este 

convingerea că toleranța și gândirea liberă sunt 

sinonime. A abandona lumea rațiunii și a științei 

înseamnă a face dovada unei minți bete și a unui 

caracter mic. Nicio societate europeană nu poate 

evita calea progresului, pentru că totul este supus 

unei transformări eterne. „Viitorul aparține 

democrației”, a spus ea, „neapărat pe baza 

învățământului superior, care este mai important 

decât educația și care este mult mai dificil de 

realizat decât victoriile culese pe câmpurile de 

luptă”. (6) 

         Există o consonanță în această opinie cu un 

alt gânditor al anilor '30, Branko Merxhani, care a 

subliniat diferența dintre predare și educație. Iată 

cum explică el ideea. Nu este suficient ca educația 

să fie obligatorie. Ea ar trebui să fie încredințată 

unor oameni inteligenți și onorabili, cu un caracter 

sănătos și dedicați educației semenilor lor. El 

respinge prin această afirmație punctul de vedere 
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al lui Rousseau, conform căruia, cu cât omul este 

mai puțin cultivat, cu atât este mai imaculat. 

Dimpotrivă, spune gânditorul, adevărata cultură 

înnobilează omul. Democrația nu este altceva 

decât un regim politic care este pe deplin de acord 

cu instinctul de neoprit al poporului spre progres 

fără sfârșit. Un patos proeminent al Iluminismului 

cel mai progresist al vremii este observat în 

această credință. 

        În concluzie, dacă ar fi să rezumăm viziunea 

Dorei D’Istria, am spune că a fost una dintre cele 

mai umaniste și democratice personalități ale 

diasporei albaneze. Nu a scos niciodată doar niște 

gemete disperate pentru starea mizerabilă a 

popoarelor asuprite, ci adevărate chemări spre 

libertate. Marea noastră doamnă a considerat că 

adevărata comoară a sufletului uman este aspirația 

spre libertate. „Libertatea scrisă cu floarea 

sincerității și a legalității este cel mai bun 

medicament pentru a depăși obstacolele care stau 

în fața democrației. Numai atunci nu se va 

transforma în desfrânare.” (7) 

       Ce cuvinte profetice și adevărate! 

       Alături de aspirația spre libertate autoarea 

plasează importanța muncii ca necesitate nu doar 

pentru progres, ci și pentru că, fără ea, viața 

umană ar rămâne complet lipsită de sens, fără 

nicio dezvoltare, plăcere și bucurie. „În muncă 

oamenii se regăsesc, cu muncă se trezesc 

dimineața, se concentrează ziua, visează noaptea. 

Munca este o emoție și un miracol, cea mai 

mândră dintre toate fascinațiile magicienilor din 

Tesalia. Puterea ei o depășește pe cea a arcului lui 

Apollo, a sceptrului lui Heraclius sau a sabiei lui 

Perseu.” (8)  

         Referirea la zeități pe care o face atunci când 

subliniază importanța muncii ne amintește de un alt 

mare gânditor, Lumo Skëndo, care a văzut 

mântuirea albanezului de vicii prin muncă și 

formarea unui caracter sănătos.  

        Din toate aceste puncte pe care le-am 

constatat în analiza opiniei acestui autor cu 

gânditorii anilor 30, putem spune pe bună dreptate 

că traiectoria continuității acestui gând merge mult 

mai adânc în istorie, ajungând până la gândirea 

iluminismului de frunte și Dora D’Istria. Istoric, 

filolog și etnolog cu profunde cunoștințe, ar putea fi 

foarte bine intitulat „Inelul civilizației dintre Est și 

Vest”. 
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