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Silviu GUGA 

 

Pasiunea pentru uz literar și civic  

Eram student în primul an la filologia 
timișoreană când, lăudându-mă că scriu poezii, o 
colegă, Mariana Someșan, îmi spune că are o verișoară 
studentă la Cluj care scrie și ea poezii și va publica un 
volum. Cum era și firesc o întreb cum o cheamă. 
Numele Doina Coman nu-l reținusem din revistele 
clujene „Tribuna” și „Steaua”, dar Mariana mă lămurește 
imediat, verișoara ei semnează Ana Blandiana. Și ea și-
a luat pseudonimul acesta ca un omagiu adus bunicii 
sale și satului în care aceasta a trăt. De satul Blandiana 
mă leagă amintiri deosebite din copilăria mea. Așa se 
face că înainte de a citi un vers al poetă i-am îndrăgit 
pseudonimul. Am început s-o „urmăresc” și citeam tot ce 
apucam din publicațiile clujene, dar nu-i prea vedeam 
poeziile. Din ce-am apucat să citesc, m-am convins că 
talentul ei era evident și m-am bucurat când am aflat că 
va debuta editorial în colecția „Luceafărul” unde apăreau 
toate promisiunile, de atunci, ale poezie contemporane.
 Începusem anul al doilea și mă împretenisem cu 
un asistent care a venit de la Cluj și cu care am uneltit 
„un schimb de experiență” cu cercul literar de la Casa de 
Cultură a studenților clujeni. Revista, care va devenit 
celebră, „Echinox”, încă nu exista, dar aspiranții la gloria 
literaturii din rândul studențimii clujene o prevesteau. 
Întâlnirea cu o parte dintre aceștea, prin nu știu ce 
miracol (posibil după vestita „declarație din aprilie 1964) 
a avut loc. Era o toamnă frumosă la sfârșit de noiembrie 
și sala în care a avut loc ședința comună a celor două 
cercuri literare era plină până la refuz. Ana Blandiana 
era în centru atenței și a citit cu o voce inconfundabilă, 
cu inflecziuni când pasionale, când melancolice. Mi-a 
rămas multă vreme în memorie felul cum a recitat „N-am 
traversat hiatul îndoielii”. Numai ea a citit din partea 
clujenilor, dar a echivalat cu tot ce au citit ai noștri, vreo 
cinci, apreciați de colegii din Cluj. Îmi amintesc de 
viitorul poet Nicolae Prelipceanu, atunci cu intuiții critice 
remarcabile. Eu, emoționat fiind, n-am reușit să îngân 
decât că reprezentanta clujenilor are mult talent și multă 
pasiune. La fel de banal am scris despre acea 
memorabilă întâlnire în ziarul local „Drapelul roșu” (Anul 
XXI, nr.6195/ 4 decembrie 1964).       

Poeta mi-a oferit, după întâlnire, volumul 
„Persoana întîia plural” pe care l-am prezentat în 
autointitulatul „Club al literaților” dintr-un cămin 
studențesc și unde am susținut ideea pasiunii și 
talentului și, aflând date importante din biografia poetei, 
i-am motivat acele versuri pe care a fost nevoită să le 
scrie pentru a fi publicată, ca și cum aș fi știut că va 
ajunge să scrie cutremurătorul vers „Eu cred că suntem 

un popor vegetal”. De la acest vers, nu de la cele din 
volum, se poate vorbi, cu adevărat, despre ce a notat 
Nicolae Manolescu în prefața acestui volum: 
„Remarcabil, în acest început poetic al Anei Blandiana, e 
că temele cetățenești nu apar despărțite de cele 
personale, intime.” Nu aceste versuri denaturate din 
volumul de început, pe care poeta a fost siluită să le 
publice ca să-și mascheze „originea socială 
nesănătoasă”, ca fiică a unui „dușman al poprului”, 
dovedesc pasiune pentru poetic și pentru civic, ci 
versurile care vor urma. Înteresant e că se aduceau 
laude poeților care se prefăceau că „participarea la viața 
colectivității socialiste” creează un sentiment înălțător, 
dar atunci când prefăcătoria se destrăma în fața 
adevăratei atitudini civice, când adevărul genera 
sentimentul real al poetului, se tăcea subit.       

Pasiunea pentru scris și atitudinea civică și-au 
pus pecetea pe literatura (poezie, proză, eseu) Anei 
Blandiana. Talentul n-a lăsat-o să compromită esteticul.  
„Temele cetățenești”, după volumele următoare, mai 
ales începând cu „A treia taină” (a treia carte), „nu apar 
despărțite de cele personale, intime” (vorba lui Nicolae 
Manolescu), dar de acum relația dintre ele va fi 
exprimată mult mai subtil. Pasiune pentru folosul literar 
și pentru cel civic îmbracă forme originale și o 
deosebește de alți scriitori.      

Vorbind despre pasiune, Ana Blandiana face o 
remarcă memorabilă: „Între pasiune și suferință 
asemănarea este atât de mare încât, de-a lungul 
timpului, oamenii au ajuns să le confunde și să le boteze 
cu același cuvânt patimă, a pătimi. O ironie filologică.”  
Și scriitoarea a avut de pătimit din cauza pasiunii sale: A 
avut de trei ori interdicția de a publica înainte de 1990.  
O ironiei, de data asta, a sorții a făcut ca în 1990, după 
ce și-a dat demisia din Consiliul Frontului Salvării 
Naționale, să fie blamată prin calomnii incredibile. Nimic 
nu a descurajat-o. Pasiunea pentru literatură și pasiunea 
pentru acțiunea civică rămân constante în anii care au 
urmat.  Dovadă stau volumele pe care le-a publicat, 
activitățile în care a fost direct implicată și acțiunile pe 
care le întreprinde. Să ne amintim doar de Memorialul 
Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighet 
(realisat de soțul ei, Romolus Rusan, împreună cu ea) 
sau de Fundația Academia Civică.     

Ana Blandiana reprezintă un model al scriitorului 
implicat social, dar care nu își uită instrumentele de 
scris. Dacă am avea cât mai mulți scriitori cu această 
pasine „pentru uz” literar și civic, am avea... mai mulți 
cititori.    

                      

                              EDITORIAL 
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Romulus RUSAN 
 
 
 

Cenzura ieri şi azi 
Tabieturi şi tabuuri 

 
 

I. Ieri 
 

 Ca şi Securitatea, care i s-a alăturat în 1948, 

cenzura comunistă era invizibilă, dar trebuia să ştii 

că există. A apărut în toamna lui 1944, preluând 

efectivele şi prerogativele cenzurii de război. 

Cenzura militară cuprindea mulţi intelectuali, câţiva 

de stânga, dar a devenit practic o anexă a Comisiei 

Sovietice de Control al Armistiţiului, supra-guvernul 

care a condus România până la încheierea 

Tratatului de Pace de la Paris, la 10 februarie 1947. 

Armistiţiul încheiat la 13 septembrie a devenit un 

substitut de Constituţie, iar aplicarea lui o dictau 

sovieticii, anglo-americanii fiind membri figurativi ai 

Comisiei. Prima manifestare a cenzurii a fost 

epurarea presei şi a bibliotecilor. Într-o primă 

tranşă, 2000 de titluri de cărţi au fost retrase din 

circulaţie pentru că „lezau relaţia cu Aliaţii” 

(paradoxal, în afară de 93 de titluri de Nicolae Iorga 

şi 31 de Gheorghe Brătianu, erau enumerate în 

această stranie listă şi cărţi de W. Churchill şi 

Charles de Gaulle, aliaţi ei înşişi). 

 După prima fază, a „defascizării”, în care 

partidele aveau încă ziare proprii („Dreptatea”, 

„Liberalul”, „Libertatea”) şi existau chiar publicaţii 

independente („Jurnalul de dimineaţă”), a urmat, 

până la 6 martie 1945, o hărţuială teribilă, în care 

CASC nu admitea nici măcar primului-ministru (N. 

Rădescu) să anunţe o manifestaţie publică, să dea 

un comunicat oficial. Cu atât mai puţin celor trei 

partide democratice (PNŢ, PNL, PSD), care îşi 

vedeau masacrate, în propriile ziare, până şi 

articolele de fond.  

 Adevărata cenzură comunistă a fost 

instituţionalizată la 25 mai 1949 şi avea să se 

numească D.G.P.T. („Direcţia Generală a Presei şi 

Tipăriturilor”). Din numeroase memorii rezultă că 

era o structură secretă, care transmitea ordinele 

prin telefon şi cu care nu se putea negocia, chiar 

atunci când un emisar al redacţiei avea ocazia să 

întâlnească un cenzor în carne şi oase. 

 Cum ziarele opoziţiei – şi apoi ale 

„tovarăşilor de drum” – au fost treptat desfiinţate, 

cenzura îşi exercita vigilenţa acum exclusiv asupra 

ziarelor şi revistelor partidului unic. Pe frontonul 

fiecărui exemplar trona sloganul comunist „Proletari 

din toate ţările uniţi-vă!”, care echivala cu un 

angajament de loialitate faţă de politica partidului. 

De altfel, Partidul (cu P, pentru că era singurul) 

dicta în exclusivitate nu numai orientarea generală, 

dar şi sumarul fiecărui număr al publicaţiilor 

„Scânteia”, „România Liberă”, „Lupta de clasă”, 

„Femeia”, „Scânteia Tineretului”, „Munca”, dar şi al 

puţinelor reviste culturale: „Contemporanul”, 

„Gazeta literară”, „Flacăra”, „Tânărul scriitor”, şi 

chiar al revistelor academice (de matematică, fizică 

sau chimie). 

 Vladimir Bukovski vorbea (la Şcoala de 

Vară de la Sighet) de „sistemul dublelor structuri” şi 

al „dublului limbaj” pe care îl reprezenta 

comunismul. El avea o parte invizibilă, care acţiona 

în subterană (cenzura tehnică) şi una vizibilă, care 

îşi arăta fără jenă forţa ameninţătoare (în cazul 

nostru Agitpropul, adică secţia de agitaţie şi 

propagandă a Partidului). Agitpropul anunţa marile 

teme şi sarcini (realismul socialist, ascuţirea luptei 

de clasă, lupta contra cosmopolitismului şi 

revizionismului, sprijinirea colectivizării, lupta 

pentru recolte sau producţii record, aniversările, 

plenarele, întrecerea socialistă), în timp ce, din 

catacombele ei, cenzura controla cum s-au aplicat 

directivele, dacă nu s-a strecurat o greşeală 

ideologică sau, Doamne fereşte!, una de tipar. Au 

rămas de pomină câteva asemenea perle („Te 

teme de Partid”, în loc de „Pe teme de Partid”. Sau 

„Trăiască Tovarăşul Stalin, călău-zitorul 

popoarelor”, despărţit în silabe – voit sau nevoit – 

aşa). Nu numai “capul limpede“, dar şi întreaga 

ierarhie, până la redactorul şef, era sancţionată, 

desfiinţată sau chiar arestată, astfel ca pe viitor 

vigilenţa revoluţionară să se aplice şi acolo unde nu 

era cazul. Întâi ziarul respectiv, pe urmă altul şi, 

până la urmă, întregul sistem (inclusiv Agitpropul şi 

D.G.P.T.-ul) erau cuprinse de o frică uriaşă pentru 

fiecare rând aprobat. Autocenzura a paralizat tot ce 

mai rămăsese viu în capul politrucilor, ducând la 

celebrul îndemn-scuză: „Ce se taie nu se fluieră”, 

sau la gluma descuiată :”– Ce este un stâlp? – un 

brad bine redactat!”. 

                                JURNAL (inedit)        

 

 

JURNAL 
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 E adevărat că, într-un alt cotlon secret, 

vegheau consilierii sovietici, atenţi la felul cum se 

aplică „marea învăţătură a Ţării Socialismului”. Ei 

conduceau uniunile de creaţie, secţiile Academiei, 

iar prin „sovromuri” industria cinematografică 

(„Sovromfilm”). Ei controlau şi cum se vorbeşte în 

R.P.R.: la „Dicţionarul Limbii Române 

Contemporane, din 1955, a colaborat (în afara 

lingviştilor români) şi „Colectivul DKV (Dokuceaev, 

Kostîcev, Viliams)”. Iar la Institutul de Virusologie, 

condus de academicianul Ştefan S. Nicolau, un 

protocronist sovietic reclama faptul că, în loc de 

„boala lui Botkin”, se foloseşte acolo termenul 

cosmopolit „boala lui Ichter” (celebra boală 

hepatică).   

 Anii 1948-1955 au marcat cea mai sălbatică 

perioadă din istoria României, când sutelor de mii 

de arestări li s-a adăugat o crimă intelectuală: 

asasinarea culturii naționale prin aplicarea în 

literatură, artă și școli a “realismului socialist”. Încă 

6500 de titluri interzise au fost adăugate celor 2000 

din 1945, iar printre ele – incredibil – opere ale unor 

autori care n-au avut nimic de-a face cu regimul: 

Constantin Bacalbașa, Bucureștii de altădată; 

Nicolae Bălcescu, Mișcarea românilor din Ardeal; 

Gheorghe Brătianu, O enigmă și un miracol: 

poporul român; discursurile lui I.I.C. Brătianu; 

Carmen Sylva, Poveștile unei regine; Carol I, 

Cuvântări; Carol I, Memorii; Mihai Eminescu, 

Articole de politică românească; Mihai Eminescu, 

Poeme populare; Nicolae Filimon, Ciocoii vechi și 

noi; Onisifor Ghibu, A V-a universitate a României: 

Universitatea din Chișinău; André Gide, Întoarcerea 

din Rusia; C.C. Giurescu, Transilvania; Octavian 

Goga, Strigăte în pustiu; Dimitrie Gusti, Cunoaștere 

și acțiune în serviciul națiunii; Tache Ionescu, 

Politica externă a României; Grigore Alexandrescu, 

Antologie de versuri; Alexandru Odobescu, Opere 

complete; Constantin Titel Petrescu, Socialismul în 

România; Liviu Rebreanu, Amalgam și Gorila; 

Mihail Sebastian, Cum am devenit huligan; 

Gheorghe Tătărescu, Internaționala a III-a și 

Basarabia, etc.etc. 

 Cenzura se aplica nu numai operelor, ci și 

persoanelor. Erau autori din capul locului interziși. 

Lucian Blaga e cel mai elocvent. El a refuzat în 

1946 să intre în Partidul Național Popular, care era 

o anexă a Partidului Comunist, unde voiau să-l facă 

chiar vicepreședinte. Marele poet a preferat să se 

interneze într-un spital psihiatric, simulând o criză, 

o depresie - ca să scape de invitația 

compromițătoare. A preferat postul anonim de 

bibliotecar și interdicția totală de publicare, pentru 

ca în 1959, când era pe punctul de a fi “reabilitat”, 

să apară romanul Pe muchie de cuțit al lui Mihai 

Beniuc, un ultim atac înaintea bolii și morții. A murit 

în 1961 fără să fi putut publica. Dintre toți marii 

interziși, Blaga a avut soarta cea mai tragică, iar 

exterminarea sa poetică și filosofică a fost de fapt, 

colateral, exterminarea a mii de virtuali cititori ai 

operelor pe care nu le-a mai scris. 

 După o scurtă liberalizare în 1965, cenzura 

şi-a reluat în 1971 rolul de cerber ideologic, o data 

cu “tezele din iulie“. Paradoxal, în 1977 Nicolae 

Ceauşescu o desfiinţează, dar numai ca instituţie, 

pentru că ea a fost rearanjată pe câteva trepte de 

partid şi de stat, ultima treaptă – “postcenzura“ – 

fiind cea mai temută, pentru că dădea cuvântul 

cititorilor-turnători. 

 De acum şi până în 1989, fără D.G.P.T şi 

doar cu activişti de partid, în paralel cu servituţile 

cultului personalităţii (o cenzură pe dos), se va 

consuma ultimul capitol al cenzurii comuniste. 

Difuz, ambiguu şi coercitiv. Pentru “opere 

necorespunzătoare“ (cum erau etichetate acum 

scrierile anticomuniste) vor fi interzişi scriitori 

importanţi, vor fi concediaţi lectori nevigilenţi şi vor 

fi topite cărţi. În atmosfera înnăbuşitoare, două sute 

de scriitori şi tot atâţia oameni de artă şi ştiinţă vor 

emigra în Occident. 

 Sunt lucruri de care va trebui să se ţină 

seama atunci când se va scrie o istorie a 

rezistenţei româneşti prin cultură. 

    

II. Azi 

 

 După 1990 cenzura a fost abolită. Era una 

din promisiunile Revoluției. Cuvintele înghesuite în 

capul milioanelor de oameni au început să fiarbă 

învălmășit, în fraze răspicate, răstite cu cele trei 

degete ale rugăciunii împungând aerul. Au apărut 

sute, dacă nu mii de ziare, care se ciocneau între 

ele ca pe o autostradă fără marcaje și parapeți. 

Televiziunea publică a trecut brusc de la două la 24 

de ore pe zi, transmițând în direct procesele familiei 

și anturajului prezidențial. Puterea instaurată 

comunica prin micul ecran cu electoratul vrăjit de 

libertate, opoziția vorbea stânjenită în stradă. 

Treptat, ziarele s-au împuținat, au apărut în schimb 

televiziunile și radiourile particulare, înlocuind 

interesele guvernului cu interesele patronilor. 

Reclame tutuite și la fel de găunoase ca lozincile 
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de pe vremuri, divertisment non stop, cultură de 

consum, concursuri de doi bani, talk-show-uri 

gălăgioase, forumuri poluate de mercenari, știri 

deviate de comentarii tendenţioase. Azi nu mai 

avem cenzură. I-a luat locul rating-ul. C.N.A. este 

excedat de agramatisme și vulgarități. Este greu să 

mai cenzurezi ceva, chiar și să înregistrezi. 

Cuvântul a scăpat din chingi prin cosmos, unde nu 

există lege și morală. Foto-telefonul mobil, 

internetul, Wikipedia, Google, mail-ul, Facebook-ul, 

Twitter-ul și tot ce va urma în materie de 

anonimizare a opiniilor face ridicolă orice încercare 

de protest împotriva abuzului electronic. Violarea 

intimității, ofensa adusă persoanei, lipsa de bun 

simț nu mai constituie delicte nici în lumea reală, cu 

atât mai puțin în cea virtuală. Nenorocirea apare 

atunci când ajungem la capitolul mult mai sensibil 

al perenității culturii. 

 Cultura libertății a fost înlocuită prin cultura 

de consum. Critica de direcție a fost detronată de 

marketing. O carte nu există decât printre prietenii 

autorului dacă nu se vorbește de ea. De preferință 

la televizor, căci revistele serioase au tiraje minime. 

Dar chiar și critica de la TV este, printre reclamele 

de medicamente și detergenți sau printre video-

chat-uri, o apariție ciudată. Se cumpără și se citesc 

infinit mai puține cărți decât în vremea comuniștilor 

câtă vreme divertismentul e atrăgător. Tirajele – 

plafonate atunci la 30.000 exemplare - au scăzut, 

în condiții de libertate, la câteva mii. Difuzarea cărții 

profită și crește prețul de vânzare cu 40%. Am auzit 

că există o agenție de distribuție care pretinde 

50%, incluzând în obligațiile ei și critica favorabilă. 

Prețul cărții crește astfel enorm, iar cărțile ieftine 

sunt respinse de librari, sau, dacă sunt acceptate, 

expunerea lor este practic invizibilă. 

 În aceste condiții, pirateria și plagiatul 

câștigă teren. Autorul unei cărți vandabile nu va ști 

niciodată câte exemplare i s-au tipărit. După cum, 

autorul unei cărți cu tiraj mic sau publicată online 

rămâne vulnerabil la lăcomia unui hacker academic 

sau chiar liceal, care îi va subtiliza printr-o apăsare 

de buton fotografii, hărți, aforisme sau pagini 

întregi, fără a cita sursa și fără a folosi ghilimelele. 

 Transferul de identitate (de astădată autor-

interpret) devine cutumă în muzica ușoară, în 

spectacolele de consum, în filmele de Mall și chiar,    

mai nou, în spectacolele de revistă sau de versuri,           

unde regizorul, compozitorul, dramaturgul sau 

poetul devin niște anonimi, singurele nume de pe 

afiș rămânând cele ale vedetelor-actori. 

 Cât privește Facebook-ul, mi-a arătat cineva 

un cunoscut nume de poetă împrumutat de câteva 

zeci de doamne și domnișoare din eter, care și-au 

rebotezat fotografiile în costum de baie sau în 

rochie de mireasă, atașându-le propriilor biografii. 

 Sunt, toate aceste întâmplări, exemple de 

anti-cenzură sau de cenzură? Sunt, de fapt, 

eliberări abuzive sau constrângeri dictatoriale? 

 Dacă le vom compara cu cenzura dictaturii, 

ele par doar frivolități născute din jindul de libertate 

acumulat în deceniile de plumb. 

 Dacă le vom judeca după puerilitatea lor, 

vom descoperi un pericol poate mai mare decât 

cenzura, pentru că ele stimulează lenea spirituală, 

confortul facil, automatismul, lobotomizarea, în timp 

ce, oricât de bizar ar părea, cenzura instituțională 

stimula curajul celor ce riscau să o depășească şi, 

în cele din urmă, gândirea liberă și sfidarea 

dictaturii. 

    

       
    
 

 

                   Silviu Guga și Romulus Rusan 
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 Cornel 
UNGUREANU 
  

Noua literatură din Basarabia. 

Întrebări. 

„Poezia generaţiei 8o”,  carte a poetului şi a 
teoreticianului Nicolae Leahu, e a şaptea carte despre 
poezia generaţiei 80 care vine din Republica Moldova.. 
„Narcisiac la modul ironic, poetul optzecist ştie că 
măsura adevărului este în limitele percepţiei şi 
inteligenţa fiinţei sale rătăcitoare prin labirintul lumii şi al 
cărţii. Punct de intersecţie  al unui număr infinit de 
circuite informaţionale, el se mai poate susrage iluziilor 
mediatice atât cât se ia pe sine însuşi în calitate de 
iniţiat, ghid, martor şi  hermeneut. Oricum, recursul la 
propria-i deconstruire şi reconstruire poetică pare să fie 
în ultimele decenii singurul răspuns acceptabil la 
provocările postmodernităţii”. Volumul lui Nicolae Leahu, 
„Alungarea muzelor din cetate”, cu poemele „Alungarea 
muzelor din cetate” „Epistola sextină cu notă şi 
biblografie şi irelevantul”  

Greu de analizat literatura din Republica 
Moldova după anul 2000. Au apărut  tineri care au 
studiat în România, care au devenit „optzecişti” sau au 
scris despre ei. Unii – ca fraţii Vakulovski – au întemeiat 
cenacluri, „conferinţe”,au scris un şir de romane 
neobişnuite,. 

Viaţa literară îşi  caută alte repere, alte definiţii. 
Un interviu cu Alexandru Vakulovski pune în valoare alte 
opţiuni. „Am fost curios să aflu mai multe despre 
rockmanul lui Vakulovski”, spune reporterul. Răspunsul 
vine repede, nu fără un entuziasm care sugerează alte 
solidarizări: „Ruskii rock nu se compară cu nimic, e unic! 
Rockerii ruşi – şi-i am în vedere aici pe cântăreţi, pe cei 
din fenomen, nu pe ascultători – consideră că ei nu 
cântă… rock, ci russkii rock, adică din start nu ne lasă 
termeni de comparaţie. În timpul Uniunii Sovietice era o 
cenzură foarte dură în literatură, aşa că cei mai buni 
poeţi s-au retras în muzică, majoritatea în rock, deşi au 
fost şi excepţii, ca Vladimir Vâsoţki sau Bulat Okudjava, 
care cântau „avtorskaia pesnea”, „muzică de autor” s-ar 
traduce „mot a mot”.  Nici revista lui Alexandru 
Vakulovski nu este în afara acestui reper :« Avem un nr. 
Tiuk! cu traduceri din russkii rock, cred că-i destul de 
edificator. Cît despre sonoritatea muzicii – formaţia Alisa 
şi-a imprimat ultimul album în studioul celor de la 
Rammstein. Kincev, vocalistul Alisa, povestea că 
producătorul Rammstein a exclamat: păi voi sunteţi mai 
tari decît Rammstein! Ruskii rock e o stare, russkii rock 
e poezie, russkii rock e libertate! » 

Cenaclu Tiuk, revista Tiuk, întâlnirile şi 
regrupările “Vakulovski” au o dinamică neobişnută în 
viaţa literară. Sau cum scrie Mihail Vakulovski : 
„CenaKLUb TIUK! se numeşte aşa pentru că nu e un 
cenaclu obişnuit, ci mai degrabă e un club cultural, – şi 
cenaclu, şi club –, apoi KLU-ul e şi un link spre perioada 
clujeană a cenaclului, cînd se numea CenaKLU KLU şi 
era făcut de Alexandru Vakulovski (el ar trebui să ne 
povestească de ce se numea aşa în acea perioadă de 
KLUb KLUjean). Acum îl fac la Braşov şi e mai apropiat 
de un fel de cenaclu TV decît de ce făcea Sandu 
(Alexandru Vakulovski, n.n.) la Cluj; „un fel de cenaclu 
TV” – pentru că de fiecare dată am avut invitaţi foarte 
valoroşi, care, vorba unui vizitator, „vorbesc de parcă ar 
citi” şi întîlnirile ar putea fi transmise la televizor în direct. 
La Cluj cenaclul Tiuk! era mai interactiv, pe lîngă lecturi, 
la cenaKLU mai fiind invitaţi şi formaţii muzicale ca 
„Luna Amară” sau „Paraziţii”, dar şi artişti plastici, care-şi 
expuneau lucrările pe pereţii din Casa Tranzit, unde se 
citea, cînta şi discuta. Acum CenaKLUbul TIUK! e mai 
mult literar, cu unele excepţii, fireşte. L-am re-început 
aproape fără să ne dăm seama, pentru că-mi apăruse 
romanul „Tovarăşi de cameră. Student la Chişinău” şi n-
am vrut o lansare tradiţională, ci ceva deosebit, aşa că l-
am „lansat” sub această siglă de CenaKLUb TIUK “. 
Urmează alte întâlniri, alţi prieteni, alte căi de 
comunicare. Cenaclul lor nu-i un cenaclu obişnuit, 
literatura lor nu e una obişnuită. Literatura “de odinioară 
evoca un triumf, o victorie, o ieşire la rampă a 
învingătorului. Cartea pe care Alexandru Vakulovski 
mizează într-o reeditare, propune un tilu şi, în numele 
lui,  un desfăşurător care contestă graţia lingvistică a 
precursorilor: „Pizdeţ”.   
         Mihail Vakulovski: România şi Basarabia sunt 
precum alte ţări care au felul lor de a vorbi,  de a merge 
înainte: Austria şi Germania. În „Zece basarabeni pentru 
România. Interviuri cu tinerii dintre milenii” Mihail 
Vakulvski îi  chestionează pe Dumitru Crudu, Ştefan 
Baştovoi Alexandru Vakulovski, Vasile Ernu, Pavel 
Păduraru, Miloş  Micleuşanu, Roman Tolici, Octavian 
Ţacu, Nicoleta Esinencu, Zdob şi Zdup., Se simt bine în 
România? Cum e în România? Sunt, ei, o generaţie 
rebelă? Cenaclurile lor „se revoltă”? Starea de „ruptură” 
e intens trăită de fiecare tânăr-scriitor? Limbajul porno e 
utilizat de ei pentru a protesta împotriva idilei? A felului 
în care generaţia precedentă era fericită „pe 
româneşte”? Avea obiceiurile, tradiţiile, grafia ei?  
Nicolae Manolescu despre „Portret de grup cu generaţia 
optzeci”: „O carte absolut remarcabilă informată până la 
detalii, (dl Vakulovski ştie tot ce au scris optzeciştii, tot, 
tot), atent la nuanţe, amestesc de istorie literară, de 
critică literară, de cercetare academică de confesiuni şi 
de declaraţii de dragoste,  pe care nu ezit a o socoti 
printre cele mai bune teze de doctorat pe care le-am 
coordonat. Mihail Vakulovski e unul dintre cei mai 
promiţători critici tineri, un critic valoros şi original”. Noua 
poezie basarabeană, antologie şi prefaţă de Dumitru 
Crudu aşează în faţă  numele Angelei Pânzaru, ale lui 
Iulian Fruntaşu, Ştefan Baştovoi, Mihail Vakulovski, 
Alexandru Vakulovski şi a încă 20 de poeţi...încă tineri.. 
„Antologia e dedicată lui Valeriu Boboc, ucis în bătaie de 
poliţişti la evenimentele din aprilie 2009 şi tuturor tinerilor 
care au fost tortutraţi de poliţie în beciurile din Chişinău”. 

Să ne întoarcem la Ion Druţă? La Grigore Vieru? 
La Nicolae Dabija? 

                                  EVOCĂRI 
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Ana 
BLANDIANA 

 
Printre clipe   

Ca floarea tăiată 
Cu petale aripe 
Ţi-aminteşti cum cădeai 
Printre clipe? 
Şi clipele cum 
Se dădeau la o parte 
Să te-ajute s-ajungi 
În adâncul din carte, 
Unde stelele moarte 
Se transformă-n poeme 
Şi nu e târziu 
Şi nu e devreme 
Să pierzi veşnicia, 
Să renunţi şi să ierţi. 
Ţi-aminteşti întunericul 
Dintre coperţi? 
 

Ca într-o oglindă 

Înainte de sfârșitul zilei 
Soarele ,coborând tot mai roșu, 
Și luna încă roșie urcând  
Sunt aproape la fel. 
Iarba scorojită de arșiță 
Și miriște aspră, 
Ca o barbă de câteva zile, 
Nu reușesc să-și deosebească 
Firele negre  
Pe ecranele lor 

Așezate față în față. 
Confuzie blândă, 
Asemenea clipei când pleci 
Și mai întorci odată capul, 
Și te vezi, ca-ntr-o oglindă,  

     Născându-te 

Trepte 

Ierihon, Sumer,             
Ur, Uruk, Ugarit, 
Babilon, Tir, Sidon, 
Memphis, Teba, Cnossos, 
Atena, Cartagina, Roma, 
Bizanț, Constantinopole, Istanbul. 
Valuri de moloz, 
Trepte 

Spre poarta, 
Inexistentă, de altfel,  
A eternității. 

 

Pe suprafața universului 

O lume din care înțeleg atât de puțin : 
Cuvintele mă îmbracă 
În ceață și nori 
Din care rar câte un luceafăr 
Cu margini zdrențuite 
Încearcă să strecoare o rază de sens. 
Totul este sau prea departe 
Sau prea aproape, 
Lentilele mereu nepotrivite, 
Formele nonfigurative, 
Nici gust, nici miros, 
Doar degetele pierdute 
Pe suprafața zgrunțuroasă  
A universului. 

Chihlimbar 

Uitând de lume și uitând de mine, 
Simt cum singurătatea mă umple ca o miere 
Curgând în vasul ce i se cuvine  
Pentru c-o soarbe și o cere. 
Sacri sunt fagurii din care curge 
Aurul ei pe viața-mi de apoi, 
Când limpedea-ți pedeapsă,Demiurge,  
Mă înfășoară-n dulcele noroi. 
Dar voluptate-i chinul, nu calvar 
Și îmi aduc de mine-aminte 
Ca de o gâză prinsă-n chihlimbar,  

     În cripta luminoasă de cuvinte. 
 

 

 

 

                 

 

                                  POEME 
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Gellu DORIAN 

 

Umbrele Poesiei. La Frieda 

 

Lucarnele de pe acoperişuri priveau toate spre noi 

de departe, de foarte departe, cu un întuneric 

al ochilor peste care n-au mai căzut demult pleoapele 

fardate 

ale femeilor care soseau să-l salute pe Samuel von 

Brukenthal 

trecînd pe Podul minciunilor 

cu adevărul în braţe 

plîngînd între sîni,  

noi însă nu mai eram atît de veseli ca pe vremea cînd 

luam micul dejun la Împinge tava, 

cînd doi lei erau o avere la care nu rîvnea nimeni, 

 

poezia era un firicel de floare la ferestre, 

glasul ei se lipea de timpane 

şi aşa trecea toată ziua, 

mai jos, rezemat de un zid, Mopete citea de un secol 

aceeaşi pagină 

dintr-o carte cu coperta de piele de găină, 

în altă parte de lume se auzeau clopotele Mitropoliei, 

iar Bruno lăsa Transilvania pentru o apă tulbure de la 

şes, 

 

acum privim ochii deschişi ai acoperişurilor 

de la terasa Casei Frieda,  

toţi cu răni ca nişte rune pe pietre, 

cu cafea în care ni se ghiceşte trecutul 

pe care-l vom trăi mîine 

în speranţa unui prezent care va fi fost să fie, 

 

şi totuşi poezia trece în duligile goale 

pe lîngă Împăratul Romanilor,  

hip-hop, hip-hop, rap-rap, battle şi românesc, 

spre bronzul constipat al grofului Samuel von Brukenthal 

pe fruntea căruia se citesc ridurile unui stol de ciori 

coborînd spre Cibin, 

Jean se uită la ea şi oftează, 

cealaltă cafea o va înlocui pe cealaltă, 

zile în şir, cu repetiţie, la Frieda, acolo 

unde poezia şi-a lăsat straiele în vasul cu blide, 

în timp ce pe ziduri apar umbrele poeţilor 

care au fost cei mai frumoşi bărbaţi din oraşul acesta, 

cerc închis în cerc deschis, 

iubiri de o clipă pentru o veşnicie, 

 

poezia e încă invitată la mic dejun,  

la prînz şi la cină, mereu, 

la Frieda, ale cărei pleoape clipesc de pe acoperiş 

ca nişte aripi de îngeri căzuţi 

la mesele mereu pline, 

grolsch, grolsch după grolsch 

pînă cînd se face linişte, se face se ară, 

dragă Virgil. 

 

 

 

Zilele mele 
 

Ce faceţi voi, zilele mele, zilele mele întregi pe un sfert, 

ce faceţi, pe unde vă ascundeţi şi-mi furaţi 

toate iluziile de mîine, 

pe cele de ieri le-ţi făcut sul  

şi-i învăţaţi pe copii să tragă din ele adînc în piept 

cel mai bun haşiş, cele mai scumpe trabucuri 

în care stă ascuns scrumul tuturor arderilor mele, 

nici nu ştiu pe unde hoinăriţi, jumătăţile cele vizibile 

ca stelele într-o noapte din care  

nu voi mai ieşi odată cu voi, 

ştiu, veţi pleca mai devreme decît am crezut 

că veţi rămîne să priviţi prin sita prin care cern 

tot ce-a mai rămas, 

aerul tare de munte, alături de prietenii care-şi caută 

şi ei zilele lor prin zilele mele rămase lehuze 

în capul plin de aminturile lor, 

vă invit să mai treceţi pe la mine, să-mi spuneţi 

versuri de leagăn bătrîn atîrnat de colţurile lunii 

din care rod privirile celor străini de 

dragostea voastră, 

ce faceţi, dormiţi sau abia v-aţi trezit şi mă căutaţi 

pe acolo pe unde am mai fost sau nu voi ajunge 

vreodată, 

veniţi, nu toate odată, ci pe rînd, 

una cîte una, cu cîte un soare 

în ale cărui raze să-i pot vedea pe toţi cei cărora 

le-am purtat de grijă ca vouă, 

hoinăriţe, ca frunza frăsinelului 

prin veri pline de fericire, 

vă aştept să-mi umpleţi golurile pe care le-aţi lăsat 

în urmele adînci de mîine din privirile mele, 

vă aştept, aşa cum am aşteptat toată viaţa 

ziua de naştere în care v-aţi pitulat 

ca aricii în tufa de mure, 

aşteptaţi-mă, voi fi acolo unde voi veţi fi fost 

să fi fost. 
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Simona-Grazia 
Dima 
 
 
 

Sursa apelor 
 
 
Se derulează filme cu deșertificări, scena o umplu  
instantaneele unei secări accelerate – a lacului,  
a fluviului. Numai piciorul podului rămâne,  
lângă hectare de nisip în somn, unde așteaptă barje,  
deznădăjduit, să se reînfiripe căile fluide. În van,  
căci ele nu se nasc.  
Mai de temut sunt însă ofiliri neprinse în imagini,  
peisajul interior tot mai uscat pe zi ce trece.  
Poliedrul izvoarelor, un sul originar de nuanțe,  
s-a rătăcit, nu vezi culori, belșugul vieții,  
doar semne sure, gălbejite ori de un vinețiu prăfos.  
Și unde-au dispărut livezile de umbră verde, roșie,  
norii ca dinozaurii gonind pe cer frenetici? 
Poate-i pedeapsa pentru că n-am vrut să fim fântâni,  
deci sursa apelor s-a înfundat. Pe culmea  
unui pisc abstract ne-am pomenit,  
el pare de necoborât, o închisoare aeriană.  
Și totuși, știm scăpa din iadul monocrom, e-o bună 
prevestire când boii pali cu pete albăstrui, nădușiți la jug,  
arată prietenie, deși sunt gata să ne-arunce  
într-o străveche brazdă. De noi depinde-atunci să dăm,  
senini, o altă-ntorsătură drumului, prin stăpânire de sine  
brusc să cârmim altfel – ei vor asculta. Tocmai când  
monstruoasa înălțime spoliată de culoare naște gropi 
negre,  
una după alta, în vană abolire-a nuanței,  
când ochii ni-i acoperim, să nu vedem treptata sărăcire,  
fluxul culorilor e regăsit în inimă, îl inventăm din nou,  
o clipă de libertate-n adâncuri e de-ajuns  
pentru-a zări culmi adumbrite de chiparoși,  
izvoare cum revin la viață. Piciorul podului  
se-nvăluie în ape și barjele-și reiau alunecarea.  
Să nu fim însă ușuratici, lăsându-ne târâți de valuri  
fără-a ne întreba dacă-i o întâmplare noua libertate. 
 
 

Familie 
 
 
„Doar n-ai să greșești crezându-te singur,  
alergătorule pe cuburi de granit la miezul nopții,  
ca-n căutarea unei familii vaste ce-ar ști să dăruie  
o-mbrățișare parintească”, auzi o șoaptă,  
și-o panoramică vedere te-nvăluie, surprinzător;  
în ea, strămoșii, la masa de familie, umăr la umăr  

stau, într-un cu totul alt peisaj, la munte, chiar înainte  
de-a te sfârși, lipsit de aer, în fuga ta zadarnică,  
privește-i, familia e acolo, iar cel mai vârstnic  
îți întinde-un măr, curând se va crăpa de ziuă,  
deci chinul maratonului va înceta. Mirat,  
îți amintești, ai mai zărit o dată mărul,  
într-o poiană îndepărtată, verde-atunci,  
de nu-l puteai culege, acum, în mâna celui drag,  
rod rubiniu e, pe de-a-ntregul copt. 
 

 

Nomad 
 
 
Nomad e poetul, un gingaş comerciant, 
deşertul ostil îi fură seva, 
numai cuvintele mai şiroiesc de apă-n  
palma lui, peşti mlădioşi, tineri mereu 
şi gata să ţâşnească îndărăt, spre bănuite  
oceane, ori să-i adoarmă-n căuş,  
la umbra visului ce şi-a sporit puterea  
în somn şi proliferează enorm, devenit  
trup cu solzi de adevăr, la adăpost 
în meşteşugul mâinii – protectoarea, 
garanta negoţului şi-a poeziei, 
cu nepotoliţii ei somoni 
care-şi împărtăşesc, sub bolta pielii 
blânde, viaţa trăită pe-ndelete,  
în muzica şi-n ritmul  
caravanei străbătând pustiul.  
 
 

Măreție 
 
 
O, Rusie, cu toții știm că tânjești după măreție, nu spune 
că nu. 
Dar, stai puțin, e-o neînțelegere aici, fatală confuzie, 
de-a dreptul stupefiantă, între tăișurile-a două înțelesuri:  
mare și întins. Oripilați, cum suntem, privind  
la făptuirile-ți recente, te întrebăm:  
„Fii sinceră și spune de ce nu te mulțumesti cu ce-i al 
tău?”  
Măreață – și, de asemenea, cuprinzătoare – ești de 
mult,  
cu-asupra de măsură. Ținuturile tale sunt splendide,  
uriașe, oamenii tăi, simpli, cumsecade. 
De secole, neasemuiții tăi artiști, savanții tăi au fost bătăi 
de inimă  
de-ntreaga omenire ascultate. E limpede, cu toate-
acestea:  
grandoarea înghite necuprinsul. A fi întins în spațiu e o 
chestiune relativă. 
Să fii măreț nu-i complicat, nimic mai mult nu-nseamnă 
decât bunătate. 
Te rugăm, Rusie, arată-ne adevăratul tău suflet, puterea 
blândă!  
A fi măreț n-are nimic de-a face cu întinderi, forță, 
posesiuni.  
Grandoarea autentică duce la alinarea suferinței, ea 
nicidecum nu o produce. 
Măsura măreției e dată de adâncimea lăuntricelor pante  
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coborâte de vindecători până la Inima Oricui – astfel 
ating ei  
zona comună tuturor, lumina fără nume. 
Nimic nu înseamnă-acolo „a fi rus”, la fel de bine ar 
putea-nsemna „ucrainean”. 
Nu ai dori să fii slăvită în cuvinte ca acestea: „O, Rusie,  
ce cântec dulce ți-e numele! Cât de-nțeleaptă și de 
prietenoasă ești!”?  
De ce dorești să guvernezi prin frică? 
Din fericire, acum, când ți-ai pierdut onoarea înc-o dată,  
mulți dintre copiii tăi pricep ce este-adevărata măreție.  
Semințe ale viitorului sunt ei, locuitori ai spiritului. 
 
 
 

Hermes 
 
 
În casa poemelor acoperișul de sticlă  
apăra zăbava noastră înăuntru. Pășeam  
pe iarba deasă, în straiul zeiței Artemis,  
întrebându-mă de n-ar fi fost cumva mult  
mai bine să nu fi părăsit Orașul, fiindcă,  
atâta timp cât viețuiam amândoi în el, exista  
prietenia, un legământ poetic. Am crezut  
până la incandescență că ea putea  
înfrânge orice criză pe glob, ca și orice 
nefericire, dacă, spunând deodată „Piața Unirii”  
sau o formulă similară cu sens magic,  
am fi văzut și înțeles același lucru. Până  
la ardere-am crezut că prietenia ar fi topit  
vămile, zidurile, ar fi anulat diferențele,  
mefiența, ar fi făcut toate casele Orașului  
străvezii, încât masivele porți ale clădirilor  
din Piață s-ar fi deschis, să ne arate magnificele  
curți din veacul stins, spațiul neștiut, imun  
la bolile istoriei, iar prietenia ar fi ridicat  
întreg Orașul, transparent acum, cu toate sufletele  
sale, pe culmi, și-n clipa aceea, fiindcă eram  
în stare s-avem în cuget exact același lucru  
simultan, niciun secret odios nu s-ar fi perpetuat,  
încrederea-ar fi fost deplină, iar noi am fi văzut  
cu totul altfel Domul și vastele întinderi sacre,  
până departe, la zeul Hermes, din vârful  
unui edificiu privind spre furnicarul  
Pieței lui Traian. El ne-ar fi dăscălit,  
cu degetul întins spre noi: chiar sunteți siguri  
de puterea credinței voastre gemene în  
adevărul simplu, necontaminat? Dacă-ntre gânduri  
vi se va căsca fie și-un infim spațiu,  
în chip de canion prelung, îngust,  
el se va face tăiș de sabie orbitoare  
și-atunci viziunea despre Oraș și prietenie 
vă va părăsi! Dar, dacă reușiți, iar gândurile 
nu vă vor fi pătate de înstrăinare și pure-n  
sincronie vor rămâne, veți șterge și cea mai mică  
distanță dintre voi, oriunde-n lume v-ar purta destinul! 
 

 
Inima vieții 
 
 
Vezi în pământ vasul de lut  

purtând în sine inima vieții apărate.  
Din brazde arse, unde abia se-aude,  
în răstimpuri, căderea unui bulgăr,  
magica amforă spre tine se rotește,  
discret, plină de numele tău,  
de frățeasca iubire. Buruienile o înlănțuie,  
o sfărâmă căldura, incinta-i fragilă  
e retezată de ploi, fumegă vara-n furtuni,  
dar miezul tăcut al puterii ți-este mereu  
aproape, unit cu tine, prin pulsul veșnicului  
astăzi, în timpul fără greș al lui acum,  
de ambii savurat, în radioasă,  
mai proaspătă ca niciodată inspirare. 
 

Gemeni 

 

Creşte iubirea mea, irump înfăţişările ei:  
oraşe de flori, diamante vibratile-n adâncimi, 
cedri bătând enigmatic din aripi 
pe tablele de joc ale colinelor aride, 
migrări de populaţii, siaj al navei în plutire. 
Ea este, nu mă-nşel. Arbore nemişcat în ape, 
cu mii de rădăcini întretăiate prin plasele  
de perle. Fus argintiu, printre şuvoaie 
te strecori, în timp ce-alerg să te prind.  
Undele-mi lasă în plete puzderii de fiinţe,  
te regăsesc apoi cu lumina-nflorită-n  
cele şapte culori ale ei, pe faţa misterioasă,  
calmă – să te ador, odată cu fuziunea noastră  
de gemeni, mereu altfel, 
tu, fiinţă scumpă, veşnic transformată! 
 
 

Ucenicie 
 
 
Vin în zbor 
spre căsuţa mea modestă. 
Nu am statui, 
n-am niciun templu. 
Deasupra porţii nu găseşti blazoane. 
Litere putrezite-ngraşă câmpul, 
comorile mi le-am cărat afară 
cu lopata. Să te pot adora. 
Şi chipul tău mă-ntâmpină 
acelaşi, de fiecare dată: 
un lac strălucitor de munte, 
a cărui jucăuşă prospeţime 
îmi taie răsuflarea. 
 
 

Trovanți 
 
 
Și, tocmai când vestitorul frumuseții,  
tânăr novice, privea mâhnit  
un continent născut din lăcomia întrupării,  
cinicii martori îl găsiră-ncântător.  
Simțeau, pesemne, că, abia întors  
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de pe colina cu trovanți, era deja  
o rudă a pietrelor aflate-n prefacere de sine,  
în rotunjirea ce precede zborul. Iar ei,  
deși perturbatori, sub număr defilând  
și oricând gata să ucidă, au fler încât  
să nu le scape trăinicia – chiar fiindcă  
nesiguranța ancestrală-i mână,  
întotdeauna poartă pe creștet  
un cocoș de aur, s-anunțe la fiecare oră  
zorii în care totuși nădăjduiesc.  
Deși nedrepți, brutali, îngenunchează  
astfel în fața celor sigure, solide,  
precum aceste roci cu trup de porumbei,  
intrate în legendă, și fac un semn frățesc  
spre tânărul herald, iar el, înviorat,  
se scutură de gânduri, se ridică și-i salută. 
 

 
Încrezătorii 
 
 
Instantaneu din anii ʼ80 
 
Să-l resuscite pe Moise e o discuție-aprinsă 
stupefiantă, în ședință – de ce-ar crea un fals, 
ne întrebăm? (căci cum să fie noua creatură  
profetu-adevărat?) Desigur, le trebuia o voce  
indubitabilă, cu iz de cer...  
Iisus nu, nu... prea blând, deși vorbea  
și el – l-au îngropat deci, de urgență.  
Moise tuna peste mulțimi, tot simulacru,  
după ei, dar parcă superior, prestant –  
votară, așadar, pentru o revenire 
măsluită-a lui, lejeră, în lipsa vreunui nume – 
ca nimeni să nu știe ce i-a inspirat 
(orăcăie răutăcios: „nu facem noi favoruri”). 
În lume l-au găsit, după o căutare, 
cu glas de stentor, anonim, 
gata să intre-n roluri prestigioase, totuși curat.  
După ce învăță oratorie, porni să urce 
pe-un munte substitut. Cu el odată,  
spița lumească a-ncrezătorilor  
sui și ea prin halda mitologiei renăscute.  
N-au existat porunci săpate brusc în piatră, 
nici revelații orbitoare. Pseudo Moise  
atât a auzit (un glas rostea din invizibil):  
„Timpul cel mare-a sosit,  
nu vreau să-ți văd știința, ci mână  
această turmă de oi, fie inima ta  
în bărbile lor. Și-avan să dansezi  
hora care deschide”. Iar el dansă,  
deși uimit că hora închidea,  
apoi la raport se întoarse. „Inima ta  
a fost bună de câine, dansul te-a obosit  
un pic, ia-ți un răgaz, apoi pleacă-n misiune.  
A fost cum trebuia să fie, cum ni s-a proorocit  
cândva, și, pentru c-ai păzit bine oile,  
te vei întoarce nimbat de porunci.”  
O luă la fugă pe muntele cu o mie de uși,  
să vadă vorbitorul, să-i ceară socoteală,  
pentru edictele din nevăzut, neînțelese.  
Dar mâini eterice l-au înșfăcat de guler:  
„gândește înc-o dată și nu te răzvrăti.  

Moise al nostru e-o-nchipuire necesară!” 
 

 

Pe masa din bucătărie 

 
 

Eu, peştele, mă aflu  

pe masa din bucătărie. 

Voi fi despicat, voi fi cină – 

pentru că i-am iubit  

pe subtilii aceştia  

ce se ridică în picioare,  

din devoţiune şi respect,  

când le vorbeşte cineva,  

pe înţelepţii-ascunşi, care-şi 

câştigă zilele cărând moloz, 

pentru ca, seara, liberi,  

să poată cânta şi dansa,  

pe mugurul pleznit peste chip  

să nu se mai desfacă-n frunză, 

căci unii s-au plictisit de înflorire;  

da, fiindcă-mi rosteam cuvintele 

printre fibrele fatalului omertà,  

printre minţi încleştate-n consemn, 

acolo unde, încăpăţânat, se tace, 

iar vocea mea era de om 

şi n-avea voie. Mă vor tăia, 

să rămân peşte. 

 

 

Cartea pe ape 
 
 
Neluminat 
           de jarul cuvântului, 
exultă râul,  
                vin necunoscut, 
neprins sub cepuri, 
            gata să dăruiască totuși 
o cale nesfârșită. 
                 Porunci 
dispar în valuri, 
            se-aude în poiană  
doar scâncetul pruncului. 
...........Bucuroși  
lasă părinții lui 
         o carte pe ape, 
să dea lăstari departe, 
           în alte zări,  
din neînrudite timpuri, 
           și, iată, seara aduce miros 
de vreascuri arse, 
           iar fumul vine, doar surâs  
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Olimpiu  
NUȘFELEAN   

 

Cumpănă 
 
 
Tu stai și citești stelele 
În găleata de apă 
Scoasă din taina pustiei. 
 
Șiruri lungi de cămile 
Scriu cărări imposibile 
Pe cerul de august. 
 
Vine seara 
Și  trag cerul peste mine 
Ca un cort 
Sub care cine-și mai caută adăpost? 
 
Și dacă Dumnezeu ar călca 
În trecere 
Peste foaia mea de hârtie 
Abia scrisă 
Ce-ar fi: 
Dispreț sau înălțare la cer? 
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Ioan BARB 

 

 

 
Trecere 
 

Doamne 

gandul meu aleargă dimineața 

ajunge din urmă călărețul 

ce desparte ziua de noapte 

prin cumpăna apelor 

galopând 

dezlipind de pe înălțimi 

 pietrele moarte 

ce se prăbușesc 

vuind 

atunci 

cuvintele trezite din somn 

se ridică din mine 

ca niște morți înviați 

la a doua venire. 

 

 

 

 

Semn 

 

 

Aşa cum lumina se destramă în întuneric 

până când îl învinge ca și când nu a fost 

sigur 

 o să fie o zi în care se va destrăma țesătura 

întinsă peste nimic 

marama ținută cu grijă 

de brațele voastre neputincioase 

și nu va mai exista nici un serv 

să le ridice 

și umbra numelui vostru  

se va decoji ca o rugină 

peste tot ce încă n-a fost... 

 

 

 

 

 

 

Sete 
 

Din solul arid 

să poți să storci 

doar un strop 

să stâmpere buzele arse 

uscate  

prea lungă oră s-a iscat 

și s-a plămădit din nimic 

ca să poată aduce în ființă 

dorința ascunsă de a exista 

până cănd golul e plin de miez 

încât poate deschide ochiul ascuns 

să stoarcă o lacrimă 

pe buzele muribundului. 

 

 

 

 

Zvon 
 

Ești sunetul ce se zbate plecând 

până cînd nu mai stăruie 

nici un tremur 

te simt  

în întunericul de dincolo 

înșurubat ca un frig 

ce înăbușe orice mișcare 

ca o fiară flămîndă 

mă ademenești înspre dimineață 

până când îmi prinzi sufletul în laț 

numai tu îmi aprinzi 

foșnetul stinselor focuri 

fiorul 

închiselor guri. 

 

 

 

Așteptare 
 

Știu că trebuie 

să-mi primenesc gândurile 

altfel nu poți să vii 

ți-am durat un cuib 

și am aprins 

o steluță să îl încălzească 

ca atunci când vei fi aproape 

să simți duoșia unui suflet obosit 

așteptând vremea aceea 

în care vei înflori în mijlocul său 

cînd timpul se va zămisli din nou 

și în piatră se va tăia 

un nou început. 

 

 

                                POEME               



14 
 

 

 

 

 

Radu 

CIOBANU 
 

 

           Un demers reparatoriu 

           În 20 februarie 2023 se vor împlini 15 ani de 

la moartea sculptorului Nicolae Adam, a cărui 

amintire pare a fi intrat de pe acum în uitare. Nu 

știu dacă această realitate sau o  mai veche bună 

intenție a făcut ca, de curând, să apară un 

binevenit și bine documentat studiu monografic 

dedicat acestui discret, productiv și ingenios artist. 

Este vorba de volumul Pe urmele unui destin..., 

Napoca Star, 2022, semnat de doamna prof. Elena 

Pârvu, care și-a asumat această misiune 

determinată și de împrejurarea că l-a cunoscut 

personal pe Nicolae Adam, familiile fiind vecine pe 

strada Căstăului din Orăștie. Dar nu acest detaliu a 

fost esențial pentru empatia autoarei față de 

artistul-subiect monografic, ci percepția comună pe 

care ambii au avut-o asupra orașului lor natal ca 

topos care salvează provincia de anonimat și 

căruia i s-au dedicat. 

           În palmaresul doamnei Elena Pârvu 

figurează interesante volume de publicistică literară 

și civică – Credință, năzuință speranță, Limes, 

2020 și Rezonanțe literare, Limes, 2021 – dar și 

studii monografice dedicate unor personalități sau 

instituții. Dintre acestea din urmă, de o importanță 

deosebită în contextul însemnărilor de față, mi se 

pare volumul Reuniunea meseriașilor români din 

Orăștie, Napoca Star, 2017, întâi pentru că 

restabilește  prestigiul, grav avariat din comunism 

până azi, al meseriașului, al meșterului cu nume, 

cu reputație, aparținător elitei sociale și al unei 

bresle cu atribute asemenea atributelor castelor 

nobiliare. Orăștie a avut un impunător corp de 

meseriași – chiar și tatăl autoarei a fost unul dintre 

ei – care au contribuit la evoluția orașului înspre 

statutul de care se bucură azi, când e considerat 

adevărata capitală culturală a județului Hunedoara. 

Dar, în general, cum corect remarcă Elena Pârvu, 

Orăștie a fost – și sperăm că va rămâne – un vad 

prielnic pentru inițiativele unei societăți 

întreprinzătoare, care „a impus personalități 

afirmate în lupta pentru recunoaștere națională; 

evenimentele se regăsesc ilustrate și în operele 

sculptorului Nicolae Adam  concitadinul nostru. În 

acest context, am considerat că fostul meu vecin 

merită un studiu monografic, pentru că destinul i-a 

legat viața de orașul natal, precum și de „PALIA”, 

primul monument închinat cărții.” 

              Într-adevăr, destinul l-a fixat pe Nicolae 

Adam în orașul natal, împrejurare care – chiar dacă 

orașul natal e un model al tradiției culturale, cum 

zice DEX că e un topos, căruia artistul i-a dat noi 

semnificații – deține implicit riscul ca artistul să fie 

perceput ca artist local. Risc pe care Nicolae Adam 

și l-a asumat cu bună știință, deși era conștient de 

propria valoare care-i dădea dreptul să se 

considere pur și simplu artist, fără vreo altă etichetă 

limitativă. Ceea ce l-a scutit de vanități și l-a decis 

ca, după studiile academice străbătute la Cluj să 

revină la obârșie a fost atașamentul de aceste 

locuri pe care le-a intuit ca fiind un areal cumulativ, 

specific, de ancestrale tradiții, de istorie, de  fapte 

culturale și artistice deliberate cu scopul precis de a 

contribui la impunerea prestigiului comunității. Nu e 

vorba de un precar patriotism local, atât de frecvent 

în provincii, ci de un orgoliu întemeiat pe fapte 

concrete și dăinuitoare de cultură și artă. Nicolae 

Adam a simțit nevoia să se implice cu toate 

resursele și competența în acest flux creativ, ceea 

ce se vede din cele două planuri în care și-a 

rânduit existența: unul al creației, celălalt al 

păstoririi unor instituții culturale. Dintre acestea din 

urmă, Muzeul de Etnografie și Artă Populară poate 

fi considerat una dintre operele sale capitale. 

Muzeul a fost înființat în 1952, „la inițiativa unor 

localnici entuziaști” și cu sprijinul substanțial al 

directorului Muzeului din Deva, istoricul Octavian 

Floca, având la început un caracter eterogen. Abia 

sub directoratul lui Nicolae Adam – 1964-1990 – și 

mai ales după reorganizarea radicală inițiată de 

acesta în 1974, s-a materializat cu adevărat 

viziunea sa estetică, muzeul devenind un veritabil 

tezaur de frumusețe. Îmi amintesc că, prin anii 

1973-74, pe când mă documentam pentru romanul 

Nemuritorul albastru, am fost copleșit de 

frumusețea Muzeului similar din Hanul Domnesc de 

la Suceava, dar ulterior, când însuși Nicolae Adam 

m-a călăuzit prin Muzeul din Orăștie, am simțit o 

stranie mândrie de tip local patriotic, constatând că 

                                   EVOCĂRI 
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nu e cu nimic mai prejos de Muzeul din Suceava, 

care se bucura de o mult mai efcientă mediatizare.  

               Doamna Elena Pârvu parcurge cu atenție 

la nuanțe itinerariul vieții lui Nicolae Adam, 

insistând, cum e firesc, asupra perioadei de după 

terminarea studiilor și revenirea în Orăștie. 

Autoarea nu este critic de artă, dar intuiește exact 

importanța pe care o are asupra evoluției unui artist 

anturajul. De aceea d-sa a dedicat numeroase 

pagini și evocării unor personalități sub semnul 

cărora  Nicolae Adam s-a format, precum sculptorul 

venerat Gheorghe Dumitru Anghel, pe care îl 

considera „un artist ce personifică virtutea română”, 

sau altele, cu care a avut relații de prietenie și 

colaborare, precum Lucia Apolzan, Miron 

Scorobete, Dumitru Velea, Ioan Vasiu, Liviu 

Lăzărescu, dintre cei mai apropiați. Cât despre 

opera artistică a sculptorului, doamna Elena Pârvu 

trece în revistă la modul descriptiv, pe de-o parte 

galeria busturilor unor personalități, pe de alta 

monumentele de for. Dintre acestea din urmă 

remarcă importanța deosebită ca pondere 

reprezentativă a lucrărilor Palia și Semn dacic, 

ambele excelând prin solemnitatea hieratică, 

asemenea celei din arta populară, cu sugestii 

înspre sacralitate. Semn dacic își are importanța sa 

aparte și prin faptul că se constituie ca un 

argument decisiv împotriva cooptării lui Nicolae 

Adam printre adepții  dacofiliei aberante. De la locul 

în care a fost amplasat monumentul, el devoalează 

o intenție generată de o viziune rațională, pe care 

sculptorul o mărturisește fără echivoc într-o 

scrisoare al cărei facsimil e inclus în Minialbum-ul 

cu care se încheie studiul doamnei Elena Pârvu: 

„Noi, cei de azi, trebuie să îndeplinim testamentul 

străbunilor. Ființa noastră poartă pecetea lui 

Decebal, dar specificul românesc îl dă nota romană 

[sbl. autorului]. / Acest lucru face ca amplasarea 

lucrării, relativ echidistant între Sarmisegetusa 

Regia din Munții Orăștiei și Ulpia Traiana 

Sarmisegetusa din Țara Hațegului să nu fie 

întâmplătoare. / Și dacă cineva va asemăna silueta 

din profil a sculpturii-soclu, cu forma literei „R” – 

inițială a numelui nostru etnic, îi mulțumesc cu 

toată emoția.” 

               Autoarea acestui foarte oportun studiu 

monografic, amintește la un moment dat de 

indignarea publiciștilor Ioan Vasiu și Vladimir 

Brilinski în fața indiferenței oficialităților care 

precipită în uitare personalitatea prestigioasă a 

unui artist de talia lui Nicolae Adam. Suntem deci 

îndreptățiți să sperăm ca la comemorarea din 

februarie viitor, numele său să fie conferit unei 

străzi, unei școli, unei instituții de cultură, poate 

chiar – de ce nu? – chiar Muzeului de Etnografie și 

Artă Populară din Orăștie, a cărui splendoare 

poartă amprenta spiritului său creator. 
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Mircea MOȚ 

 

 

             Scufița 

Roșie, un lup și o bunică 

Într-o carte publicată în urmă cu mai 
bine de un veac, Limbajul uitat. O introducere 
în înțelegerea viselor, basmelor și miturilor, 
tradusă nu de mult timp și la noi,  Erich Fromm 
era de părere că povestea Scufița Roșie a 
Fraților Grimm, o bună ilustrare a conceptelor 
freudiene, ar fi, în același timp, și o „variație la 
tema conflictului masculin-feminin pe care o 
găsim în trilogia lui Oedip și în mitul Creației”. 
După ce rezumă scurta și frumoasa poveste, 
Erich Fromm urmărește simbolismul narațiunii, 
care, din punctul său de vedere,  impune 
scufița de catifea roșie ca pe un „simbol al 
menstruației. Fetița, ale cărei aventuri sunt 
povestite, a devenit o femeie matură și se 
confruntă cu problema sexului”. În același fel 
este interpretat și sfatul mamei, care îi atrage 
atenția fiicei sale să nu se abată din drum 
fiindcă ar putea să cadă și să spargă sticla 
(avea în coșuleț un cozonac și o sticlă cu vin),  
nici mai mult, nici mai puțin decât ca „un 
avertisment față de pericolul sexului și al 
pierderii virginității”. 

Dacă ținem seama că un autentic text 
literar nu ilustrează ceva exterior sieși, ci-și 
întemeiază prin limbaj propriul univers 
imaginar, începem lectura urmărind 
semnificațiile scufiței, de catifea, după cum se 
precizează în poveste, și, mai ales, roșie.  

Similară pălăriei, scufița împrumută, 
până la un punct, semnificațiile simbolice ale 
acesteia. În dicționarul de simboluri se 
menționează faptul că, în calitatea de 
acoperământ al capului, pălăria „simbolizează 
și capul, și gândirea. Este de asemenea un 
simbol de identificare și capătă în acest sens 
întregul său relief. (...) A-ți schimba pălăria 
înseamnă a-ți schimba ideile, a avea o altă 

viziune despre lume. A purta o pălărie 
înseamnă a-ți asuma o răspundere, chiar 
pentru o faptă pe care nu ai comis-o”( Jean 
Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de 
simboluri, Vol 3, București, Editura Artemis, 
1994 , p. 39). 

Povestea insistă în mod deosebit asupra 
iubirii deosebit de puternice, aproape de 
limitele nefirescului, dintre nepoată și o bunica 
ei, care-i dăruiește cunoscuta scufiță roșie, 
confecționată din catifea, simbol al distincției în 
vechime, în același timp un material care 
primește cădura umană înapoind-o într-o 
tainică intimitate. 

Dacă amintesc o credință conform 
căreia copiii născuți cu căiță ( sinonim pentru 
scufiță ), „un arhetip al căciulii fermecate”, 
după Ivan Evseev, de obicei semnul celui ales, 
o fac cu gândul că bunica o naște în mod 
simbolic pe fetiță, impunându-i personalitatea 
și nu în ultimul rând identitatea: „A fost odată o 
fetiţă zglobie şi drăgălaşă, pe care o iubea 
oricine de cum o vedea. Dar mai dragă decât 
oricui îi era ea bunicii, care nu ştia ce daruri să-
i mai facă. Odată, bunica îi dărui o scufiţă de 
catifea roşie şi pentru că-i şedea tare bine 
fetiţei şi nici nu mai voia să poarte altceva pe 
cap, o numiră de atunci Scufiţa Roşie”. Motivul 
nașterii simbolice poate fi de altfel identificat pe 
parcursul altor secvențe ale narațiunii, 
rezervându-mi plăcerea de a le comenta la 
momentul potrivit. 

După cum bine se știe, Scufița Roșie 
trebuie să-i ducă bunicii mâncarea, ea însăși 
nelipsită de  semnificații simbolice, dacă avem 
în vedere că în coșul ei se găseau cozonacul și 
o sticlă cu vin, cu alte cuvinte pâinea și vinul, 
ca hrană spirituală, în contrast evident cu 
carnea poftită de lup. Dându-i sfaturi fetiței 
înainte ca aceasta să pornească spre casa 
bunicii, mama insistă în primul rând  asupra 
vinului care nu trebuie să se risipească: „- 
Scufiţă Roşie, ia bagă-n coşuleţ bucata asta de 
cozonac şi sticla asta cu vin şi du-le bunicii, că 
e bolnavă şi slăbită şi bunătăţile astea o să-i 
ajute să-şi mai vină în puteri. Da' vezi de 
pleacă mai înainte de-a se lăsa zăpuşeala şi 
caută de mergi frumos şi să nu te abaţi din 
drum; altfel, cine ştie, de alergi, ai putea să 
cazi şi să spargi sticla şi atunci bunicuţa cu ce 
o să se mai aleagă? Iar când o fi să intri în 
casă, nu uita să-i dai bunicii «bună dimineaţa» 
şi vezi să nu înceapă a-ţi umbla ochii prin toate 
ungherele!”.  
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Asupra sfatului mamei se cuvine să 
insistăm. Scufiței Roșii i se atrage atenția că 
trebuie să plece de acasă înaintea amiezii cu 
zăpușeala ei, ce tulbură judecata, și să nu se 
abată din drumul ca semn al unui univers 
supus civilizării. Or, pentru a-și atinge scopul, 
lupul o determină pe fetiță să părăsească 
drumul și să intre în labirintul pădurii. Mai mult, 
autorii menționează că fetița se pierde într-un 
„adânc” al codrului, acolo unde, după creații 
folclorice românești și nu numai,  nu există cale 
nici cărare : „Se abătu deci din drum şi o luă 
prin pădure, ca să culeagă flori. Rupea de ici 
una, de dincolo alta, dar îndată i se părea că 
puţin mai încolo îi zâmbeşte o floare şi mai 
ochioasă; alerga într-acolo şi, tot culegând 
margarete şi clopoţei, se pierdea tot mai mult 
în adâncul codrului”. 

Consecința părăsirii drumului se 
cunoaște foarte bine. Bunica și Scufița roșie 
sunt înghițite pe rând de lup, nu sfâșiate sau 
digerate, ci ținute în viață în adâncul pântecului 
său. 

Intervenția vânătorului reține în mod 
deosebit atenția. El nu-și mai exercită aici 
profesia, ci execută, cu multă siguranță, o 
intervenție chirurgicală, similară unei 
cezariane, prin care cele două sunt readuse la 
viață ca o naștere simbolică: „Îşi potrivi puşca 
şi voi să tragă, dar în clipa aceea îi trecu prin 
minte: „«Dar dacă lupul a înghiţit-o pe bătrână? 
Poate c-aş mai putea s-o scap!» Aşa că nu mai 
trase, ci, luând o foarfecă, începu să taie burta 
lupului adormit. Abia apucase să facă vreo 
două-trei tăieturi, că se şi văzu strălucind 
scufiţa cea roşie a fetiţei şi când mai făcu o 
tăietură, fetiţa sări afară” . 

Lupul trebuie pedepsit, însă nu oricum. 
Cum  îmbrăcase  hainele bunicii,  travestindu-
se in femeie, lupul trebuie condamnat la o 
naștere, pentru a dovedi că se poate ridica la 
condiția unei femei. Vânătorul, bunica și 
Scufița Roșie îi introduc lupului pietre în burtă, 
și aici  îl amintesc iar pe Erich Fromm: „La fel 
ca în mitul babilonian, trebuie să ne amintim că 
superioritatea femeilor constă în abilitatea lor 
de a naște copii. Cum este atunci ridiculizat 
lupul? Arătând că a încercat să joace rolul unei 
femei însărcinate, care are ființe vii în burta sa. 
Scufița Roșie pune în burta lupului pietre, 
simbol al sterilității, ridiculizându-se astfel 
încercarea sa de a uzurpa rolul unei femei 
însărcinate”. Așadar: „Scufiţa Roşie adună în 
grabă nişte pietroaie şi toţi trei umplură cu ele 

burta lupului.Când se trezi, lupul voi s-o ia la 
sănătoasa, dar pietroaiele atârnau atât de 
greu, că dihania se prăbuşi la pământ şi dădu 
ortul popii”. 

Contează însă și ceea ce reține fetița 
din această întâmplare. Cum lupul nu a 
infricoșat-o( se precizează de altfel în text), ea 
înțelege că trebuie să-și asculte mama, dar, 
mai ales, să nu părăsească drumul cu 
profundele lui semnificații: „Cei trei nu-şi mai 
încăpeau în piele de bucurie. Bunicuţa mâncă 
cozonacul şi bău vinul pe care-1 aduse fetiţa şi 
pe dată se înzdrăveni. Iar Scufiţa Roşie gândi 
în sinea ei, parcă mustrându-se: «De-aci 
înainte n-o să mă mai abat niciodată din drum 
când oi merge singură prin pădure, ci o să 
ascult de poveţele mamei!»"  
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     Poeme oftate din iubire 

 

Cît ar fi de cunoscută și repetabilă de-a lungul 

istoriei literaturii, tema iubirii rămîne mereu actuală și 

mai ales fermecătoare. De la Cîntarea cîntărilor pînă în 

mileniul al treilea contemporan reprezintă laitmotivul nu 

doar al poeților, prozatorilor și dramaturgilor, ci și a celor 

care au intenționat să o teoretizeze: Ortega y Gasset, 

Georges Bataille, Erich Fromm, Octavio Paz și mulți alții. 

Paradoxal o știință a iubirii nu există nici astăzi, pentru 

că iubirea e un fenomen care nu poate fi observat și 

studiat empiric la microscop. Iubirea e expresia intimității  

umane, de o profunzime abisală. Orice iubire e un caz 

particular, unic, absolut ireductibil și irepetabil. Cîți 

îndrăgostiți, tot atîtea iubiri. Nimeni nu poate trăi iubirea 

altuia. 

Mitologia biblică definește adevărata iubire ca 

fiind cel mai înalt atribut al umanității, dar mai ales al 

divinității. Cele patru tipuri de dragoste pe care le găsim 

în Scriptură sînt, poate, cel mai bine evidențiate de  C. 

S. Lewis în cartea lui Cele patru iubiri, publicată în 

1960 pe baza unei serii de emisiuni radiofonice 

transmise de BBC. 

1. Afecțiunea (Storge) 

2. Prietenia (Filia) 

3. Romantismul (Eros) 

4. Iubirea - Milă (Agape) 

Poetul Laurențiu-Ciprian Tudor ar fi găsit, ni se 

pare, cheia îmbinării celor patru manifestări esențiale în 

volumul Loc de oftat (Editura Școlala Ardeleană 2021). 

Titlul volumului trimite la motivul clasic al suferinței din 

iubire, dar este doar o tentație lirică. 

A fi liric înseamnă a fi tu însuți, înseamnă 

„oftatul de a fi”, așa cum se confesează  autorul în titlul 

unei poezii din acest volum incitant. Iar atunci cînd 

Poetul oftează, se întîmplă un miracol, e ca un Demiurg 

care creează. Și dacă la început a fost Cuvîntul și 

Cuvîntul era Oftat? Din el se formează lumea sensibilă a 

poeziei, ia naștere un distih: „mi-am deschis inima / o 

carte cu poeme” – „Distih de la mijlocul vieții” 

Cînd un bărbat și o femeie se îndrăgostesc, 

mai întîi iubirea este de tip afectiv, protector, ca 

atașament familiar, ca împlinire prin celălalt, deseori prin 

copiii lor. Este iubirea / afecțiune din cadrul familiei sau 

al relațiilor amicale. 

Prima secțiune a volumului este numită 

metaforic „Clipa de aur”. În „Poem cavaleresc” se 

sugerează ideea ontologică a ființării prin celălalt, a 

împlinirii, a exomorfismului existențial cînd iubirea există 

latent și așteaptă doar prilejul manifestării ca afecțiune: 

„ochii mei se umplu de bucurie cînd te văd / mîinile mele 

capătă o foame anume / un neastîmpăr mă furnică / o 

lavă care crește”.   

Ca în mitul faustic, ar spune clipei-secundă 

„stai”, de aceea  cererea unirii celor doi este mitologică 

și simbolizează mitul reîntregirii, al cuplului adamic, într-

o superbă imagine  paradisiacă:  „clipa de aur să ți-o 

pun pe deget / ca alchimia mîinilor s-o știe”...„mireasa 

mea / iubirea să ne știe / căci ce-am iubit nu e atins de 

moarte”.   

Iubirea care transcende moartea e reluată și în 

„Poemul Casanova”: „ea / e amețeala mea / mă mistuie 

ca o sete  / pe relieful ei / mă cațăr / cu disperare / mă 

arunc / ca în luptă / gata de moarte...”   

Moartea, în viziunea Poetului, este expresia 

eternității, nu a neantului. La fel ca Meșterul Manole, 

mitul jertfei pentru creație e punctat în ultima poezie a 

acestei secțiuni, „Nefertiti”, ca semn al veșniciei: „te voi 

zidi de vie /  în poemul acesta...” 

Partea a doua a a volumului este intitulată „În 

numele voluptății cînt”, direcționînd accentuat spre 

dragostea de tip Eros.  Premizele erau deja prefigurate 

din prima etapă, căci este o sete de dragoste pasională 

pe care în poezia contemporană doar Emil Brumaru a 

probat-o în unele volume gen „Dintr-o scorbură de 

morcov”. 

Poetul - Orfeu cîntă din lira sensibilității despre 

imaginea feminității ca prototip al Erosului înțeles drept 

pură senzualitate, deloc indecentă. Euridice este 

feminitatea însăși, o naiadă în toată splendoarea ei de 

Evă idealizată, neizgonită din Paradisul Etern al iubirii, 

înaintea întîlnirii fatale cu șarpele. Iubirea din 

perspectiva lui Laurențiu-Ciprian Tudor, ca și pentru 

mitologicul Orfeu, are capacitatea de a schimba 

coordonatele lumii înconjurătoare, poate să supună 

natura și zeii, ea îl aduce pe om mai aproape de natură 

și îi revelează propria-i condiție supusă trecerii timpului 

în tainele creației.  

„sfîrcurile sînilor tăi  / sînt muguri / îi sărut atent 

și răbdător / să surprind  / cum explodează subtil din ei 

primăvara / ea / vine  mai ales dintre pulpele femeilor / 

dintre sînii lor ” („Primăvara”) 

Pe de altă parte, să nu uităm însă că 

simbolismul Erosului înseamnă dragoste carnală, 

pasiune romantică aparent imatură și impudică. Nu 

întîmplător zeul Eros, cel din epoca elenistică, și zeul 

                                  ESEU 

http://www.cslewis.com/us/
http://www.cslewis.com/us/
https://carteaeoviata.com/2014/03/19/cele-patru-iubiri-de-c-s-lewis/
https://www.bbc.com/
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indian Kamadeva erau reprezentați statuar ca niște 

superbi adolescenți, de o desăvîrșită nuditate. Să 

recunoaștem sincer, precum Poetul în acest volum, că 

iubirea e legată indisolubil de corporalitate și frumusețe. 

Frumusețea ființei iubite transfigurează lumea. Pasiunea 

iubirii este supremul mijloc de a aduce eternitatea pe 

pămînt. Orice iubire adevărată este absolută și 

nepieritoare, chiar dacă ea se coagulează din cele mai 

flagrante perisabilități. Frumusețea e trecătoare, 

sensibilitatea se tocește, corpul îmbătrînește. Aceste 

adevăruri, truisme ale efemerității, au fost înțelese de 

timpuriu și transpuse în simboluri mitologice. Deloc 

întîmplător, Afrodita, zeița iubirii la vechii greci, s-a 

născut din spuma mării, dintr-un element aproape 

imaterial ce-și revelează splendoarea într-o clipă, pentru 

ca apoi să dispară. O zeiță a iubirii cu un corp veștejit 

este de neconceput. Dar, cu toate acestea, iubirea nu 

poate fi redusă la condiția noastră fizică imediată. 

Iubirea este o artă. Dar ce este arta? O 

definește Poetul într-o odă „pentru mine o femeie 

frumoasă / oricît / surprinsă cînd crede că nimeni nu o 

vede / cu ochii aruncați în năvod mai departe / e artă”, „ 

o femeie îndrăgostită / oricît / cu ochii plini de toate 

dorințele... e  artă” („Artă”). 

Voluptatea are o valență artistică, iar arta, cum 

demonstrează esteticienii Titu Maiorescu sau Benedetto 

Croce nu poate fi imorală. Moralitata artei este intrinsecă 

prin faptul că este artă, ca atare o pictură nud de 

Botticelli sau statuia Venus din Milo nu e impudică, nu 

implică ideea de păcat. Căci, nu e așa, mitologia biblică 

ne învață să ne înfrînăm, altfel cel a ce a privit și a rîvnit, 

deja a păcătuit în inima lui, dacă nu iubește cu adevărat: 

„înaintai goală în valuri / păreai Afrodita / rîdeai / și eu te 

iubeam / simțeam fericire.” („Poem pentru Georgiana”). 

Sau: „vîntul / pipăie rotunjimile femeilor / fîlfîie părul 

bogat / ridică parfumul / le răscolește feminitatea” 

(„Vîntul”). Sau pur și simplu titluri de poezii: „Sînii unei 

femei”, „Și-a dat sutienul jos”, „Voluptate” etcaetera.  

Dar, cu toate acestea, iubirea nu poate fi 

redusă la condiția noastră fizică imediată, cea a 

simțurilor, cea senzorial- voluptoasă, voalat erotică. 

Iubirea e cea care trezește umanitatea, o învie. 

Dragostea se transformă în iubire de tip 

Agape, cînd e necondiționată și cere sacrificiu, căci 

Dragostea Eros e inferioară Iubirii Agape. Erosul și-a 

depășit condiția, nu mai este patimă senzorială, s-a 

strecurat în suflet ca Iubire ideală, s-a primenit prin 

apropierea de divinitate. 

În ultima parte a volumului eul liric se simte 

„Primenit ca un înviat”. Se simte transfigurat ca un 

pelerin la muntele Athos „refugiat  pe crucea de pe piept 

/ de la Vatopedi”, se simte de parcă „mi-am făcut un 

selfie  /  la Marea Lavră  /  aici unde se vindecă timpul  /  

și nu mai trece”. Ca într-o artă poetică „Poetul e și el un 

Atlas / duce pe umerii lui frumusețea cuvintelor”. E un 

Creator care oftează uneori bătrînește „încep  / să 

semăn / cu bătrînii aceia / care stau / pe bancă” și care  

are revelația că „locul de oftat” se află la locul lui, în 

inimă, iar „inima e un cuib / pentru păsări speriate” care-

și vor lua zborul aidoma cuvintelor atent rostuite într-un 

volum de poezie semnat  de poetul, eseistul, sociologul 

Laurențiu - Ciprian Tudor.  

Da, poetul Laurențiu - Ciprian Tudor are 

dreptate: dragostea e singura formă de eternitate viabilă 

pentru noi, muritorii. 

Da, poetul Laurențiu - Ciprian Tudor are încă o 

dată dreptate: toată creația divinității este o operă de 

artă care ne purifică prin catharsis atunci cînd 

descoperim un loc de oftat din iubire și alte oftaturi de a 

fi în acest volum de poezii, căci „ea trebuie strînsă de 

peste tot / atent, liniștit, solar, dar un pic melancolic / 

pînă ce inima se umple de ochi / și vede...” 
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Felix NICOLAU 

 

 

O tânără apocalipsă 

 

Place la Alexandru Matei dezinvoltura 

verbului. Felul cum anunţă el tot felul de 

apocalipse literare, în care de fapt nu crede. 

După ce am citit Ultimele zile din viaţa 

literaturii (Enorm şi insignifiant în literatura 

franceză contemporană), Cartea 

românească, 2008, am rămas cu impresia 

fermă că tânărul cercetător este un aristocrat 

care se încăpăţânează să mănânce la 

„împinge-tava” îmbrăcat în frac şi joben. Este 

vorba nu atât de histrionism, cât de un pitoresc 

rafinat, aşadar jucăuş. 

Cum se observă din subtitlu, discutarea 

ultimelor tendinţe din literatura franceză se 

face de la + la – infinit, adică de la hiperbolă la 

litotă, adică de la maximalism la minimalism. 

Zona mediană lipseşte, exact canonul. Pentru 

că trebuie să atragi cumva atenţia cititorului, 

indiferent dacă prin autoficţiuni cu miză 

„neserioasă” ori prin megaficţiuni ideologizate 

sau parodice. Indiscutabil, erudiţia cărţii este 

impresionantă, dar nu asta importă, ci 

aprecierile larg culturale, curajoase sau 

anapoda. De la traversarea spaţiului literar 

francez aflat în derivă, în sens că Hexagonul 

nu mai vinde cum vindea odinioară, direct la 

aprecieri asupra metehnelor intelectualităţii 

româneşti. Aici e sămânţa de scandal, de 

dezbatere, deci. 

Dacă Patapievici se plânge că în cultura 

română nu există decât dialoguri ale surzilor, 

nimeni neascultând pe nimeni, Alex Matei 

semnalează talibanismul, loialitatea faţă de 

gaşcă, niciodată abandonată. De unde lipsa 

polemicilor autentice, spectaculoase. De aici 

se sare la autoficţiunea care „anunţă literatura 

de blog”. Şi iată disocieri rapide între tipurile de 

literaturi în vogă în Franţa ultimelor decenii: 

minimalismul „Biedermeier” sau „bucolic”, apoi 

„o specie de autoficţiune, caldă sau călduţă”, 

adică „literatura Amélie Poulain”, reprezentativ 

aici fiind Martin Page cu M-am hotărât să 

devin prost (un romănaş ironic, rapid şi cu 

teză, dar inteligent, aşa cum nu prea sunt de 

găsit pe la noi). 

Dincolo de linia exemplificărilor, 

fastuoase aş zice, este de urmărit o linie 

teoretizantă, cu intenţii de comparatism 

sintetizator. De unde şi absorbirea tale-quale a 

unor clişee. De exemplu, se vorbeşte despre 

două tipuri de discurs postmodernist: unul 

anglo-saxon, augural şi optimist, opus celui 

francez, apocaliptic. Dihotomia este una 

comod didacticistă. O altă afirmaţie riscată: „nu 

atât literatura franceză rămâne importantă 

astăzi, cât discursul francez despre literatură”. 

Perfect adevărată a doua parte. Cât despre 

prima, o va demonta chiar autorul, analizând 

resursele succesului unor scriitori ca Michel 

Houellebecq sau Amélie Nothomb, care sunt 

oricum, numai hollywoodieni nu. 

Chiar dacă francezii au ceea ce noi nu 

avem, adică un sofisticat discurs despre 

literatură, ei s-ar afla în pericol de a idealiza 

literatura „cultă”. Aici e clar: noi nu avem 

avantajul lor dar, fără nicio îndoială, acumulăm 

dezavantaje absolut europene. Ducând la 

extrem concluziile sceptice ale 

poststructuraliştilor, este pusă întrebarea: de 

ce s-ar mai preda literatura în şcoală? Ce are 

ea de-a face cu programele şcolare şi cu 

didacticismul? Oricum, noi am survolat de mult 

problematica discuţiei, dovadă că nu numai 

literatura nu-şi mai găseşte suporteri în şcoli, 

dar diriguitorii educaţiei vor să elmine şi limbile 

străine, puse pe acelaşi picior cu sportul. Dacă 
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literatura nepredată, ci trăită, s-a retras în 

cluburi, o să fie ea urmată acolo de limbile 

străine şi de sport? Adică o să vorbim despre 

Sartre în franceză în timp ce facem 

genuflexiuni cu vreun confrate poet în cârcă? 

Poate că doar aşa ar ajunge şi literatura 

subiect pentru tabloide. 

Oricum, coincidenţele cu spaţiul cultural 

francez se sfârşesc la capitolul agoniei 

elegante. „Forţa literaturii franceze de 

avangardă stă în capacitatea de a-şi pune în 

scenă agonia şi de a-şi anunţa moartea”. Noi 

nu avem tăria asta. Adamici fiind, apocalipsele 

noastre au substrat social, cultura rămânând 

arealul unde ambiţiile şi orgoliile exclud 

posibilitatea sfârşitului sau a marginalizării. 

Un alt aspect interesant este „înlocuirea 

canonului cu topul”, semn al unei vârste post-

literare. Adică nişte coordonate estetice ferme 

sunt abandonate în favoarea clasamentelor 

întocmite de nişte critici ori scriitori presupuşi a 

conţine canonul în ei, că doar nu degeaba au 

acces la revistele de mainstream. Gurul literar 

este cel mai adesea pătruns de principiul 

expresivităţii, nu de cel al reprezentativităţii. 

Convins fiind că „literatura nu poate supravieţui 

decât împotriva lumii”, el mizează pe „literatura 

pură anti-literară, literatura ieşită din decor” – 

condiţia poeziei franceze actuale. Veşnica 

ruptură, artificial menţinută, după părerea mea, 

între literatura „înaltă” şi cea comercială. 

Estetica mimetică este văzută ca superficială, 

generatoare de spectacol. Pentru că nu 

suntem capabili să montăm un spectacol 

valabil din punct de vedere stilistic, scriem 

pentru scriitori, compunem pentru compozitori. 

Diagnosticarea nostalgiei după un paradis 

literar pierdut este, de altfel, corect făcută: 

„Lumea vrea să se oglindească în pagina de 

carte, nu vrea să vadă literatura oglindindu-se 

acolo”. Iar reţeta este eficientă: „Esenţială mi 

se pare tocmai renunţarea literaturii de a-şi mai 

demonstra diferenţa – şi deci autonomia faţă 

de <<realitate>>, după ce aceasta i-a fost de 

mult recunoscută”. Aşadar, discursul despre 

literatură devine fastidios, oboseşte. Literatura 

trebuie să înveţe să trăiască în prezent, 

indiferent cât de golit de transcendenţă este 

acest prezent. Şi dacă „orizontul literaturii 

trebuie să fie limbajul” – eu aş zice stilul, 

înţelegând prin stil şi viteza relatării, precum şi 

ruperile de ritm –, atunci să avem cel puţin 

acces la limbajul intervalului în care vieţuim. 

Cum am zis, senzaţia mea este că 

Alexandru Matei dezbate un subiect în care nu 

crede. Pentru că noi suntem români, deci în 

afara crizelor de orice fel. Dar şi a normalităţilor 

de orice fel. Şi, în fond, ce i se poate întâmpla 

literaturii române mai rău decât ceea ce i se 

întâmplă în prezent? Cartea lui, însă, este 

captivantă mai ales prin problematica 

abordată, în sfârşit uşurată de reziduurile 

textualiste. Un studiu de neocolit despre 

postpostmodenism şi globalizare, având ca 

miez analiza romanelor lui Michel Houellebcq, 

„ultimul Mare Scriitor”. O analiză cu larg halo 

cultural. Plus luciditatea de a admite dizolvarea 

gloriei scriitoriceşti. Dovadă că cel mai 

cunoscut scriitor francez contemporan, 

Houellebecq, seduce prin scepticismul lui critic 

şi prin sarcasm şi aproape deloc prin calităţile 

naraţiunilor sale. 
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Ioan Radu 

VĂCĂRESCU 

 

Memoria florilor 

(despre Violetta de Sadova şi nu 

numai) 

  

 Sunt cazuri în care un intelectual de valoare, om 

de ştiinţă, medic, jurist, inginer etc., ajuns la o anumită 

vârstă, după o viaţă şi o carieră de excepţie, simte 

nevoie destăinuirii de sine. Destăinuire a aventurii sale 

în lumea de până mai ieri, mărturisire despre sine şi 

despre epocile trăite cu intensitate, cu oameni, fapte, 

acţiuni etc., şi care depun mărturie despre ce a fost sau 

ce ar fi putut să fie. Nu e puţin lucru, societatea noastră 

românească tercând în ultimul secol prin mari încercări 

şi transformări: două războaie mondiale, perioada 

comunistă (dar şi ea figurată în două etape distincte), 

revoluţia din 89, tranziţia spre democraţie din ultimele 

trei decenii. 

 Dintre intelectualii amintiţi unii au preferat să 

aştearnă pe hârtie memorii sau jurnale. Alţii să scrie 

proză, devenind astfel (nu ştiu dacă şi-au imaginat asta 

în tinereţea lor) scriitori. Dintre aceştia din urmă face 

parte şi Costel Nedelcu. Naturalist, geolog de formaţie, 

specialist de marcă în domeniu (membru al mai multor 

societăţi şi comisii naţionale şi internaţionale în 

domeniu), ca atare membru marcant al unei strălucite 

generaţii de specialişti români (generaţie ajunsă voit, 

nevoit, la pensie şi neurmată, din păcate, de ucenici 

care să devină la rândul lor maeştri), Costel Nedelcu 

(care, după 1989 a intrat şi în viaţa publică, fiind 

consilier în administraţia Capitalei) s-a pus pe scris în 

anii din urmă, ca şi cum ar fi cu sufletul la gură, mânat 

de un imbold de neoprit şi beneficiind de o întinsă 

cultură istorică şi literară, dar şi de talentul fără de care 

nu se poate înjgheba o operă literară. Ca şi de acea 

răbdare, tipică prozatorilor de cursă lungă. 

 Astfel, este vorba, în ultimii ani, de trei cărţi de 

proză, după cum urmează: „Violetta de Sadova”, cuvânt 

însoţitor de Ioan Radu Văcărescu, Editura Antim 

Ivireanul, Rm. Vâlcea, 2021, „Doamne, ai grijă de lalea”, 

roman, prefaţă de Ioan Holban, Editura TipoMoldova, 

2021, „Până la cer te mănâncă pământul”, roman, 

cuvânt însoţitor de Horia Gârbea, Editura Neuma, 2022. 

 Volumul „Violetta de Sadova” cuprinde trei 

nuvele de întindere diferită, toate trei purtând în titlu 

simbolistica florală: „Drumul iasomiei”, „Lăstarii” (de 

Hibiscus) şi „Violetta de Sadova”. De remarcat că şi 

romanul autorului (de peste 500 de pagini) se aşează 

sub o aceeaşi simbolistică florală, de data aceasta 

laleaua. Plantele, florile amintite, au o simbolistică 

aparte, fie datorită unor principii naturale specifice, fie 

calităţii lor floristico-estetice. Costel Nedelcu ne aduce în 

prim plan aceste simboluri, fără înţelegerea lor fiind uşor 

mai greu de a percepe adâncimea intenţiilor autorului. 

Desigur, simbolistica acestor flori, care sunt destul de 

diverse în culturile lumii, sunt subtil adaptate 

semnificaţiilor nuvelelor şi romanului amintite. De 

exemplu, în romanul „Doamne, ai grijă de lalea”, care 

este atât un roman de familie (transmutată în Bărăgan), 

în mare parte autobiografic, cât şi o carte a formării 

personalităţii eroului Costin Vlahu (personaj principal în 

toate prozele scriitorului, de fapt un alter ego al 

autorului, o proiecţie a acestuia de-a lungul memoriei 

personale şi a celei sociale), laleaua reprezintă reînoirea 

vieţii, renaşterea în spirit a sinelui redescoperit dintre 

faldurile memoriei, odată cu tradiţia unui neam de 

oameni care străbat istoria cu un ideal înalt în suflet. Cu 

ajutorul Domnului. Idealuri care sunt pierdute de o 

societate căzută în barbarie, după o revoluţie care 

promitea binele şi frumosul, ca în „Drumul iasomiei”, 

proză mai degrabă eseistică, ce surprinde, din interiorul 

fenomenului, cu tristeţe şi ironie, societatea românească 

postdecembristă, cu toate deformările acesteia, ca şi 

desprinderea de această lume, la final, către un timp al 

păcii interioare, sub semnul liniştii sufleteşti aflate sub 

semnul iasomiei. De fapt, Costel Nedelcu ne oferă în 

volumul „Violetta de Sadova” trei „poveşti inventate”, 

cum ar spune Ştefan Bănulescu (de altfel, stilul 

prozatorului Costel Nedelcu se înscrie în „stilul normal”, 

cel mai expresiv în cazul prozei, tot după remarca 

autorului heterotopiei bărăganice), de fapt trei nuvele, 

bine structurate şi scrise. „Inventate” dar bazate pe 

oameni, locuri şi fapte din realitatea noastră imediată, la 

vedere sau ascunsă în pliurile memoriei personale sau 

colective. E vorba de nuvela amintită mai sus, care are 

şi rolul de a ne introduce în lumea de povară şi suflet a 

autorului. 

 Celelalte două nuvele sunt scrise din 

perspectiva unui tânăr iubitor al artei şi scormonitor prin 

umbrele şi penumbrele istoriei, cea generală, a neamului 

său, cea a propriei familii şi aceea a unui personaj real, 

foarte cunoscut în zbuciumatul secol al douăzecilea . 

Este şi prilejul, în ambele nuvele, de intrare a lui Costin 

în prim-planul prozei lui Nedelcu. Astfel, nuvela „Lăstarii” 
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stă sub semnul „vlăstarilor” umani, care nu pot lăstării 

decât prin dragoste, cunoaştere şi adevăr. E vorba 

despre lăstarii de Hibiscus, în momentul în care un 

buldozer e pregătit să afârtece pâlcul de arbuşti răsăriţi 

spontan: „Aceşti pomişori vor lua drumul cabanei mele 

de la munte. Voi înălţa spre stradă o perdea de hibiscus 

să ţină malul drept al apei. Ştii ce greu cresc aceşti 

arbuşti? Ai văzut vreodată înflorit un hibiscus? Floarea 

lui este eternă, e un dar al pământului. Cu cât privim mai 

mult florile unui pom cu atât mai mult ne încărcăm de 

dragoste pentru oameni.” Grija aceasta pentru arbori şi 

flori mi-a amintit, iată, de un faimos poem al lui Gerard 

Manley Hopkins, „Plopii din Binsey”, pe care l-am tradus 

în românește cu mai mulți ani în urmă:  

 

doborâți în 1879 

 

Dragii mei plopi tremurători, a căror colivii de aer  

   Înghițeau în frunze rătăcitoare raze de soare,  

   Sunt acum doborâți, tăiați, cu toții tăiați;  

      Șirul de verdeață, ascunziș de răcoare,  

N-a fost cruțat, și n-a fost nimeni să le cânte copacilor 

Prohodul, să legene a jale umbrele lunecătoare  

       Care înotau sau se scufundau în aval,  

În luncă & pe râu & în vântul rătăcitor prin buruienile de 

pe mal.  

 

O, dacă am ști ce facem 

      Când retezăm un arbore sau scormonim în pământ –  

   Ciopârțind și torturând verdeața vie!  

      Natura-i atâta de blândă,  

   Ființa ei atât de fragilă, de lumină colivie;   

   Iar această pârloagă stearpă ce-a rămas 

   Nici cât o-nțepătură nu contează, 

   Căci noi, chiar dacă vrem să corijăm 

          Și să-ndreptăm ce este în natură,  

      Nu arătăm decât o mână ce retează:  

Iar cei ce vin după noi nici măcar nu ghicesc trecuta 

frumusețe.  

   Zece sau douăsprăzece, doar zece sau douăsprăzece  

      Lovituri de topor și peisajul încărcat de tandrețe-i  

           Ciopârțit și niciodată n-o să fie iară;  

     Peisajul rustic, scena câmpenească,  

     O dulce și mângâietoare scenă de la țară.  

 

 Nuvela care dă titlul volumului, „Violetta de 

Sadova”, ne descoperă, într-o povestire în ramă şi cu 

triplu discurs narativ (monolog interior, dialog, 

reprezentare scenică), povestea de dragoste în vremuri 

cumplite de război a faimoasei actriţe şi regizoare 

Marietta Sadova (pe numele ei adevărat Maria Bârsan, 

născută la Sibiu în 1897, soţia lui Ion Marin Sadoveanu, 

apoi a lui Haig Acterian, numită în epocă „Madam 

Poesis”). Cel de-al treilea simbol vegetal, violeta, 

reprezintă, desigur, pasiunea mistuitoare dar şi 

recluziunea în străfundurile memoriei. O memorie din 

care răbufneşte iubirea nemuritoare, singura care 

salvează totul, în chip poetic. 

 Volumul de nuvele al lui Costel Nedelcu, ce 

deschide totodată drumul spre prozele şi  romanul ce-au 

urmat, se citeşte nu doar cu plăcere, ci şi cu mare 

interes, temele, motivele şi motivaţiile scrierilor sale 

descoperindu-ne un prozator de valoare, care știe să-și 

canalizeze energiile creatoare într-o originală lucrare în 

proză.     
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Maria Trif – Ningă-ne salcâmii 
 

Poeta a debutat în anul 2014 cu volumul 
Ferestre în amurg. Au urmat: Zbor de primăvară, 
în 2016, apoi Ningă-ne salcâmii, în 2019 și Verde 
târziu, în 2021. 

Dintre comentatori, Silviu Guga precizează 
despre volumul de debut: «pe lângă multe stângăcii 
și lucruri comune, găsim o emoție bine învăluită în 
imagini delicate, deopotrivă melancolice și 
luminoase». Constantin Predescu sesizează faptul 
că: «Poeta Maria Trif s-a născut pe 7 mai 1960, în 
Lancrămul lui Blaga, înainte cu un an și o zi, ca 
marele poet și filosof să se mute pe steaua 
nemuririi sale. Ce fir misterios – se întreabă C.P. –, 
plăpând al împletirii poetice o fi coborât marele 
poet din steaua sa spre a-l așeza în sufletul 
sensibil al viitoarei poete?», în timp ce Emil 
Almășan, prefațatorul volumului de care ne ocupăm 
– Ningă-ne salcâmii (București: Editura Minela, 
2019 – 104 p.) – notează simplu: «Poeta vine de 
pe plaiurile Lancrămului» (Dulcea povară a 
cuvintelor, p. 5). Suntem de acord cu aceste 
afirmații ale distinșilor literați și mai cu seamă, cu 
aceasta, tot a profesorului de literatură S. Guga: 
«poeta demonstrează, când scapă de elementele 
vetuste, că versul clasic nu este ieșit din uz și mai 
poate încânta cititorii». Apropierea, doar prin 
coincidențe filtrate calendaristic sau geografic, între 
Blaga poetul – promotor al versului alb în poezia 
noastră modernă – și poeta dedicată versului 
clasic, deconcertează, precum o neatenție, ca 
aceasta de mai jos, îi poate descumpăni pe puriști: 
„Umeziți de un senin amețitor, zorii/ îmi spălau 
trupul, la lumină,/ înnobilându-mi nefrumusețea” 
(Destăinuire, p. 15). Apoi prezența versului „Maria 
de Alba”, fără legătură cu textul, la p. 18, pespectiv 
p. 72 rămâne un mister. Vom decela câteva 
apropieri cu poemele blagiene, ceva mai încolo. 

Oricât ar părea de paradoxal, am receptat 
apetența Mariei Trif pentru «necuvintele» cultivate 
la noi de Nichita Stănescu și folosite frecvent în 
volumul de față: „nerost” (p. 11); „nepărerilor de 
rău” (p. 13); „idila nepărerilor de rău” (p. 14); 
„nefrumusețea”, „nepieirea” (p. 15); „neodihnelor”, 

„nesfârșire”, „neclintirea” (p. 17); „nemersului” (p. 
18); „nelocul” (p. 21); „neîntâmplarea” (p. 26); 
„nezbor” (p. 39); „nesfârșitul” (p. 59); „neavutul” (p. 
60); „netimpul” (p. 63); „nevreme” (p. 65). 

Și dacă vorbim de precursori, foarte 
asemănători ar fi, pe alocuri, Eminescu, precum în 
splendida imagine: „E iunie, pe-aleea șerpuită/ Își 
cerne teiul florile regești” (Vară inodoră, p. 12); un 
fericit împrumut: formularea „să-mi vii” (Visul unei 
dimineți, p. 13), sau scăpărări din Floare albastră: 
„Hai, adu-mi-te aproape,/ Ia cu tine valea verde/ 
Unde pasul dă să-mi scape/ Și visarea mi se 
pierde!” (Adu-mi-te aproape, p. 84). Sau iambii 
parcă din Coșbuc: „Mă caut, mă chem și mă pierd,/ 
Rămasă în dorul de tine/ Ce nu mai ajung să-l 
dezmierd/ Pe gura ce minte mă ține” (Strigăt surd, 
p. 21); sau: „Când toamna grăbește iar via/ Să-și 
fiarbă dulceața-n butoaie/ Eu ard amăgiri prin 
odaie/ Să-mi țină de cald. Nebunia,// Iubite-i 
cuminte și dulce” (Când toamna, p. 69). Cu 
Bacovia: „Te rog ca gerul aspru să-l lași, acum, 
afară!/ Tu intră! Închide ușa și vino lângă foc,/ Să n-
aud orologiul vociferând a seară,/ Împresurarea 
iernii să n-o mai simt deloc!” (Emoție de iarnă, p 
36). Hibernalul, frecvent, are această tentă 
bacoviană, în replică: „Eu nu mai știu de ce-a-
nceput să ningă/ Sub cerurile gri de unde vin,/ E-
atât de cald și-mbietor la tine/ Că nici un amănunt 
nu mai rețin” (Învață-mă să desprimăvărez, p. 38). 
Imperativele din Pășește-ncet, iubite (p. 79): 
„Pășește-ncet, iubite! Uite, noaptea/ A ațipit... să 
mergem în grădină!” amintesc întreagă atmosfera 
momentului feeric și un tandru vers al Runei, în 
actul al doilea din Legenda funigeilor de Dimitrie 
Anghel și Șt. O. Iosif: «O, taci să nu te-audă luna!». 
Ori Grigore Alexandrescu „În acest infern al vremii/ 
A-nghețat în noi căldura;/ Nu vedeți indiferența/ 
Cum ne încleștează gura” (Colind, p. 31). Poet-
cetățean, cum odinioară Alexandrescu, Maria Trif 
tratează cu intransigență strâmbătatea ce o 
înconjoară în lume: „Deși e cald, spre seară, chiar 
în piață,/ Se dau de-un timp spectacole ciudate -/ 
Un păpușar cu mâinile pătate/ Încearcă prin urzelile 
de ață// S-anime caii albelor pătrate […]/ Și se vor 
bate albii cu toți negrii/ Și se vor bate spectatorii-
frați -/ Victorioși vor fi tot cei pătați,/ Învinșii fi-vor 
oamenii integri” (Spectacole de stradă, p. 42). 
Poeta prezintă chiar stranii realități și previziuni: 
„Cât mă doare sfada lumii, vrac nemaisfârșit de 
ură/ Ce se vinde prin piețe liber, fără de măsură!/ 
Mici negustorași de intrigi dau la prețuri derizorii/ 
Pacea sufletelor noastre, să se-nfrupte profitorii.// 
Marafeturi învechite ni se vând ca pe nimica,/ 
Înșelându-ne vederea și-ascunzând în ele frica./ 
Ne-o fi prins vreo boală capul, ne-om fi plictisit de 
pace?/ Cârma țării, în furtună, este-n mâna care 
zace” (Cât mă doare sfada lumii, p. 81); ori accente 
de critică social-politică indignate, vituperante: 
„Satrapii ne conduc, oportuniștii/ Le cântă 
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serenade, îi aclamă,/ Noi, orbii cei mai orbi și cu 
reclamă,/ Alegem hoți să facă pe vardiștii.// Tot mai 
anostă-i lumea și îngustă,/ Mișei sadea și-mpart, în 
parte, legea/ Urcând la rang înalt fărădelegea;/ Noi 
suportăm... chiar dacă ne dezgustă?!” 
(Degringoladă, p. 82). 

Dar, „între pustiirea locului rămas” (Frânturi, 
p. 55) și nerenunțarea eroică, aproape de vestală, 
din versurile: „În vremea asta nefiresc de rece,/ Eu 
voi fi frunza primăverii tale!”, mocnește nestins jarul 
iubirii perene, un dor de a fi împreună, care desigur 
că are ceva cu Blaga, maestrul fără seamăn al 
dorului-dor de la noi: „Voi fi aici, la margine de 
crâng,/ Uitând de frigul din strâmtoarea lumii./ Îți voi 
aprinde dimineți, pe rând,/ Să știi s-ajungi... Și 
ningă-ne salcâmii!” (p. 9). Propunere e un text ce 
surprinde plăcut, într-un ritm săltăreț, oarecum 
atipic poetei, sentimentul statorniciei iubirii, dincolo 
de thanatice vămi: „Nu încap printre vii,/ Nu mă 
vreau printre morți/ Și te-aștept, vreau să știi,/ Cu 
brădetul la porți” (p. 11); sau, cu-același înțeles, un 
Vis de toamnă, frumos ca un dor: „Să-mi fii popasul 
care mă reține,/ Să-ți fiu chemarea care te 
așteaptă,/ Să ne fim vara iernii care vine.../ Cât mi-
aș dori, iubite, să se poată!” (p. 20). Ființarea 
echivalează cu reciproca apartenență a 
partenerilor, cu posesiunea în dor: „Să mi te am, să 
mi te pot reține,/ În fiecare gând mi te compun.../ 
Că voi putea să fiu și fără tine,/ Azi, dragul meu, eu 
nu mai pot să spun!” (Eu nu mai pot să-mi spun..., 
p. 22); sau: „Cum ți-aș primi, doritul meu, venirea.../ 
E-atâta gol în lumea fără noimă!” (Melancolie, p. 
40). Poet al iubirii, Maria Trif excelează în versuri 
de o tristețe a trecutei tinereți, însorită de mugurii 
nădejdii în rostul luminos al trecerii prin lume: „E 
totul ars, de-acum, prin jur, iubite!/ Cum să mai 
știm, pe-aici, reconstrui,/ Când brațele acestea 
desfrunzite/ Ne-nvață numai arta de-a muri?// Și 
totuși, îndreptându-ne spre mâine,/ Purtăm în noi 
mănunchiuri de lumini,/ Mai coacem încă-n vatra 
veche pâine/ Și-n ochii noștri se mai nasc grădini” 
(Și totuși..., p. 28). Dorul ființării în doi dă sens 
existenței pe care poeta o deretică întru iubire, ca 
pe o grădină a Raiului restaurat: „Adăpost auster. 
Știu un tainic tărâm,/ Unde încă se țes cu răbdare 
povești/ În fir roșu aprins de-un edenic decor,/ 
Unde știu că îți sunt, unde sigur îmi ești! [...]/ Și-am 
venit să-ți aduc tot ce-aș vrea să mai am -/ Un 
drum lung, mărginit de amiezile verzi,/ O pădure de 
veri, adiindă de noi,/ Unde eu să-nfrunzesc, unde 
tu să te pierzi” (Și-am venit..., p. 41); iubirea care 
mișcă stele sfidează aici cu eleganță omătul 
timpului ireversibil, cu demnitatea întreagă a 
lucidității: „La proxime dezastre să nu ne mai 
gândim/ Și nici la-ncremenirea întinselor omături./ 
Cu-ngăduința serii, vreau numai să ne fim,/ 
Deschide larg fereastra și mi te-așază-alături!” (Mi 
te așază alături, p. 86). 

Însăși aplecarea, întoarcerea obiectual-
lexicală spre rural („sub ie”, p. 13; „Plânge-o doină-
n ochi de nai”, p. 16; „râu de ie”, p. 30; „Îmbucură-
mi, dorito, amăgirea”, p. 43; „ia viorie”, p. 45; „fusu-
n furca”, p. 89; „Fuiorul se toarce-n catrință/ Și inu-
ncolțește prin ie”, p. 93) are nostalgia acestui dor: 
„Biciuie neîmblânzit/ Vântul, dor neauzit” (p. 16); 
„Cum îmi sufocă pieptul, un cer ținut ostatic” (p. 
18); „O lacrimă de drag doinește” (p. 53);. Versul 
scurt, de sorginte populară, surprinde trăirile cele 
mai complexe, exprimate frust, curat, impresionant: 
„troienește-mă cu soare,/ suflă peste ce mă doare,/ 
ninge-mă cu flori de măr,/ crește-mi ghiocei în păr!” 
(Descântec alb, p. 35). În aceste aspecte găsim 
asemănarea, de adâncime, cu Poetul din Lancrăm. 

Câteva texte sunt gânduri/scrisori dedicate 
genitorilor, în sfâșierea dorului de părinți, de trecut, 
de copilărie: Mamă (p. 19); Dor de mamă (p. 29); 
Știi, mamă? (p. 77); Scrisoare mamei (p. 85); 
Scrisoare către părinți (p. 91). Un imn dedicat 
femeii-iubită-soție-mamă-bunică, în speța 
jertfelniciei unui mit: „Soață, mamă și femeie,/ Ană, 
stâlp de mânăstire,/ nici o piatră nu te doare/ căci 
ți-e numele Zidire!” (Spune-mi, Ană..., p. 94). 
Numai  spațiul limitat ne împiedică să cităm o 
splendidă elegie, din care vom da primul vers: 
„Cândva îți păstrai sărbătoarea la mine” (Cândva..., 
p. 46). Ori textul Perseide de la p. 61. Iar ruralul de 
care vorbeam, reazem peren cultivat cu delicatețe, 
apropie credința păstrată, pentru care poeta 
depune mărturie: „Eu tot mai cred că cerul e 
deschis/ Spre-a ne culege, din seninuri, darul,/ Mai 
cred în zboruri ce ating un vis/ Și cred în crezul ce-
a salvat tâlharul” (Crez, p. 71). 

Ce-ar mai fi de spus? Citiți poesia Mariei 
Trif! 
Sf. Sfințit Mucenic Teodot, episcopul Chiriniei, 
Mărțișor 2022, Sibiu-pe-Cibin. 
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Ana DOBRE 

 

 

 

Dipticul vârstelor și oglinzile 
sufletului 

 

Sub un titlu provocator, Însemnele Vidme1, 

un diptic al vârstelor, provocator și multiconotativ, 

Gabriela Stanciu Păsărin se confesează, mai ales 

în prima secțiune, Moarte la domiciliu, cea de-a 

doua, Din Caietul albastru, contrapunctic, 

conținând poezii dintr-o altă perioadă – cea 

aurorală a adolescenței înaintând spre maturitate, 

se confesează la limita disperării, într-un context nu 

doar sugerat, ci bine definit, al pandemiei care a 

debutat în 2019 și a dominat anii 2020-2021. 

Modul poetei de a se privi și autocontempla 

în roata timpului este invers acelor  de ceasornic – 

din prezentul prezentului spre prezentul trecutului, 

vârstele interioare reflectându-se în oglinzile 

sufletului. Un ghid ideatic este reflecția lui Antoine 

de Saint Exupéry, aleasă ca motto: „Important este 

să mergi înspre, nu să ajungi, căci nu ajungi 

niciodată nicăieri, decât în moarte”. Așadar, 

important este să devii, în sens nietzschean, să 

devii ceea ce ești, să evoluezi în snesul 

disponibilităților de care, interior, dispui, să 

conștientizezi dorințele, plusurile și minusurile 

ființiale, să te confrunți cu tine pentru a te 

îmbunătăți și îmbogăți, pentru a deveni cea mai 

bună variantă a ta. 

Însemnele Vidmei sunt, totodată, însemnări 

despre un timp al vitregiei, aflat sub zodia 

cancerului, zodie nefastă ce dă omului sentimentul 

încarcerării, al unui prizonierat pe care nu-l poate 

evita, condamnat să-l accepte. În haina vidmei, 

ființă imaginară, fantastică, Gabriela Stanciu 

Păsărin intenționează să opună lumii dominate de 

absurd și paradox, propriile imagini care să 

stigmatizeze, să înfiereze. Aria semantică a vidmei 

include, conform DEX-ului, o serie de sinonime: 

apariție, arătare, duh, fantasmă, fantomă, nălucă, 

nălucire, năzărire, spectru, spirit, stafie, strigoi, 

umbră, vedenie, viziune. Cu această identitate, de 

vidmă, poeta poate pătrunde peste tot, trece peste 

tot, nu ca un duh al răului, ci ca unul care 

semnalează dezastrele, clamează tragedia 

umanității, redusă, adusă, obligată la o stare 

larvară, secătuită de valorile spiritului, fără 

posibilitatea ascensiunii în spirit, fără șansa 

dezmărginirii. Din cușca prezentului, ca o zeitate 

înlănțuită de puterea condițiilor – ale istoriei, mai 

mult decât ale destinului, poeta nu încetează să 

zguduie gratiile și conștiințele, în numele dreptului 

oricărei ființe de a dispune, conform darului lui 

Dumnezeu, de liberul arbitru, de propria libertate, 

de a avea/lua propriile decizii. 

Calvarul este notat pas cu pas, clipă de 

clipă. Mai întâi, constatarea lucidității: Sunt bolnavă 

(„În lumea aceasta,/ deodată fără cer/ și fără 

pământ/ Moartea/ mă ucide încet/ în mine însămi,/ 

la mine acasă,/ unde,/ așezată cuminte/ în 

coșciugul/ meu cu patru pereți,/ privesc la TV/ 

așteptând în noapte,/ știrile dimineții.”), bolnavă de 

lume, de absurd. Boala poetei este un nou mal du 

siècle, o maladie existențială, derivată din condiția 

de zeitate înlănțuită, sub teroarea istoriei. 

Sentimentul dominant este cel de prizonier al clipei, 

un prizonier extrem de lucid care înregistrează ca 

un seismograf starea de fapt în care se află/a fost 

adusă umanitatea: „...Închisă în casa-mi din turn,/ 

sunt prizonieră/ între cer și pământ,/ fără 

scăpare.../ De la fereastră,/ Pustiul pare morbid. 

(...)/Nimic nu mai este/ normal.../ Luminile-s stinse/ 

demult,/ iar prin orașul bolnav,/ încă se moare...” 

Gabriela Stanciu Păsărin trăiește intens dramatic și 

devastator fiecare măsură restrictivă, care îi lasă 

amărăciunea de a constata și conștientiza 

anonimizarea, integrarea într-o categorie fără 

dreptul individualității, fără posibilitatea afirmării 

personalității (Bla-bla-uri, Joc macabru, Decont, 

Rugăminte, Din spatele ferestrei, Murim, Mascarul 

Inocenței, Ultima zi, Pandemie, Coșmar de 

primăvară). 

A te simți ca un pion pe tabla de șah a 

istoriei, mutat aleatoriu ca un obiect, înseamnă a 

conștientiza, fără a admite, deciziile Marilor 

Arhitecți care construiesc, din cuțite și pahară, 
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planuri diabolice pentru un nou profil al lumii și 

omului. Zbaterea poetei este revolta împotriva unor 

astfel de considerente care anulează toată scara 

valorilor pe care, în timp, s-a constituit, în ceea ce 

are bun, frumos, adevărat, istoria umanității. Sensul 

evoluției trebuie să fie, crede Gabriela Stanciu 

Păsărin, ascensional, accederea spre spiritualitate, 

spre stelele gândului înnobilează. Gabriela Stanciu 

Păsărin este Pasărea Aceea, cu aripi care cresc 

dinăuntru: „Am Aripi iar/ și cânt/ și zbor/ cu 

primăvara/ ce-mi adie blând/ prin ele./ Un timp...” 

Cine trece pe aici?, se întreabă retoric poeta 

(„Dacă Trecutul/ și-a așezat definitiv/ o lespede/ 

peste Suflet,/ de ce-mi pare că-ți simt Umbra/ 

adiind uneori/ prin preajmă?/ Cine trece pe-aici/ În 

locul tău?”), sensul indus referind despre angoasa 

nimicului – nimic care trece prin vidul lumii, o lume 

secătuită de spirit. 

 Din starea de fapt a prezentului, Gabriela 

Stanciu Păsărin nu evadează, ci se dezmărginește 

prin puterea gândului demiurgic, înălțând ochii spre 

cer într-o rugăciune tulburătoare: „Doamne,/ dă-mi 

toate pădurile secerate/ înapoi,/ să-mi văd iar 

munții/ îmbrăcați/ în culori de suflet,/ și urșii 

pribegi,/ la ei acasă.” Fără oameni, nu există omul, 

fără Dumnezeu nu există omenirea (Fără 

dumnezeire). Sfârtecarea ființei („Bucăți din mine/ 

Pleacă pe rând,/ Rămân/ din ce în ce mai puțină/ și 

cineva pune în loc/ câte o cruce.”) înseamnă nu 

doar dematerializarea trupului, dar ciopârțirea, 

fragmentarea produsă de disjuncția dintre spirit și 

trup. Atât timp cât omului i se retrag drepturile ce 

derivă din statutul de ființă liberă,  Gabriela Stanciu 

Păsărin crede că i se retrage dreptul la 

spiritualitate, la exprimarea spiritualității. De aceea, 

din interior, interogația dramatică vizează însuși 

destinul ființei, creația a lui Dumnezeu: „Ce faci 

aici/ cu Sufletul meu?”  

Poeta lasă ferestrele spre lume deschise, 

dar semnele lumii continuă să o îngrijoreze, liniștea 

clamată nu se instalează. Frica s-a generalizat și 

doar luciditatea rațiunii, prin efort solidar, o poate 

contracara: „În stradă,/ o femeie/ urlă/ în locul 

nostru./ Noi toți/ ieșim la ferestre,/ privind-o/ până 

moare,/ apoi,/ închidem ferestrele/ și ne întoarcem/ 

liniștiți/ la moartea noastră.” 

Poeziile Din Caietul albastru, scrise între 

1967-1990, ar putea, prin contrapunct trăirist, dacă 

nu anula, cel puțin umbri, prin surplus de speranță 

și credință, imaginarul dantesc din prima secțiune. 

Întoarcerea în trecut nu e nostalgică; e mai mult 

una cathartică, de purificare a eului prin infuzie de 

lumină. Poeta se află la vârsta la care își întinde 

aripile pentru zborul gândurilor. Peste tot, 

sentimentul infinitului, al unei comunicări între 

cuantele lumii, accesibile eului, al unei iubiri 

pancosmice, iubire care întreține speranța ca o 

promisiune a zorilor pentru o călătorie care să 

împlinească ființa, să-i dea certitudinea înfăptuirii 

destinului pentru care a fost aleasă. Momentele 

reținute în țesătura lirismului au clipele lor de 

tensiune, ca Scrisoare, de exemplu, de cutremur al 

ființei care, într-un atunci, un octombrie 1976, 

memorat afectiv și lucid, își contemplă finitudinea: 

„Într-o zi,/ îmi voi lăsa/ trupul odihnindu-se/ 

pământului-leagăn,/ pornind nevăzută în patru 

zări.../ Voi fi atunci,/ pe malul mării în asfințituri/ și-n 

foșnetul frunzelor de tei/ bătrân,/ în cântecul trist/ 

și-n dansul nebun/ și-n jocul copilului ce-ți iese în/ 

drum,/ voi fi/ în atingerea mâinilor dragi/ mângâind/ 

și-n sufletul aceluia care,/ cel mai mult m-a iubit.”, 

un atunci meditat cu seninătate mioritică. 

Poeziile Gabrielei Stanciu Păsărin 

transformă starea de creație, disponibilitatea ființei 

pentru acceptarea ultrasunetelor existenței, în actul 

de creație care o sublimează. Cuvântul se umple 

de freamătul tulburător al trăirilor și cutremurul lor 

se transmite ca un fluid. Capacitatea de creație a 

Gabrielei Stanciu Păsărin este direct proproțională 

cu capacitatea de a se situa în clipă și de a-i 

(re)simți vibrațiile, de a le concretiza în imagini care 

o cuprind ca-ntr-un chihlimbar. 

 

_________________________________________ 

1
Gabriela Stanciu Păsărin, Însemnele Vidmei, Editura Fast 

Editing, București, 2022. 
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Adrian  

ALUI 

GHEORGHE 
 

 

Ph.D. Apostol Sempronian Straße 
 

 

          M-am dus la Viena, oraşul lampioanelor 

opalescente şi al trăsurilor de carnaval, ca să 

găsesc o anumită stradă. În primul rînd am vrut să 

mă conving că strada asta există, apoi am vrut să 

duc la capăt un demers jurnalistic pe care l-am 

început demult, pe care l-am abandonat deoarece 

şefului meu (poate o să revin ca să vă detaliez ce 

înseamnă caracter infect în presa de azi!) i s-a 

părut neinteresant. Treaba lui. Strada se numeşte 

„Ph.D. Apostol Sempronian Straße”, e mai mult un 

culoar de legătură între două străzi importante: 

Haut Straße şi Arsenal Straße. Dacă e să mă 

întrebaţi cine e Apostol Sempronian, ca 

personalitate care a dat nume unei străzi tocmai în 

inima Vienei, mi-ar fi greu să vă spun. S-a născut la 

Piatra Neamţ, un oraş din România, undeva la 

intersecţia civilizaţiilor, unde a şi făcut primele 

studii. La Piatra Neamţ, ca să fac o paranteză, s-a 

născut şi celebrul pictor Victor Brauner, cel care a 

impulsionat arta plastică europeană şi universală, 

ca să spun o banalitate care mă fereşte să calific 

opera sa criptică, din tot mai îndepărtatul secol 20. 

Închei paranteza. Acest Apostol Sempronian, fiul 

tîrziu al unei familii de farmacişti, care se şi retrag 

repede din viaţă după naşterea fiului, ajunge la 

Viena unde termină un colegiu şi ceva studii 

universitare. Nu multe. Dacă dai pe „căutare” pe 

vreunul din motoarele specializate în aşa ceva de 

pe internet, descoperi că Apostol Semproniu sau 

Sempronian, conform unui ciot de informaţii, a fost 

un inventator, un om de ştiinţă, dar nimeni nu 

spune ce a făcut de fapt, ce a inventat. Eşti invitat 

să completezi cu amănunte „ciotul”, dacă deţii 

informaţii corecte. 

          La Viena am înnoptat la Mozart Hotel, o 

clădire de secol 19, situată în Julius Tandler Platz, 

cu camere mici, înghesuite, cam igrasioase, dar 

aproape de centru. Duşumelele de pe hol scîrţîiau 

prelung, neplăcut. La recepţie, o româncă. Ne-am 

salutat în româneşte şi atît. Nici ea, nici eu nu 

aveam chef să ne detaliem originile, să ne regăsim 

obîrşiile. Eram şi obosit, după un drum de o zi cu 

trenul. De altfel, am văzut că şi femeia de la 

recepţie după ce a vorbit în româneşte s-a uitat în 

jur, cu precauţie. Asta mi-a displăcut, fireşte.     

          Cu harta în mînă am găsit uşor „Ph.D. 

Apostol Sempronian Straße”, după o plimbare de 

plăcere, dimineaţa, pe străzile încărcate de aerul 

lunii mai. Am făcut poze, la concurenţă cu grupurile 

de asiatici care păreau o avangardă a invaziei din 

sezonul turistic de peste vară. Erau flămînzi după 

imagini, iuţi, păreau să absoarbă peisaj după 

peisaj, clădire după clădire, poveste după poveste. 

Probabil că printre ei se găseau şi oameni 

pragmatici, care îşi propuneau să facă o mică 

Vienă pe o insulă din vreo mare estică, ca replică la 

cea actuală. Seara, citesc în  în caietul meu „de 

însemnări”: „O ghidă japoneză/ explica unor asiatici 

care stăteau/ cu gurile căscate/ în faţa unor ziduri 

scufundate/ –  nişte ruine romane – / că liantul 

dintre pietre fusese chiar lutul/ da, lutul,/ o !,/ au 

făcut asiaticii, fericiţi că au aflat/ şi acest minunat 

lucru/ apoi s-au fotografiat pe buza gropii/ stînd 

destul de riscant,/ unul, doi ar fi putut să cadă,/ au 

plecat fericiţi mai departe,/ voiau să li se explice 

cum iese iarba printre pietre,/ acolo în adîncuri 

cineva o împingea în afară,/ ce bine ar fi fost dacă 

ar fi putut face/ şi cu el/ o fotografie”.  

          Tot din caietul de însemnări, de atunci, 

găsesc un inventar al obiectivelor mai importante 

de pe „Ph.D. Apostol Sempronian Straße”: o 

cofetărie, care chiar dacă nu era celebra Café 

Demel de lîngă Stephandom, tot îţi trimitea bezele 

dulci din orice exponat; un coafor de lux, un 

magazin cu obiecte tradiţionale, ceramică de la 

Gmunden şi porţelan de la celebra manufactură 

Augarten, costume din Tirol sau obiecte din sticlă 

colorată, din Salzburg, după cum anunţau 

reclamele pictate direct pe geam. Mai erau un birou 

al unei bănci în care nu se făceau, însă, 

operaţiunile specifice, un magazin cu haine de 

piele sintetică, un mic restaurant cu specific 

chinezesc, o librărie, un birou de arhitectură, un 
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birou al unei corporaţii multinaţionale care distribuie 

tutun şi produse de lux din aceeaşi categorie, vreo 

trei spaţii goale for sale şi vreo zece intrări 

întunecate în scara blocurilor cu trei nivele, de pe 

acea străduţă. Cam asta era tot.   

          Am intrat în micuţa librărie, în care aşteaptă 

parcă dintotdeauna clienţii un domn cu un aer 

foarte serios, pătruns probabil de importanţa 

faptului că serveşte omenirii ca intermediar între 

capodoperele literaturii şi cititor, această tot mai 

improbabilă fiinţă care trăieşte pe planetă. De asta, 

cînd am intrat în librăria cu un nume bine ales, se 

numea „Robert Musil”, domnul foarte serios văzut 

prin fereastră şi-a luat o mină jovială, atît cît poate 

să o facă un austriac în exerciţiul funcţiunii. Ştia 

puţină engleză, ştia puţină franceză, atît cît să ne 

putem zîmbi unul altuia cu înţelegere.  

          Dacă ştiam italiană?  

          Nu, nu ştiam. Je regrette! 

          Dar spaniolă? 

          Nu, nu ştiam nici spaniolă. Je regrette! 

          Nu, nu voiam o anumită carte. Merci! 

          Nu, nu voiam referinţe la un anumit autor. 

Merci! 

           Nu, nu eram student la vreo renumită 

universitate din Viena, ci eram un turist întîmplător, 

în urma unui concurs de împrejurări, care nu merita 

prea multă atenţie.  

          Pe fondul acestui dialog, l-am întrebat pe 

amabilul librar dacă ştie ceva despre cel care 

dăduse nume străzii pe care se afla librăria: 

Apostol Sempronian. 

Da, ştia. Apostol Sempronian fusese un inventator, 

de origine estică, probabil. Armean? 

          Da, da...! Era estic din România, dar nu era 

armean. 

          Din România? 

          Da, da, din România. 

          A, România. Ţara lui Eugène Ionesco...? 

          Da. Şi ţara lui Emil Cioran. Şi a lui Brâncuşi... 

          Nu înţelegea. 

          Sculptorul Constantin Brâncuşi, cel cu 

Maiastra, cu Mademoiselle Pogány...! 

          A, Mademoiselle Pogány...? 

          Probabil că mă credea deja un frivol, 

vorbindu-i despre o anumită domnişoară. De asta 

am continuat: 

          A fost elevul lui Auguste Rodin, el a spus, la 

despărţirea de maestru că la umbra marilor stejari 

nu creşte nici iarbă...! 

          Da, librarul pricepuse, în sfîrşit, dar nu mi-am 

dat seama ce. Oricum chestia cu iarba şi stejarul i-

a smuls un zîmbet înţelegător. De asta am 

renunţat. 

          –  Ce ştiţi despre Apostol Sempronian?, am 

insistat eu. 

          –  A, e un inventator. Din cîte ştiu a avut 

contribuţii importante în domeniul aeronauticii. Sau 

a laserelor? Sau a folosirii laserelor în aeronautică. 

Nişte studenţi de la Arte plastice se interesau anii 

trecuţi de o imagine a inventatorului pentru a 

realiza un bust la capătul străzii. Din cîte ştiu nu au 

găsit nicio imagine. Altcineva, tot un cetăţean dintr-

o ţară din est, spusese că ar fi vorba de un 

inventator de origine maghiară. 

          Nu, nu era vorba de un cetăţean maghiar, 

asta e sigur. 

          Dank für die Klärung, a spus el.   

          Era în anul 1943, cînd Apostol Sempronian 

ajunsese student la Politehnică, la Viena. Tot aici 

studiase patru ani şi la un colegiu de băieţi, cu 

efortul financiar al întregii familii. Ca student, însă, 

avea o bursă primită de la o fundaţie de pe lîngă 

Casa Regală a României care îşi propusese să 

încurajeze tineretul studios, mai ales pe cei care 

voiau să devină ingineri într-o ţară „eminamente 

agrară”, cum se spunea. Au fost primii bursieri şi 

ultimii, de altfel, recomandaţi de această fundaţie, 

deoarece războiul deturnase necesităţile imediate 

ale ţării. Norocul celor şase tineri care cîştigaseră 

bursele a fost acela că au primit subvenţia pentru 

doi ani în avans, aşa că s-au ţinut de carte, departe 

de zgomotul armelor din Europa. Apostol 

Sempronian se pregătea la Politehnică, unde 

combina studiul „arhitecturii aeronautice” cu cel al 

„evaluării cadastrale” a terenurilor, ambele 

specializări fiind deficitare în România. De asta 

avea mult de studiu, lucru pe care îl făcea fără să 

se plîngă vreodată. Locuia pe o stradă fără nume, 

un gang mai larg care lega două bulevarde 

importante, pe unde, deseori, vedea armatele fie 

defilînd, fie trecînd tăcute spre fronturi obscure. La 

ziua lui, 22 noiembrie, cînd împlinea 20 de ani, 

cîţiva colegi au decis să-i ofere cadou o... stradă. 

Astfel au mers la un atelier de profil şi au comandat 

o placă din marmură pe care au cerut să fie scris 

Ph.D. Apostol Sempronian Straße, nr.1, placă pe 

care au pus-o pe clădirea în care studentul nostru 

stătea cu chirie, la un demisol destul de curăţel. Au 

făcut haz pe această temă o vreme. Dar nu prea 

mult. Războiul a tulburat apele Europei fără milă. 
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Apostol Sempronian s-a întors în ţară, a mers pe 

front. Nu a ajuns prea departe, cînd a terminat 

săptămînile de instrucţie, confruntările s-au 

încheiat.  

          Apoi a vrut să continue studiile, la Viena 

eventual, dar nu a mai putut pleca din ţară. În ţară, 

cu atît mai mult, nu putea continua studiile, atîta 

vreme cît beneficiase de „bursă regală”, comuniştii 

controlau sufletele, minţile, libertatea.  

Studiile de la Viena nu l-au ajutat prea mult. Fără 

diplomă, nu putea demonstra nimic. Şi apoi, nici nu 

dădea bine la dosar să spui că ai făcut studii în 

Viena. De asta a tăcut.  

          Dacă nu tăcea, ar fi fost arestat de puterea 

comunistă pentru elitism educaţional, pentru 

îmburghezire culturală, pentru contaminare 

capitalistă. Şi ar fi făcut ani buni de puşcărie, aşa 

cum au făcut mai toţi intelectualii de teapa lui, 

pentru reeducare. 

          Dacă a tăcut, ei, tocmai ăsta a fost motivul 

arestării sale, că a ascuns originile sale burgheze, 

că şi-a infectat creierul cu ştiinţă capitalistă, 

burgheză, că e un potenţial complotist împotriva 

ordinii sociale, a statului socialist, comunist. La asta 

l-au şi încadrat, la „complot împotriva ordinii 

socialiste”.  

          Soarta îi era manipulată de realitate. 

          A făcut trei ani de închisoare la „politici”, la 

Jilava. Apoi a trecut la Aiud, unde a stat cinci ani.  

          A mai stat pe la Periprava, în Delta Dunării, 

vreo doi ani, la tăiat stuf. 

Prin 1964 a fost eliberat, condiţionat, supravegheat. 

          Studiile sale nu au fost luate în seamă 

nicăieri. Le şi ascundea, declara doar că are liceul 

absolvit, fără bacalaureat. 

          Noii intelectuali îl priveau cu milă. 

          Vechii intelectuali îl priveau cu teamă. 

          Viitorii intelectuali îl priveau cu indiferenţă. 

          A fost, pe rînd, „estetician” la morgă, adică 

refăcea feţele morţilor în accidente. O făcea cu 

artă. Morţii arătau mai bine decît viii. 

          A fost administrator la un cimitir. I-a învăţat 

pe vii să alinieze mormintele după riglă şi compas, 

le-a demonstrat tuturor că drumul drept duce mai 

repede la cer.  

          A fost şef de tulumbă la Pompierie. Focul se 

lăsa domolit de gîndul lui. 

          A fost instructor la o şcoală, la cercul de 

aeronautică. Construia avioane din placaj şi carton. 

Copiii visau în prelungirea machetelor la zboruri 

interstelare. 

          A fost bucătar la o cantină de fabrică.  

          A fost trist. 

          A fost vesel. 

          A fost.   

          Cînd după război administraţia Vienei a 

refăcut harta oraşului, strada „Ph.D. Apostol 

Sempronian Straße” a fost luată la grămadă cu 

celelalte. Suna şi bine, în spiritul 

internaţionalismului care învinsese hidra fascistă. 

Cetăţenii din Capitala valsului îşi imprimaseră în 

documentele personale numele lui Apostol 

Sempronian. Apărură pe stradă nişte firme care 

duseseră în toate colţurile lumii numele „doctor 

inginerului” român. O firmă de asigurări americană, 

care şi-a fixat, mai nou, sediul acolo, a dus numele 

lui Apostol Sempronian pînă în America. Acolo 

unde bietul estetican de cadavre nici nu a visat 

măcar, vreodată, să ajungă.  

          Numele lui i-a ţinut loc de destin. 

          În calendarul ortodox, Sempronian e un 

sculptor care a fost martirizat şi apoi ucis, alături de 

tovarăşii săi Claudiu, Castor, Simpliciu şi Nicostrat, 

de împăratul Diocleţian (284-305) pentru că a 

refuzat să sculpteze idoli. Au fost băgaţi de vii în 

sicrie de plumb şi aruncaţi în rîul Sava.  

          Apostol Sempronian a fost unchiul meu. 

          E înmormîntat în cimitirul „Eternitatea” din 

Piatra Neamţ iar pe crucea lui din marmură 

îngălbenită scrie: „Apostol Sempronian. N. 22 

noiemb. 1923 – Dec. 18 mart. 2001”. Sculptorul 

anonim ţinuse să adauge de la el, mai jos, pentru 

că tot mai rămăsese ceva loc pe placa de 

identificare: „Aici la margine de crîng/ E numai pace 

şi tăcere/ Şi păsările toate cînt`/ Pîn` la a doua 

înviere”. 

          În margine, mă uit de fiecare dată, instinctiv, 

nu-i niciun crîng.  

      

 

 

(Dintr-un volum de povestiri, în pregătire) 
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Mircea MOȚ 

 

      Poarta 

 

                                                                 În 

amintirea lui Ion Zăvoianu 

 

 Proaspăt absolvent al universităţii din 

marele oraş transilvan, m-am prezentat la început 

de septembrie la liceul din H, unde primisem 

repartiţia ca profesor de limba română. Gândul că 

voi cunoaşte în  sfârşit marele centru industrial era 

umbrit de teama ca nu cumva să am şi eu parte de 

vreun director dintre aceia care le fac zile fripte 

dascălilor, aşa cum avuseseră nenorocul câţiva 

buni prieteni din promoţiile anterioare. 

 Am apăsat clanţa de oţel, grea şi rece a 

enormei porţi de lemn înnegrită de vreme şi 

acoperită de crăpături aproape insesizabile, ca un 

păienjeniş fin, şi poarta mi-a îngăduit să intru. 

Impresia mea a fost că nici măcar nu am împins 

uşa grea, ci că ea s-a deschis singură, lăsându-mă 

sorbit în acel interior misterios unde fireşte trebuia 

să se afle şi directorul.  

                 - O, Domnul Director nu este în 

şcoală, mi-a spus secretara, o femeie între două        

vârste, doamna Ioana, despre care am aflat că 

avea doi nepoţei şi că făcea cafeaua cea mai bună 

din oraş, din judeţ, dacă nu cumva chiar din sud-

estul Europei. 

              I- am întins repartiţia guvernamentală, pe 

care a citit-o indiferentă, luminându-se doar la 

vederea mediei mele de repartiţie. 

                                  - Ce profesor bun vom avea! Ştiţi, unul 

dintre nepoţeii mei nu este prea strălucit la limba 

română. Dar vom mai discuta despre aceasta, 

fireşte. 

       Apoi am completat o fişă, nişte date 

personale, eu şi ai mei, dacă au făcut părinţii mei 

politică înainte de 23 august 1944, nu, nu au făcut, 

nici rude în străinătate nu am, dacă nu ţin cont de 

un unchi al tatălui meu, căzut prizonier la 

Stalingrad şi despre care nu se mai ştie nimic, 

degeaba mai trage nădejde maică-sa, mătuşa 

Elisabeta, că fiul ei, avocatul Corneliu Dobrei, a fost 

om de stânga şi poate ruşii l-au iertat...aşadar nu 

am rude în străinătate ( prin anii 60, un vecin a 

venit seara la noi şi i-a spus în şoaptă tatălui meu 

că a  aflat de la „Vocea Americii” că domnul avocat 

Corneliu trăieşte într-un lagar din Rusia, trăieşte şi 

domna Elisabeta, are aproape o sută de ani şi nu 

poate muri până nu-şi vede fiul), nu sunt căsătorit 

şi nici nu am copii. 

          - Bine, am răsuflat uşurat, terminând de 

completat chestionarul. Până când se întoarce 

domnul director, aş dori să vizitez împrejurimile, 

fiindcă voi avea timp destul să cunosc oraşul. 

          - A, nu v-am spus, şi-a cerut scuze 

secretara. Domnul Director a încuiat şcoala şi a luat 

cheile la dumnealui.  

        Pe chipul meu se citea într-adevăr uimirea. 

          - De fiecare dată când se întoarce de la 

şedinţa cu directorii transmite sarcini de la 

Comitetul Municipal de Partid. Doreşte să ne 

găsească pe toţi aici, să nu plecăm între timp, 

cum mai au unii obiceiul. 

 În cancelaria modestă, unde lumina 

pătrundea prin ferestre nu prea des spălate, 

erau adunaţi toţi profesorii liceului. 

 Nu mă interesau reţetele de dulceaţă şi nici 

jocul de table, aşa că m-am retras într-un colţ 

continuându-mi lectura singurei cărţi pe care o 

                                  PROZĂ 
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aveam în geanta de voiaj, Deşertul tătarilor, 

încercând să mă abandonez scrisului lui Dino 

Buzzati şi să uit că după o studenţie deosebit 

de frumoasă, mă găseam la începutul unei alte 

etape a existenţei mele. 

 Apoi m-am oprit din citit şi i-am ajutat pe 

ceilalţi să aşeze manualele pe bănci, în 

aşteptarea elevilor. Am spălat chiar şi un geam, 

în realitate am ajutat-o pe doamna Doina 

Grecu, şefa catedrei de română, o femeie 

corpolentă, poreclită de ceilalţi „Duma de Stat”, 

care a început să mă privească cu multă 

bunătate după ce s-a lămurit că nu doream să 

fiu şef de catedră, nici măcar membru în vreo 

comisie din şcoală, nu doream decât să mă 

întorc la C., la Universitate ori la revista care 

mă solicitase înainte de repartiţie şi unde  nu 

am putut ajunge fiindcă nu aveam „stagiu în 

producţie”.  

 Pe urmă a început şcoala şi nu mi-am putut 

seama de unde au apărut toţi copiii aceştia în 

sălile goale până mai ieri, ei învăţau mai bine 

sau mai rău, important este că au reuşit să 

termine până la urmă toţi liceul. 

 Fiindcă aveam nevoie de universităţi pentru 

ei, ne-am unit eforturile şi am împins puţin 

pereţii clădirii, apoi am înălţat tavanul , pe care 

talentatul profesor de desen a pictat o 

impresionantă boltă cerească, cu mult cer 

albastru şi soare, cu câte un nor din loc în loc, 

dar şi cu lună şi cu stele. 

 Aproape zilnic, după ce îmi terminam 

obligaţiile didactice, străbăteam coridoarele 

pustii şi mă opream în faţa porţii , privindu-i 

tăcut lemnul învechit şi culoarea tainică bătând 

spre negru. Mă uitam mai ales la clanţă cu 

credinţa că aceasta se va lăsa uşor pentru ca 

prin poarta deschisă să intre directorul. 

 Între timp m-am căsătorit cu profesoara de 

limba franceză având grijă să menţionez 

aceasta în fişa doamnei Ioana, mult schimbată 

în aşteptarea pesnionării, iar peste un an am 

menţionat şi faptul că mi s-a născut copilul. 

 La orele educative eu şi colegii mei le 

vorbeam copiilor despre istoria liceului, în 

special despre poarta masivă a acestuia şi 

despre directorul pe care unii dintre noi, e drept, 

foarte puţini, îl cunoscuseră cândva. Nu mă 

consider un bun organizator, dar îmi plăcea 

foarte mult să organizez excursii cu elevii la 

vechea poarta incuiată, unde făceam fotografii, 

iar bătrânii şcolii le vorbeau despre director.  

 Apoi  obiceiul acesta s-a pierdut, e drept că 

şi poarta rămăsese undeva departe, costa tot 

mai mult o excursie până acolo, unii chiar 

considerau că nici nu merită să pierzi o noapte 

întreagă în autocar pentru a vedea o simplă 

poartă de lemn. Cei mai mulţi erau convinşi că 

nici nu există o poartă a liceului şi că tot ce se 

spune despre ea e o simplă născocire. 

 Fiica mea a crescut, a absolvit facultatea şi 

s-a căsătorit. Iar eu aştept momentul 

pensionării. 

    Doar eu mai ştiu că undeva departe, spre 

miazănoapte sau spre miazăzi, neclintită, se 

mai află totuşi Poarta. Doar eu! 

 Şi Directorul nu a mai venit! 
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Alexandru 
CAZACU 
 
 
 

Meridianul 25 
 
 
Obrazul departându-se de obraz 
când stăm alături și încerci să-mi spui 
ceva despre comportamentul 
la temperaturi scăzute ale florilor de câmp 
cu eleganța și teama de-a nu leza pe nimeni 
precum călătorii osteniți  
dintr-o sală de așteptare a unui tren 
care nu se știe dacă o să mai vină  
lângă meridianul 25 
iar ceasurile fac un pas înapoi 
și ne încearcă inspita de-a arunca 
colacul de salvare marilor speranțe 
iar răcoarea din preajmă și glas  
ne lasă orizontul însângerat 
de soarele vișiniu  
coborât cu încetinitorul  
peste însemnele heraldice  
ale clădirilor de patrimoniu 
și canatul ferestei dintr-un ansamblu 
de blocuri vechi ce înconjoară aleile năpădite  
de lumina și frunzele penultimei seri de Octombrie  
unde totul devine limpede așa cum în copilărie   
la ieșirea din cinematograful de cartier 
mergeai fără țintă pe străzi  
îndrăgostit de o actriță tânără și răvășitor de frumoasă 
știind foarte bine că revoluţii de catifea și cortine de fier 
vor face ca lucrurile să se întâmple  
precum în paginile de început  
ale romanelor lui Dickens 
 
 
 

 
Trecutul nostrum 
 
 
Trecutul nostru în nopțile când 
acordurile sonatei lui Haydn se opresc brusc  
ca un acrobat pe frânghia întinsă a trapezului 
în toamna ținută sub flacăra 
unui rug de pedepsit vrăjitoarele evului ce-o să vină 
iar covorul de frunze ce acoperă bulevardele  
este trena rochiei actriței de vodevil 
şi din jobenul scamatorilor ies toate cărțile câștigătoare  

ale unei întâmplări care începe cu „nu a fost vreodată" 
 
Trecutul nostru în nopțile când 
toate camerele acestui oraș par niște locații  
ticsite cu obiecte inutile 
şi regretele se află mereu de cealaltă parte a baricadei  
unde tăcerea cade blând peste lucruri 
iar înscrisurile îți dovedesc că nu am mai fost aici  
în acest loc unde cunoaștem fiecare ungher pe dinafară 
și niciun martor nu poate spune sub jurământ 
că într-adevăr ne-a văzut cândva  
traversând amiaza în caleștii princiare 
 
 
 

Judecătorii 
 
 
Miezul nopţii de toamnă plutind deasupra oraşului 
când somnul se adună-n oameni  
precum tăcerea în instrumentele muzicale 
iar cuvintele îmbătrânesc uituce  
printre aduceri aminte dizolvate pe retină 
şi abia se aude foșnetul unei livezi de măslini 
în locuinţa de lângă mare 
unde judecătorii din teatrul lui Dürrenmatt  
folosesc o garderobă cu haine demodate 
și artecfacte în loc de sentinţe 
iar lucrurile din jur sunt piese de şah tocite 
înşirându-se prin sufragerii şi săli de protocol 
unde nimeni nu te va recunoaşte  
dincolo de strigătul depărtării   
ce se strânge rănit între bătăile inimii tale 
 
 
 

Spectacolul se amână 
 
 
 
Suntem doar amfitrionii unei zile 
evadate dintr-un lung anotimp 
ce-și alungă spre sud 
galbenul rănit al luminii 
unde infantele zâmbesc din rama  
portretelor asemeni actrițelor 
de pe afișul spectacolului ce mereu se amână  
prin griul dimineții și umezeaza ei  
într-un oraș de neașteptată provincie 
când pielea femeii iubite este asemeni 
epidermei fructelor unor livezi suspendate 
iar șampania se revoltă în paharele de Boemia 
și liniiile din palmă se unesc  
cu drumul din piatră cubică peste care aleargă 
scamatori cu recuzita ieftină și trucuri ieșite din uz 
fără aplauzele și tristețea insoțitoare  
a oricărui sfârșitului de sezon 
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     Ovidiu Filimon 
BĂJAN 

 

 
 
și mi se face-atât de somn 
 
 
și mi se face-atât de somn 
când văd gutuile cum dorm 
dar aș rămâne să mai scriu 
tocmai că-n viață e târziu 
 
buchetu-n vază e uscat 
doar sufletul l-am aruncat 
cine aruncă florile  
și-mpușcă-n cap ninsorile  
 
caut un dumnezeu și nu-i 
scriu la lumina din gutui 
ah carnea ta o carnea ta 
pe versuri ca pe oase sta 
 
și sânii tăi prin mâini vedeau 
din cer gutuile cădeau 
la toamna care ești sunt tomn 
ca o gutuie pic... de somn !  
 
 
 
poemul mă scrie pe mine 
 
 
poemul mă scrie pe mine 
gândindu-se că nimic n-are rost 
și că totul durează puțin 
 
sunt materializarea ideilor lui 
despre Moarte și viață 
 
unde se termină poezia 
unde încep eu? !  
 
 
 
 
o frunză a venit la doctor 
 
 
o frunză a venit la doctor 

stă în tăcere pe scaun 
și își așteaptă rândul 
 
îmi dau seama  
după aurul stins al făpturii ei 
că - în grade diferite - avem  
aceeași inexorabilă inconturnabilă boală 
 
poemul e un simptom ! 
 

 
o lumânare 
 
o lumânare  
am aprins-o pentru cel care-am fost 
una pentru cel care n-am reușit să devin 
niciodată 
și ultima pentru cel care  
peste puțină vreme  
am să fiu 
pentru a nu înnebuni  
și-a nu ucide  
scriu !  
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  Magdalena HĂRĂBOR 

 
 

a vorbi. a tăcea. 

 

într-o pasăre preschimb cuvântul 

să zboare la izvoarele duminicii 

în desfătarea aripilor. 

dezleg grădina din amintiri 

să se-nchine 

Câtă înverzire 

 mă /o dogoară! 

Nu se poate elibera cuvântul  

decât prin tăcere. 

 

e altfel acum 

 

e altfel acum 

nu mai tremură perdeaua la adierea vântului 

în lumina dimineții ciripitul păsărilor trezește 

susur de ape. 

ca o mână așezată pe frunte 

catifelată poveste de început de drum. 

e altfel acum când poți să te naști 

odată cu aerul respirat prin porii verii 

arde tăcerea  

ți-n timp ce depăn firul timpului 

soare închid în pieptul meu 

ca un vis ce se visează pe sine împlinit. 

 

tăceri de leopard 

 

eram  

să plec 

eram  

să mai rămân 

între vibrări de porțelan 

puteam s-aleg 

 

pe piei de leopard alunec 

în trecut 

pierzând vechi legături cu mine 

dintre ce vreau și nu pot 

eram și sunt 

mireasmă de salcâm 

 

voiam să zbor cu fluturii  

prin flori de câmp 

 

și-n mintea mea jucau scântei de paradis 

tăceri de mozaic 

râs și plâns 

 

ne prefăceam că suntem fericiți 

într-o legendă de-a mirarea 

 

câtă ardoare –ntr-un poem rescris 

de doi nebuni cuminți 

ce se ascund într-un surâs 

 

era să plec 

era să mai rămân... 

 

sincopă 

 

soarele e un cerc 

rostogolit pe cerul imens 

 

în șchipătatul zilei 

limuzine 

 

în orașul fără clișee 

un ritm sărat al amintirilor 

pe valurile Dunării 

 

în orașul modernizat 

tatuat cu flori ancore 

inimi și fluturi 

scrijelit cu dragostea pe piele 

se rostogolește timpul în gol 

de parc-ar înghiți un cer 

și nimănui nu-i pasă 

de șchiopătatul clipei 

cu tatuajul zborului pe aripa ei 

 

mi-e dor de jocul vieții la-ntâmplare  

cu verbe existențiale pe tandre acorduri de vioară 

de valsul orașului 

într-un picior. 
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Mihaela 

AIONESEI 

 

Vindecarea prin melancolie 

 

           „Ritual de întoarcere” –  noul volum de 

poeme semnat de Nuța Crăciun și apărut la Editura 

Art Creativ, în colecția „Esențial” este un periplu 

între „Anotimpuri cu pălării vechi” și „Tăceri 

solemne”, două capitole aproape egale, însumând 

68 de poeme. Citind cartea, mi-am permis câteva 

notații subliniind mai mult versul poetei pentru 

bogăția de trăiri, pentru frumoasa metaforă a vieții 

trăită din plin la cote înalte. Pentru sinceritatea și 

lejeritatea cu care își scrie versul, fără intenția de a 

etapa, ci de a-și „vindeca sufletul”, a-l face „să 

respire din nou” , eliberându-se prin scris de 

„frământări, lacrimi și speranțe, toate de-a vama”. 

Cu sensibilitate și talent, poeta reușește o 

îngemănare a sentimentelor, stabilind o „ordine a 

cuvintelor”, poezia devenind astfel o oglindă, o 

reflecție a profunzimii ființei sale. 

         „Melancolia este fericirea de a fi trist” spunea 

Victor Hugo. Această „fericire” o înțeleg doar cei 

care au fost încercați de ea. Pentru unii poate fi o 

pacoste, pentru alții o dragoste. Dragoste cu care 

își amintesc de oameni, de momente frumoase, de 

locuri dragi, de părinți, de casa părintească, de 

iubiri și neîmpliniri, de experiențele care i-au 

transformat din buni în mai buni. Așa cum s-a 

întâmplat în cazul autoarei, care surprinde plăcut 

cu noul volum de poeme, străbătut de la un capăt 

la altul, de melancolii bine dozate pe care le 

așează în cerc pentru a le învăța arta iubirii, așa 

cum numai ea știe.  

         Chiar dacă coperta cărții are în centru un 

lacăt însoțit de patru chei, ceea ce sugerează că 

există o soluție pentru toate, se pare că doar 

autoarea deține cuvintele potrivite pentru acest 

„ritual de întoarcere”, mărturisind cu grație „gândul 

meu e cât o biserică/ unde se odihnesc amintiri 

rătăcite/ lumina cade vertical pe bocancii mei/ 

obosiți de drum.”  

        În acest spațiu intimist, cu „dorul îmbrăcat în 

pelerin” își scrie poemele într-un limbaj duios, cu 

sfințenie, cum ar scrie acatiste, mărturisindu-se 

unui personaj nenumit care poate fi propriul eu, 

cum se desprinde din aceste versuri: „ îi povestesc 

toate astea femeii din alt anotimp/ tânjesc după 

tinerețea ei/ după nopțile care încă mai păstrează/ 

urma acelui țipăt de plăcere” sau „scriu despre tine/ 

și simt că atunci când scriu/ doar trecutul există/ 

doar eu și cu tine/ într-o poveste cu gust de 

copilărie/ de măr copt/ de soare desenat cu degetul 

pe un geam”.  

         Poate fi umbra unei neîmplinite iubiri „cândva 

tu ai fost nordul meu sudul estul și vestul meu/ 

săptămâna mea de lucru și pauza mea de 

duminică/ zorile mele miezul nopții cântecul meu”, 

așa cum declară în poemul care dă titlul cărții „la 

cine să reclam dragostea netrăită/ care rămâne 

mereu afară din cuvinte”. „Afară din cuvinte” e un 

fel de a spune. În realitate, scriind, autoarea se 

eliberează de tristeți, angoase, frământări, caută un 

loc de sprijin în propriul sine – „o femeie care știe 

că va îmbătrâni singură/ caută în fiecare dimineață 

o fereastră pe unde să evadeze/ o fereastră în 

propriul corp pe unde să-și poată abandona/ 

tristețea care urcă mai sus de frunte o depășește.”  

         Pentru vindecare, se lasă bântuită de „femeia 

care o locuia la fiecare început de anotimp, femeia 

aceea veselă, răbdătoare, femeia plină de 

speranță”, femeia „care știe că de atâta melancolie/ 

i-ar putea putrezi inima de aceea cântă”. Iar când 

nu cântă, se roagă „plângând într-o limbă străină” 

departe de locurile natale: „să mă trezești Doamne 

din noaptea asta sumbră/ din țipătul dureros al altor 

țipete care îmi poartă viața”, „ajută-mă Doamne să 

o iau de la început/ să se usuce odată mlaștina 

asta din mine/ și iartă-mă că îmi fac griji/ pentru 

ființa mea vremelnică”, „alungă Doamne pasărea 

asta neagră/ care cerșește la ușa zilei.” 

       Fie că poartă un dialog cu sine, cu Dumnezeu 

ori cu persoana iubită, poeta Nuța Crăciun își 

dezvăluie sensibilitatea scriind în aceeași notă de 

tristețe și  resemnare în care au fost scrise și 

celelalte volume pe care i le-am citit „Cerul din 

colivie”, Ed. Colorama, 2020 și „Cuvinte de 

îmblânzit singurătatea” , Ed. Eubeea, 2014,  fără a 

cădea însă în capcana patetismului, ci mai degrabă 
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având puterea de a lua cititorul de mână și a-l duce 

în uni-versul ei. Acolo unde prezente sunt 

însingurarea și înstrăinarea de locurile natale. 

Două aripi de plumb cu care reușește să atingă o 

undă spirituală care nu este accesibilă oricui, să 

lase urme adânci în parcursul ei literar, prin 

simplitatea, sinceritatea și profunzimea ei. Poezia 

Nuței Crăciun fiind singulară tocmai prin acest 

sfâșietor sentiment al tristeții atât de prezent în 

fiecare poem.  

       Mesajul liric se desfășoară cu ușurință făcând 

slalom între real și ireal. Combinația perfectă 

pentru o poezie reușită care stârnește interes și 

emoție, te înalță spiritual într-o sferă bine definită 

de un crez atât de intens exprimat în poezie: „dacă 

încă poți să iubești ți-e destul”, „păstrezi dragostea 

înăuntru tău/ ca pe o icoană căreia i te închini 

zilnic.” 

         Două lumi paralele între ce a fost și ce ar fi 

putut fi, se întâlnesc, se contopesc, născocesc 

anotimpuri pentru noi melancolii. Melancolia fiind 

un artificiu folosit deseori de poeți pentru a descrie 

lupta cu viața, cu neîmplinirile, cu boala, cu 

moartea, cu absența celor dragi. În universul poetei 

„nu toate rănile plâng/ unele cântă până ce visul 

prinde rădăcini/ și te recunoaște.” În altele vede 

„cerul ca pe o pânză albastră/ pusă la uscat de 

frânghia orizontului”, „suferința o bandă de cauciuc/ 

frica o eprubetă”, „timpul ca o pâine/ din care 

rupem cu toții câte o bucată/ în eventualitatea că 

lumea/ nu se va stinge de tot/ că va înflori din nou 

un zâmbet/ pe fața muzicantului de la colțul străzii.”  

      Chiar dacă întregul volum este scris cu 

nostalgia timpului trecut, există speranța, există 

credința, există și iubirea!  

      „Viața/ e o pasăre/ care nu-și mai  găsește 

cuibul” mai spune poeta, fără să știe că tocmai 

acest pelerinaj al sufletului, această neliniște, acest 

umblet în căutare de liniști necuprinse, o face să 

treacă din om în poet, și invers, până la 

desăvârșirea sinelui în sine. Pentru că Nuța 

Crăciun scrie „mereu îndrăgostită de tinerețe și 

întâmplare” și are ce spune.  

       Un frumos și ascendent parcurs literar pe care 

îl cunosc de vreo câțiva ani, astfel încât să pot 

afirma cu toată convingerea că într-o zi va intra în 

constelația poeților profesioniști, acolo unde îi este 

locul. 

 

*Ritual de întoarcere – Nuța Crăciun, Editura Art 

Creativ, București, 2022. 
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Radu IGNA 

                       Pe drumul regăsirii 
 

 Olga Rodica Toma (n.1948, Constanța) 
hațegană prin fericită adopțiune, este licențiată în 
filologie, autoare de studii didactice, volume de 
proză dominate de un spirit de observație înnăscut, 
și-a desfășurat activitatea didactică atât în 
învățământul de masă, cât și în cel special. Am citit 
cu plăcere și folos cele trei cărți ale domniei sale 
publicate (până în prezent) la Editura Călăuza v.b 
 În sala de așteptare, povestiri scrise la 
persoana întâi, conturează imagini din diverse 
spații ale vieții sociale de dinainte  și după 1989, 
despre numeroasele situații ale vieții unui femei, 
profesoară la o școală specială. „De multe ori m-
am confruntat cu situații mai mult sau mai puțin 
ciudate, care  uimitor,  m-au învățat  mai mult decât  
cele firești … În astfel de situații, îmi spuneam, eu 
nu voi face așa ceva și cât mi-a stat în putință m-
am ținut după aceste cuvinte”. Este tehnica de 
jurnal cu impresiile, trăirile, dilemele  momentane 
sau ulterioare. 

       Primul  text din În sala de așteptare  ne 
introduce în concepția de viață a autoarei. Ne 
aflăm, probabil fără să o știm și gândi, veșnic în 
situația de așteptare a „trenului”, simbol al 
imprevizibilului timp, împinși printre valurile de 
oameni, în situații neobișnuite. Naratoarea e mereu 
surprinsă de întâmplări  neobișnuite. O zi din viața 
sa: scularea cu noaptea în cap, treburile casei, 
soțul, copiii,  piața cu toate restricțiile  în epoca 
socialismului biruitor. E profesoară la o școală 
generală, la 11 are ședință, de la 12 la 17  ore. 
Ordine, sarcini. La 17 termină orele mulțumită, în 
drum spre casă, cumpără pâine. Soțul se uită la 
televizor. Ciugulește în grabă ceva pe fugă. 
Pregătește cina … E târziu, ai casei dorm, 
profesoara  corectează caietele elevilor săi. Ar vrea 
să citească, a descoperit  o carte importantă, dar 
nu are timp. Noapte bună! „Și, așa, în jur de orele 
12  reușesc să mă culc și eu. Să nu uit să potrivesc 
ceasul să mă sune la șase fără un sfert …”.  

       La școală, în clasă, lecții, grija pentru copii 
cu greutăți la învățătură. În afara clasei activități 
obligatorii: șoimii patriei, adunări pionierești, utc, 
pcr, odus*… Activități patriotice: colectarea de 
sticle și borcane, strâns plante medicinale, sortat 
cartofii la CAP, porumbul; serbări în cinstea celui 
mai iubit conducător. Cine mai avea timp să învețe!  

  Decembrie 1989! Revoluția română 
transmisă la televizor! În noua ordine 

socială, eroina acestor rememorări devine  un om 
al noului. Citește cu pasiune 

opera lui Mircea Eliade, despre care nu auzise 
până în 1989, descoperind că 

„singurul sens al existenței e  de a-i găsi un sens, o 
viziune, un echilibru  

care face posibilă ascensiunea”.  
Elaborează lucrarea, pentru obținerea gradului I în 
învățământ, Tema morții în opera lui Mircea Eliade 
... Conducătorul științific al lucrării de la 
Universitatea  din Timișoara îi dăruiește propriile 
scrieri despre marele filozof român. (peste  câțiva 
ani, profesoara va publica lucrarea, mult 
îmbunătățită, în volumul Eseuri). Binecunoscută 
acum prin prestația sa profesională, participă în anii 
1992-1994  la cursuri de perfecționare  cu experți 
francezi pe diverse paliere ale socialului. După 
terminarea cursurilor, este selecționată, alături de 
32 de cursanți, de diferite profesiuni, să efectueze 
un stagiu de două luni în Franța. 
            Structura cărții e dominată de povestirea în 
povestire. Preocupată de ale sale, istorisind ceva 
anume, intervine ceva, care-i atrage atenția. 
Despre copii și părinți. Le comentează. În sala de 
așteptare a trenului, o femeie, a cărei vârstă nu i se 
putea citi pe față, îi povestește că în fotoliul în care 
stă acum, a mai stat  pe când avea  cinci ani. 
Mama sa a lăsat-o acolo, parcă uitase de ea.  
Merge la o școală cu faimă să-și înscrie nepotul, 
dar  pleacă dezamăgită de comportarea unui 
educator față de elevi. Într-un autobuz școlar, elevii 
se comportă nefiresc, concluzionează că, probabil 
nu au studiat încă Domnul Goe. În hol la 
Universitate unde a venit pentru înscrierea la 
doctorat e dezamăgită de comportamentul 
studenților preocupați cu precădere de discotecă, 
dar și de atitudinea sfidătoare a profesorului 
conducător de doctorate.Textul final Pattern-uri 
povestește  despre vizita sa în America. Peste tot 
în lume, copiii sunt copii! 
        Cartea se înscrie, categoric, în lumea 
memorialisticii din lumea didactică a zilelor noastre. 
Prin cărțile ce le va publica în anii următori, 
autoarea se va remarca cu autenticitate în proza 
actuală. 
         În 2017  publică tot  la Editura Călăuza v.b. 
romanul social O poveste de  la malul mării, o  
lungă și cugetătoare rememorare meditativă pe 
tema omul  luptând  cu  soarta, învăţând să o 
învingă. „Trebuie să luăm viaţa aşa cum e, fără 
amărăciune, consecinţele propriilor acţiuni, oricât 
de mult ne-ar înşela aşteptările sau oricât de 
tragice ar fi. Pentru a-şi realiza propria fericire, 
omul trebuie să-şi limiteze  dorinţele la ceea ce 
este omeneşte posibil”. Teea, personajul narator, 
după o imprevizibilă trăire dureroasă, moartea 
iubitului, vine la Constanța pentru a-și regăsi 
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liniștea. Accidentată de un autovehicul este 
internată în spital. Acolo o  găseşte  pe o fostă 
colegă de şcoală, Fabiola, grav bolnavă. Pe patul 
de spital, rememorează întâmplările ce le-au 
marcat existenţa.   
          Citind cartea, gândul ne duce la 
„Decameronul” lui Boccaccio, capodopera  
Renaşterii, scris  între anii 1348-1353. Zece tineri 
din  Florenţa, îngroziţi de ravagiile „morţii negre”, 
ciuma, din anul 1348  se retrag într-o mănoasă 
zonă rurală unde, în decursul a două săptămâni, 
fiecare spune o poveste. În O poveste de la malul 
mării drumul este invers, personajele nu se află 
într-un loc al bucuriei, ci într-un spital. Teea cu 
propria dramă, urmare a unui accident, Fabiola, 
suferindă de o boală incurabilă. Vor retrăi  mereu 
momente din propria viață. Nu ele şi-au ales 
drumul, soarta, ci soarta  le stabileşte drumul vieţii. 
Teea nu s-a căsătorit pentru că nu a mai întâlnit un 
bărbat cum a fost  J.  „Am o viaţă plină, fac ce-mi 
place, citesc, călătoresc, mă simt bine în mijlocul 
familiei”. Fabiola trăieşte cu speranţa vindecării 
după cum  o asigură medicii. 
 Momentul  decisiv al copilăriei lor, pentru 
Teea și Fabiola, a fost anii de studiu din Internatul 
de la Techirghiol. Printre colegii de clasă, veniți din 
mai multe orașe, pe lângă români, greci, armeni, 
ponderea o dețineau copiii turci din localitate. 
Profesorii erau foarte buni. Doamna profesoară M. 
le vorbea despre  sistemul nervos, astfel că abia 
așteptau orele de anatomie. Pedagogul V., mic de 
statură, era spaima pentru toți, dar de mare ajutor 
la necaz. Oameni de treabă erau și cei de la 
bucătărie, făceau mâncare foarte bună. Majoritatea 
elevilor au ajuns acolo datorită greutăților  din 
propriile familii. Aveau și sală festivă,  cu rafturi 
pline de cărți, discuri, pickup, televizor. Neplăcute 
au fost orele de muncă patriotică.                 
 Autoarea are darul de a consemna  
evenimentele cu o anume detașare de stările 
sufletești, consemnând prin amănunțite detalii 
retrăirile: asta e, ce să facem!  Neprevăzutul  care 
avea să-i distorsioneze  bucuria de a revedea 
Marea, o va duce nu pe plaja însorită, ci în spital. 
„Am fost instalată în rezerva Fabiolei, cameră 
luminoasă, într-un pat pus special pentru mine, cu 
o instalație specială pentru piciorul meu, chiar 
lângă geam … După medicația cuvenită, toaleta  
de dimineață de fiecare zi și masa, care ni se 
servea în cameră, am trecut la amintirile noastre 
cele de demult!”. Teea istorisește pe scurt cam 
totul. Prin anii 60-70 a urmat școala la Techirghiol. 
Studentă în ultimul an la Geologie, într-o zi fierbinte 
de vară, l-a întâlnit pe J., arhitect. A fost fericirea 
vieții ei. Dar fericirea i-a adus la nefericire. Iubitul  a 
murit  lucrând  noaptea la un important proiect. 
Cumplite lovituri în suflet! Numită în București, s-a 
dedicat profesiei. Acum în anul de grație 2014, iată, 
se află pe acest pat în spital. 

 Povestea Fabiolei va domina de acum 
paginile cărții. A terminat Filologia, a predat la 
câteva școli, acum este pensionată pe caz de 
boală. Soțul ei V., inginer lucrează în port. Cele 
două fete ale lor s-au stabilit în străinătate. 
 Mama ei nu mai prididea cu lucrul, tata, 
meșter  vestit, pleca mereu prin țară, pe la toate 
șantierele. Câștiga bine, dar pentru cei de acasă (a 
mai avut un frate) nu prea era un câștig. Mai ușor a 
fost când trăia bunica. De aceea, începând cu 
clasa a V-a, Internatul a devenit pentru ea al doilea 
cămin. Drumul vieții ei a fost  chinuitor, părinții au 
divorțat, a rămas în grija tatei. Teea, în schimb, a 
fost singură la părinți, dar necazurile i-au lovit și ei 
mereu familia., așa că a trebuit să se împace cu 
situația din Internat unde a fost plăcut și folositor.  
„Așa au trecut zilele noastre împreună în camera 
din spital. Medicii Alex și Geo ne îngrijeau bine. 
Tratamentul își arăta valoarea”.  Personalitatea lor 
se va  contura zilnic … 
       În  partea a treia, Opinii, bolnavele și  medicii 
curanți, după tratament,  evadează în lumea cea de 
toate zilele. Cultura! Politica! În fiecare zi o 
dezbatere.   Doctorul Geo la aduce „Caietele XXI, 
Constantin Noica. Subiect incitant, nu pentru 
oricine. Geo a făcut o mare descoperire. După 
1989 (vezi volumul Eseuri) a citit și recitit cărțile 
marelui filozof! Sunt cărți excepționale. Da, a fost o 
zi curantă, parcă Noica le-a vindecat durerile. Altă 
după-amiază: Cornel Ungureanu, cu volumul 
Şantier,  itinerar în lumea lui Mircea Eliade.  
 Discuţiile sunt aprinse. Fiecare are  numai 
cuvinte de laudă. Un om excepţional. Noica sau 
Ungureanu? Ambii! Naratoarea lasă de înţeles că l-
a cunoscut personal pe eminentul critic literar. 
„Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult, le spune Geo, 
este felul cum şi-a imaginat mijloacele de 
valorificare posibilă, Lumea de mâine”. Problema 
zilei: cum să votezi și cu cine. Nu uită  educația,  
religia. (toate acestea le vom regăsi amplu 
comentate pe zeci de pagini în volumul Eseuri). 
Oamenii politici ai zilei le oferă multe. Teodor 
Baconschi, că avem un parlament cu penali. Pleșu, 
Liiceanu educația, marea problemă a zilei. „Cum să 
evalueze cineva, în mod corect, un comportament, 
o situație, o declarație a cuiva fără educație !” 
Fabiola este convinsă, le-a demonstrat că doar 
Klaus Iohannis și premierul Dacian Cioloș vor 
îndrepta lucrurile. Bani și iar bani! „Nu mai putem 
alege între lumina unui zâmbet, când ne întâlnim 
unii cu alții, și a avea un anumit obiect ...”. 
         Speranțe, ultima parte, revine la tonalitatea 
de la început a personajului narator la ceea ce ea, 
Teea, numește Normalitate. Au fost totuși zile 
folositoare. Acum pleacă din spital după aproape o 
lună ajutată de o cârjă. Fabiola a rămas, vor vorbi 
de acum la telefon. „Mai mult de atât nu știu ce-mi 
va aduce ziua de mâine, dar știu că, orice mi-ar 
aduce, mă simt gata să o întâmpin.”.                                                   
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             În 2021 Olga Rodica Toma publică la 
aceeași editură volumul Eseuri,  o lăudabilă 
cercetare ce aparține prin originalitate și 
instrumentar nu doar culturii spirituale a omenirii. 
Temele analizate sunt cu precădere emoțiile, 
credința, educația, o încercare de a răspunde unor 
întrebări pe care le consideră fundamentale. „În 
cea de a treia carte, precizează în partea 
introductivă, încerc să-mi lămuresc mie însămi 
câteva probleme legate de emoții, de credință și de 
educație, de problema morții la Mircea Eliade și nu 
numai”. Este un amplu volum despre partea 
spirituală a omenirii, domenii cercetate de autoare 
prin studierea unui impresionant număr de scrieri, 
începând cu marii gânditori ai antichității  până  la 
cei contemporani. Structurată în capitolele: Câteva 
cuvinte, Emoțiile, cum să ne descurcăm cu ele, 
Credința și cultura, Educația este necesară astăzi?, 
Problema morții în opera lui Mircea Eliade, 
autoarea analizează cele citite într-un spirit didactic 
înnăscut, prin câteva repere  orientative ce conduc 
spre un răspuns final: Emoțiile, cum ne descurcăm 
cu ele. 
 În prima parte analizează  cartea lui Dylan 
Evans, universitar, cercetător  în robotică, Emoția. 
Foarte scurtă introducere, și Inteligența emoțională 
de Daniel Goleman, pornind de la dimensiunea 
afectivă a conștiinței. Tema este analizată în 
subcapitolele: Simbolismul universal, Teoria 
culturală a emoției, Perspective  asupra  emoțiilor, 
Cele două trasee ale fricii, Evoluția nevinovăției, 
iubirii și răzbunării, Emoțiile  astăzi. 
 Dylan Evans demonstrează că emoțiile 
reprezintă o parte a moștenirii  evolutive a 
oamenilor, adăugându-se celorlalte moduri de 
conștiință facilitând  comunicarea socială. Oamenii 
au aceleași trăiri, emoții, indiferent de  origine. Le 
clasifică în emoții universale înnăscute, și emoții 
elementare, bucuria, supărarea, tristețea, furia, 
iubirea, dezgustul, iar comunicarea lor este posibilă  
și în afara cuvântului. Marii specialiști sunt de acord 
că emoțiile influențează tot ceea ce oamenii 
percep, în viață, sau își amintesc și au un rol 
important în evoluția personalității. Având o stare 
afectivă durabilă, specific umană, „fără asemenea  
stări, ființele umane nu ar fi evoluat, emoțiile i-au 
ajutat pe oameni să supraviețuiască”. 
 Persoanele au același fel de emoții ca și 
străbunii lor, dar omul modern are un altfel de a 
trăi. O persoană nu învață cum să aibă emoții, ele 
vin în mod natural, dar învață parțial cum să le 
stăpânească. „O ființă lipsită de  emoții ar fi mai  
puțin rațională decât  noi”.   
 Daniel Goleman, autorul, printre multe 
altele, a cărții Inteligența  emoțională, a marcat o 
adevărată revoluție în psihologie. „În vreme ce 
emoțiile noastre au fost ghidate  în lunga perioadă 
a  dezvoltării umane, marile realizări ale civilizației 
prezente au apărut atât de rapid, încât această 

evoluție nu mai ține pasul cu  ceea ce se întâmplă 
în jur … Totuși, în ciuda acestor constrângeri 
sociale, pasiunile copleșesc  rațiunea  iar și iar.”! 
Cartea va fi o  călăuză a autoarei  în investigațiile 
sale. 
 Capitolul Credința și cultura urmărește 
etapele evoluției culturale: biologică, mediu, timp. O 
adevărată  istorie, cu siguranță s-a suprascris, 
exemplu despre emoțiile  romantismului: poezia 
este ceea ce simte o persoană, excitare, cădere, 
supărare, prietenie, stări înăuntrul ființei. Toate 
componentele noastre umane au fost ghidate 
cultural și astfel am evoluat. Nu putem trăi fără 
povestiri, acest mod de a comunica, de felul nostru 
de a înțelege lumea. Cartea de referință fiind Biblia, 
ce conține valorile esențiale ale vieții. „Dumnezeu 
vorbește oamenilor prin conștiința lor. Biblia, 
învățăturile ei, te ajută să te cunoști să-ți găsești 
locul corect în viața ta, folosindu-ți smerenia, când 
îți dai seama că mai ai multe de învățat”. Analiza 
continuă prin studiul marilor gânditori, Platon, 
Aristotel, Toma de Aquino, John Stuart Mill, Titu 
Maiorescu, Yuval Noah.  „Credința este sursa  vieții 
sufletești, cultura prelungește viața, filozofia este 
un permanent dialog  al sufletului cu sine însuși”  
(Platon). 
          Un amplu capitol despre educație prezintă 
ideile filozofilor români despre educație, Gabriel 
Liiceanu, Andrei Pleșu, Horia Roman Patapievici, 
Ion Vianu și alții, idei ce se constituie într-o amplă  
deontologie  a sistemului educațional.             
 Ultima parte a Eseurilor se intitulează 
„Problema morții în opera lui Mircea Eliade”. Cel de 
al patrulea eseu (la origine, lucrarea autoarei 
pentru gradul întâi în învățământ, sub îndrumarea 
profesorului Cornel Ungureanu, Timișoara, 1997) 
analizează cărțile filozofului român, în esență 
despre soarta omului, a universului. 
 Citind Eseurile doamnei Olga Rodica Toma 
prin călătoriile  îndrăznețe de-a lungul pelerinajului 
D-sale prin cărțile pe care le-a analizat, ne 
câștigăm și noi, cititorii, o nouă atitudine, aceea de 
a ne bucura de tot ceea ce ne înconjoară.  „Aceste 
eseuri sunt studii normale într-o lume anormală, 
despre teme incomode, uneori, despre probleme 
filozofice, religioase, despre partea acoperită de 
ceața fricilor de tot felul. Problemele nu sunt 
epuizate de autoare, dar lumea se percepe  altfel 
după această lectură” (Constantin Stancu).  
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Și visele se împușcă, nu-i așa ? 

 

O pledoarie excelentă pentru poezie e volumul lui Savu 
Popa, ”O camera fără prize” (Casa de pariuri literare, 
2021). Semnalmentele unei stări de grație, subtilitățile 
premizelor și jocurile imprevizibile ale nuanțelor, ca 
garanție, într-un fel , a învederării pustiului interior și 
modurilor de raportare la el. Libertatea de căutare a 
adevărului despre sine, așadar. O evadare din micul 
infern al suficiențelor, ” o camera fără prize, 
singurătatea”… Poezia sa apare ca și când ar fi iluzie, 
însă numai pare că este ori ca și când  ar fi realitate 
scăpată prin punctele de control ale unei memorii 
volatile. Ceea ce explică/implică măsura după care  își 
caută o nouă identitate, ”urcă la suprafață/ Împrăștie 
peste tot/ Un sânge electrocutat” , aceeași poezie care ” 
funcționează/ Ca o perfuzie/ Când sunt deshidratat/ De 
la altă realitate”. Fiziologia aceasta familiară a realității/ 
irealității , recursul la tehnica punerii în abis într-un punct 
de retragere a perspectivei și, încă, mai mult decât atât, 
acele subțiri filtrări ale trăirilor dau o transparență de 
cristal, capabilă să se contorsioneze în contrast, fără nici 
o plasă de siguranță. Acestea fiind tentaculele de sens 
ce trimit ochiului vibrațiile incerte ale culorilor poetice – 
ele decurgând , se pare, dintr-o ” creștere a pulsului/ 
Peste limitele vieții” atunci când  ”întunericul devine / 
Atât de puternic/ Încât becurile se sting singure”. Nu este 
dealtfel ușor de creeat o asemenea zonă fantastică și 
deopotrivă, o explozie organică a viselor, adevăratele 
”atacuri de panică ale imaginației”… Obsesiile  au 
fascinația magnetică , difuză a unui balans  între a exista 
și a aspira, așa-zicând inconștientul devine conștient – 
în toată splendoarea iminenței căderii. Ontologia acestei 
dezagregări/ formări,resortul spasmelor cosmice se 
anină  de neodihna clipei și așteptarea, în clar și obscur 
laolaltă. Între cer și abisuri ,”Adesea  ne vine/ Să ne 
izbim cu craniile de amintiri”  Ceea ce, în aparență, ar fi 
un spectacol demn , cu toată fragilitatea și dezolarea sa, 
să alunece foarte repede într-o cruzime fluidă unde poți 
”Să scrii poezie/ Ca și când / Ți-ai face / Pe viu/ 
Autopsia”. În faza rarefierii crepusculare însă, poate 
numai aparența crepusculului, sunt treptele surmontării 
succesive, prin învelișul umbrei, a incipiturilor deschise-n 
neant, fără un egoist simț al proprietății. Și pare-se că 
aici intervin acele celule fagocite evocate odată  de Ion 
Caraion, ce apără corpul poeziei de învinuirea abdicării , 
slujitor al ispitirii, venerând anarhia de dragul disciplinei. 
Ubicuul simț poetic animă însă , mai distilat, mai 
cerebral dreptul de egală circulație a lucidității, refugiată 

deseori în livrescul lumii : „ În mine/ Cineva sapă o 
fântână/ Până târziu în noapte/ Până când și acest 
târziu/ Se va surpa”. De aici, guașă viziune, care nu 
poate fi decît Timpul ce macină totul, este și el , o 
garanție și o constantă miraculoasă, abia ezoterică în 
așa fel încât singurătatea să nu fie considerată o erezie. 
Căci există o jubilație, un paradis părăsit -  ”Cerul/ Un alt 
pământ/ Unde vom locuii/ Cândva”- și nu doar atunci 
când iluziile se întrupează. Ochii , ochii aceștia  în 
balans care inundă întunericul din camera unde  până și 
”oxigenul frige” , fără prizele de infiltrație ale realului și 
imaginarului sunt un asemenea semn concret al 
trăirii/jerfirii, ignorați de gloria ardentei rostiri , poate doar 
de spaima acumulată în ea. Odată depășită această 
traumă a contrariilor, apare doar ceea ce nu mai vrei să 
ții ascuns, transmutația condiționată de unica soluție a 
supraviețuirii care nu este o stare cât un sentiment, o 
devenire ce permite aprinderea speranței pierdute printr-
o mistică a pasiunii ce modifică aparențele și le transferă 
în aburite oglinzi – refugiu al bătăilor inimii . Motive 
suficiente pentru resimțirea acută a emoției – nu 
altminteri , pesemne, decât ca un reflex al unei 
sensibilități nedescompuse : ” Dragoste/ E atunci când / 
Liniile din palma mea/ Se unesc/ Cu cele din palma ta/ 
Devenind/ Fire de înaltă tensiune”- astfel cum nu simți 
de multe ori intraductibilitatea tandrului : ”Să te 
îndrăgostești/ Înseamnă/ Să treci/ Pe fusul orar al altei 
inimi”… Frăgezimea poemelor își trage rădăcinile din 
sinuozitățile trăirilor, a febrilității reactive și nostalgiei 
identificării sensurilor, mai mult sau mai puțin stări 
contradictorii , falii sedimentate aproape de prezent ca o 
inserție a neliniștii existențiale… Ceea ce intră în zona 
de rezonanță a poeziei veritabile, seducătoare și 
imprevizibilă , mai cu seamă că presupune o disciplină 
riguroasă, un mod de a înălța spiritul – să zicem, până 
dincolo de limita experienței : ”Uneori, când îmi privesc 
trupul/ atent trupul/ văd că părțile lipsă din el/ sunt 
înlocuite cu bucăți nedigerate/ de vis ”. Materia visului – 
poezia lui Savu Popa caută răspunsurile la dilemele unei 
lumi interioare deconectate  parcă pentru moment de la 
starea sa imponderabilă. 
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Un exod în necuprins 

 

 

Un discurs poetic adesea derutant prin desele 
ruperi de ritm și registru, imagini sau simboluri 
livrești – extincții între planul existențial și cel 
textual are Anda Mihaela Miroiu în volumul său 
”Contre -jour” (Ed. Detectiv Literar,2020). 
Gheizerele din care țâșnește această poezie par a 
fi reactivate după o așteptare activă, răstimp  în 
care și-au conservat energia de  efecte secundare 
și o cheltuială inutilă de senzații… Așa stând 
lucrurile, angoasele și sensibilitatea omului modern 
au parte, se pare, de  un rit de inițiere poetică 
pentru a asimila – prin ușa întredeschisă a 
subconștientului, o ”geografie” lirică a memoriei, 
reală sau inventată, pe cât se poate…Dar, oare, 
prin această adiționare de imagini se poate 
reconstituii în plinătatea ei trăirea intensă și 
condiția ei taumaturgică ? In vivo, cuvintele poetei 
par puse sub semnul unor date care prefigurează 
imaginile marilor melancolii, ,  într-un fel, 
inconștientă și voluntară : ” mult timp am crezut că 
normalitatea este/ un înger fragil,în pătrățica lui/cu 
unghiile roase până la carne/ și liniștea prinsă în 
retina/ topind aripa de Înalt/ ar agăța lumina/dacă 
ar avea atingerea/ ar putea fi orbire/ amurg se lasă 
luminii/și umbra se face nod/ și frigul crește-n oase/ 
de unde și timpul/ e ardere de tot”. O lume himerică 
prin densitatea de fum a eului scindat pe care 
autoarea caută să o exploreze cu vigoarea 
încordată a cuvântului. O mai mare distanțare de 
sinele plin  de ecourile experiențelor nu face rău, 
dimpotrivă…Criticul Christian Crăciun remarcă în 
prefața cărții faptul că avem de-a face ” cu o poezie 
rece prin asumare. Tăietura  versurilor, muzica lor 
interioară sunt geometrice. Iar eul este ca al unui 
șlefuitor de oglinzi, care nu-și mai găsește 
adevărata imagine în atelierul  imaterializat de 
infinitatea de reflexii . Melancolia discrete a 
conținutului ține tocmai de această voluptuoasă 
pierdere în orizontul imaginilor  „.  Căutările febrile 

restrâng în parte aria orizontului dar limpezesc 
cumva câteva din realitățile deformate de sechele 
încremenite în arhitectura formelor unei feminități  
presante : ”acolo unde nu îmi găsesc locul/ 
anotimpul de gheață/ acoperă din jumătatea lui/ 
expresii amorfe/ cu acces la propriul interior/ prin 
emoția căderilor ascunse/ cealaltă 
jumătate/probabil moare prima data,/  sau rămâne 
tăcută/și rău face/ putea să o fi făcut cu mult timp în 
urmă/ atunci Orbul/ își trecea umbra printre degete/ 
la fel mâna prin părul ondulat/și juca la ruleta 
rusească absența/ exact așa / acum e și mâine, 
bang!/ excelent/ îmi convine finalul cu două 
singurătăți!”. Iluziile complicității cu timpul sunt 
ținute cu grijă sub masca salvatoare de oxigen a 
utopiei ce nu se vrea în nici un caz învinsă. Astfel, 
confesându- se cu un exasperant curaj și nostalgia 
ireversibilității, Anda Mihaela Miroiu este atrasă 
într-un fantastic al cotidianului, retrasă în sine și 
suficientă sieși – în oaza sufletului unde amintirea 
devine calea spre distanțare ironică și sarcasm. Pe 
urmă , rămâne poezia ! Chiar și așa,în plin exod, cu 
fața vizibilă a unui aisberg : ” încă o spaimă/ și 
liniștea se strange-n colțul frânt/al ochilor lumina,/ 
teamă să-mi fie să nu umbresc/ Îmi număr 
nebuniile/ de mâine/ înalț orbirea/ transparentă în 
stările ei interioare,/ să-și pipăie vârful degetelor 
aripa/ fie-i experiența uitării ființei/ un alter ego 
desăvârșit/ atunci/ uitarea este puținul/ cu multe 
închipuiri” 
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         ISPITIT DE UN ZÂMBET 
 
… am intrat în lumea aceasta 
pe calea robilor înotând prin apa tulbure 
a îndoielii şi a suspinelor 
 ducând în spate o raniţă plină cu temeri 
cu blesteme şi păcate ancestrale 
 
duios călcând pe jar şi pe spini 
fericit că numai o săgeată bine-ascuţită 
mi-a rămas înfiptă între coaste 
 
mândru că n-am scăpat niciodată în noroi 
crucea pe care urma să fiu răstignit 
 
ameţit de simfonia minciunilor fulgurante 
de sub cupola himerei 
 
vrăjit de zigzagul clipei lunecoase prin fluviul de cuvinte 
muşcat de o singurătate turbată 
fermecat de cântecul de sirenă al deşertăciunii 
 şi de potecile basmului în care m-am rătăcit 
mângâiat de neant şi 
ispitit de zâmbetul colorat al iluziei 
găunoase 
 
tânjind cu petulanţă după o așchie de liniște 
 
dar mi-am găsit sălaşul într-un limb 
al disperării din miezul nimicului cel mare 
prizonier în năvodul unei aprehensiuni 
taina şi tăcerea înnobilându-mă 
 
totul e şi va fi iluzie 
 
din străvechime aşa decide 
domnul Parmenide… 
 
 
        DRAPEL AL CELOR ÎNVINȘI 
 
 … un licorn printre oglinzi paralele 
flama unei vederi pare a fi dar nu e 
e şi nu e o hieroglifă săpată în  
peretele peşterii din icoana unei clipe 
paradoxale 
 
două umbre zdrelite urcă muntele  
cu câte un bolovan pe umăr 
care-s eu şi care-i Sisif? 
 
m-am trezit urcând şi coborând în această viaţă 
aşa m-am pomenit că vine viscolul ca să 
mă înveşmânte în hlamida cu ţurţuri reci 

 
amurgul furişându-se să-mi înfigă în spinare 
cuie înroşite în vâlvătăile sale 
noaptea strecurându-se să-mi toarne otrava 
întunecimii la rădăcini 
nălucile târându-se să doarmă în visul meu 
 
în timp ce mă las sărutat  de tânguirea şi 
mireasma depărtărilor 
hotarele îmi încredinţează flamura dorului 
de ţărâna udată de valuri de spaime şi lacrimi 
călăuză în abisuri mi-e steaua singurătăţii 
uitarea mă jefuieşte de amintiri 
mlaştina melancoliei dospeşte în sângele meu 
 
amarul mi-e cântecul valului spart de 
ţărmuri străine  
speranţa 
orbul care pipăie urmele de praf şi pulbere 
fericirea 
iluzie becisnică pierdută pe o insulă necunoscută 
norii mă învaţă pribegia 
 
inima îşi face picioare din doi spini şi 
cutreieră lumea 
drapel al celor învinşi 
sufletul meu flutură pe cel mai înalt catarg… 
 
 
       FĂRĂ TINE… 
 
 … erai aşa de tristă că în jurul tău 
toate se transformaseră în piatră 
cărbune zgură smoală și înmmlăștinată nevolnicie 
 
într-un târziu când ai zâmbit entazic 
pustiul din jur s-a făcut grădină luxuriantă 
 
 
când ai râs în hohote                                        
 zările au început să te strige pe nume 
balta plină cu nămol a devenit izvor cristalin 
apoi fluviu rostogolindu-se-n cascade și      
în  ocean de miracole 
 
femeie 
catedrală a încântării cu portal întrandafirat 
erai o tăcere elizeică eram un extaz 
 
erai o fee pantée 
eram o alboradă dinamitardă 
 
feciorească uimire 
femeie silfidă 
tu nu ştii că numele tău 
e feerie și cânt celest 
 
tu nu ştii că eşti lacrima 
care sprijină muntele 
să nu se prăvălească în neant 
 
tu încă nu ştii că fără tine 
toate planetele ar lua-o razna 
prin Univers… 
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Eliza Roha – Scrisori netrimise – 

Pamflet  
 

Volumul de versuri Scrisori netrimise – 

Pamflet (Ed. Betta. 2022), semnat de Eliza Roha, 

ete o carte de sfârşit de mileniu doi şi început de 

mileniu trei. Afirm asta pentru că este vorba de 

prăbuşirea unei lumii sub loviturile dure ale unei 

lumii care se naşte. 

Lumea veche este lumea tradiţională, cu 

valori bine stabilite, bazată pe morală şi tradiţie, 

lumea nouă este imorală, înlocuieşte valorile cu 

minciuna, hoţia, afacerile oneroase, buna cuviinţă 

este călcată în picioare, o mare parte a populaţiei 

fiind obligată să lucreze în străinătate pentru a 

putea supravieţui. Dacă nu ţinem seama de 

împărţirea pe capitole/scrisori, avem un singur lung 

pamflet adresat conducătorilor noştri contemporani. 

Dacă ţinem seama de titlu, Scrisori netrimise, 

ne dăm seama că cele 40 de scrisori pline de 

revoltă se adresează mai marilor zilei. Titlul acesta 

este plin de nostalgie întrucât autoarea ştie că, 

dacă ar fi fost trimise, ele nu ar fi avut nici un 

rezultat. Atunci le oferă cititorilor pe care vrea să-i 

trezească, să-i facă să gândească singuri – lucru 

de care se feresc conducătorii noştri. Numai 

gândind liber, oamenii îşi vor da seama de 

nedreptăţile care li se fac şi vor putea acţiona ca 

mase conştiente. 

Cartea este construită contrapunctic, pe de o 

parte lumea veche în care a copilărit autoarea în 

armonie cu tatăl ei croitor, dorinţa ei de mică de a 

deveni scriitoare – ceea ce se va realiza. O pagină 

memorabilă despre lumea tradiţională o constituie 

descrierea bradului de Crăciun împodobit feeric. 

De cealaltă parte stau fărădelegile care ni se 

aplică şi războiul care se poartă în apropiere de 

graniţa ţării. Ororile acestuia sunt descrise veridic 

de Eliza Roha, nu numai scenele de luptă dar şi 

exodul populaţiei căreia românii i-au întins o mână 

de ajutor. 

Cartea Elizai Roha rămâne deschisă. 

Întrebările supra viitorului rămân nedezlegate. Este 

o carte care ne incită la meditaţie, la trezirea 

conştiinţei. Este o carte pentru istorie. 
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Maleficiu și salvare 

 

 

      Cartea semnată de Veronica Popescu, Lacrimi 

străine, lacrimi amare (Editura InfoRapArt, Galați, 

2020), conține povestiri pasionante, cu o doză 

dramatică accentuată. Autoarea abordează 

subiecte complexe care ating adeseori delicata 

problematică a gesturilor antisociale. În acest sens 

întâlnim grupări infracționale ce sechestrează și 

profită de pe urma ființelor inocente. La nivel 

programatic, finalul prozelor ce abordează 

subiectele de mai sus este pozitiv, cea obligată la 

prostituție fiind salvată. Totodată, e tras un serios 

semnal de alarmă în legătură cu acele rețele ce 

exploatează ființele inocente. Altă povestire a cărții 

scoate în evidență dramatismul unui caz specific 

spațiului rural. Aici, sarabanda faptelor abominabile 

are o deosebită acuitate. Găsim situații terminale, 

violuri și copii rămași în grija instituțiilor statale. 

Aura neîmplinirilor existențiale se dovedește a fi 

covârșitoare. Spre a  exemplifica, debutul povestirii 

intitulate Din lumea tăcerii dă la iveală un dureros 

tablou de extracție naturalistă: "Lilica nici nu-și mai 

aducea bine aminte de când era pe lume, trecând 

prin atâtea necazuri. Când îi muri soțul, fiind bolnav 

de plămâni, ea rămăsese singură cu șase copii, 

cinci băieți și o fată pe nume Lina. Băieții erau mai 

mari, pe fată însă, fiind mezina, o făcu la bătrânețe, 

neștiind ce o s-o aștepte. Era așa de amărâtă și de 

săracă, astfel că nici nu mai puteai citi pe fața ei 

durerea, când într-o seară îi luă și casa foc. În 

incendiul acela, până să sară vecinii să-i ajute, doi 

dintre băieți, cei mai mici, muriseră în flăcări când 

se prăbuși tavanul."  Mai găsim în volumul 

Veronicăi Popescu nefericirea experienței dincolo 

de granițele țării, cu dureri și răni sufletești 

marcante. Doar credința neabătută în Dumnezeu 

echilibrează totul. Avansând în lectura cărții, ne 

sunt dezvăluite blesteme copleșitoare ce 

marchează intens viețile personajelor imaginate de 

autoare. Diversitatea maleficiilor este întâlnită în 

majoritatea situațiilor. În Lacrimi străine, lacrimi 

amare, dincolo de implacabilul blestemelor, 

suferințele sunt purificate prin intermediul unei 

atitudini pozitive care, în cele din urmă, determină 

irumperea binelui în viețile personajelor foarte greu 

afectate. Povestirile scrise de Veronica Popescu 

realizează o sinteză reușită între verosimilul 

contingenței și elocvența evadărilor pe teritorii 

imaginare cu sensuri profunde. Valorile sufletești 

prevalează. 
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Daniel 
LĂCATUȘ 

Cultul personalității lui Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, în presa literar- 

culturală 
  

Caracterizat prin lupta antifascistă, epurarea 

elitei politice interbelice sau prin epurarea din interiorul 

partidului, regimul Dej a cunoscut simpatia multora 

dintre poeții, prozatorii, dramaturgii, criticii literari sau de 

teatru de la noi din țară, remarcându-se, în presa literar-

culturală, printr-o contribuție substanțială la construirea 

cultului personalității fostului om de sat. În principial, s-a 

insistat pe „răspândirea largă a operelor clasice ale lui 

Marx, Engels, Lenin” și, cum era previzibil, „a 

documentelor partidului nostru, a lucrărilor tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej”, lucrări care au reprezentat 

„un sprijin esențial pentru orientarea generală a activității 

oamenilor de știință”, cum mărturisea Ștefan Bălan în 

1964, fost Ministru al Învățământului și Culturii.
1
  

După 1950, manifestările în rândul scriitorilor au 

cunoscut dimensiuni şi direcții noi, publicațiile culturale 

au devenit în totalitate controlate de autorități, iar 

redactorii, majoritatea obedienți, ținuți sub supraveghere 

de către Securitate, pentru a preveni acțiuni ostile.   

Personalitatea noului șef al statului este redată 

în numeroase poezii, proze sau piese de teatru. Eusebiu 

Camilar, scriitor și traducător, membru corespondent al 

Academiei Române (1955), ilustrează prin romanul 

„Temelia” decadența vieții  literare din țara noastră sub 

regimul totalitar de stânga „(...) lumea prinse a bate din 

palme și parcă portretele secretarilor Comitetului Centrul 

se luminară mai tare, răsfrângând bucuria oamenilor; 

ochii tovarășului Gheorghiu-Dej arătau mai luminoși 

(...)”
2
 , la fel Ion Călugărul în romanul „Oțel și pâine”, 

1952 (retipărit în 1955 și în 1960 la Editura de Stat 

pentru literatură și artă), unde evocă „vocea limpede-

caldă, bărbătească, a tovarășului Gheorghe Gheorghiu 

                                                           
1
 Ștefan Bălan, Momente ale revoluției culturale din România, 

Editura Științifică, 1964 
2
 Eusebiu Camilar, Temelia, în Viața românească, serie nouă, 

anul 3, nr. 5, mai 1950, p. 24.  

Dej.”
3
 Autorii gravitează în jurul exploatării de către 

chiaburi a statului sau pe seama greutăților muncitorilor, 

a producției. În alte lucrări de proză sau memorialistice, 

cum ar fi „Încredere” de Mihai Novicov, întâlnim iarăși 

„figura blândă, bărbătească, parcă turnată în bronz a lui 

Gheorghiu-Dej.”
4
 Poetul Emil Isac, membru 

corespondent al Academiei Române (1948), cu referire 

la împlinirea, la 8 mai 1951, a 30 de ani de la înființarea 

Partidului Comunist din România, aduce în discuție „cei 

11 ani de temniță ai neînfricatului Gheorghe Gheorghiu-

Dej.”
5
  

Privitor la opera de debut a lui Mihai Beniuc, 

Cântec despre tovarășul Gheorghiu-Dej, scriitorul și 

criticul literar George Munteanu afirmă că autorul „a 

celebrat figura iubită a conducătorului Partidului nostru.”
 

6
 Volumul a fost primit cu entuziasm de critici și recenzat 

favorabil în majoritatea publicațiilor literare: Scrisul 

Bănățean (din 1964 redenumită Orizont), Almanahul 

literar (din 1954 redenumită Steaua), Viața românească 

ș.a.m.d. Sorin Arghir înfățișează volumul într-o manieră 

ardentă; „Mihai Beniuc precede evocarea epică, 

străbătută de un lirism pasionat a luptelor de la Grivița, 

de o închinare. Asemeni vechilor rapsozi, poetul își 

închină eroilor cântecul, dorind ca versurile sale să 

cuprindă măcar o frântură din măreția luptei pe care 

aceștia au purtat-o, ducând-o spre victorie.”
7
 La fel o 

face și criticul literar Paul Georgescu, în viziunea căruia 

Cântec despre tovarășul Gheorghiu-Dej „este o biruință 

care încunună un drum lung de lupte și realizări.”
8
 Într-o 

cronică asupra volumului Minerii din Maramureș (1951), 

prin care Dan Deșliu „înregistrează un progres vădit în 

creația sa”
9
, Dumitru Micu ne spune referitor la partea 

finală: „(...) de după geamul luminat de soarele dimineții 

răsare chipul impunător al conducătorului nostru, al 

tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. Lui i se adresează, ca 

unui învățător și părinte, mii de muncitori și țărani.”
10

 În 

aceeași perioadă, numeroase versuri au fost puse pe 

muzică, au fost create imuri dedicate partidului sau 

liderilor comuniști români și sovietici.  

În rezoluția plenarei lărgite a Comitetului Uniunii 

Compozitorilor din 4-5 februarie 1952 s-a adus în 

discuție și s-a evidențiat progresul, în aprecierea 

intelectualității obediente din Republica Populară 

                                                           
3
 Ion Călugăru, Oțel și pâine (III), în Viața românească, serie 

nouă, aul 3, nr. 2, februarie 1950, 220. 
4
 Mihai Novicov, Încredere, în Viața românească, serie nouă, 

anul 3, nr. 9, septembrie 1950, p. 44. 
5
 Emil Isac, Aniversarea Partidului, în Almanahul literar, anul II, 

nr 4 (17), aprilie 1951, p. 4.  
6
 George Munteanu, Spiritul de partid, baza succeselor poeziei 

noastre, în Almanahul Literar, anul II, nr. 5 (18), mai 1951, p. 
85.  
7
 Sorin Arghir, Mărturiile unei poete-cetățean, în Viața 

românească, anul 4, nr. 12, decembrie 1951. 
8
 Paul Georgescu, Cu mii de cai putere, în Viața românească, 

anul 4, nr. 10, octombrie 1951 p. 236.  
99

 Dumitru Micu, Un poem al eroismului în muncă, în 
Almanahul literar, anul II, nr 9 (22), septembrie 1951, p. 87. 
10

 Ibidem, p. 91. 
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Română, realizat pe segmentul muzical: „Cântecele de 

masă eroice, patriotice, lirice, melodiile de dans 

compuse în ultimii anii, au o tematică bogată și folosesc 

tot mai larg intonațiile cântecului popular. În ele își 

găsesc expresia dragostea poporului nostru pentru 

tovarășul Stalin și pentru Uniunea Sovietică, 

devotamentul față de partid și iubitul său conducător, 

tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej (...).” Vorbim aici, 

printre altele, despre: „Cântec pentru Stalin” de Anatol 

Vieru („operă” distinsă cu Premiul de Stat în 1949), 

„Cântecul partizanilor păcii” de Ion Chirescu, „Steagul 

partidului” de Matei Socor, „Sirena lui Roaită” de Vasile 

Popovici etc
11

, cântece populare cândva. „La această 

înflorire au contribuit cu talent, alături de compozitori, 

poeți ca A. Toma, Mihai Beniuc, Maria Banuș, Veronica 

Porumbacu, Mihu Dragomir, Eugen Frunză, Eugen 

Jebeleanu, Nina Cassian, Ion Cârjan, Dumitru Corbea, 

Ion Serebreanu, Emil Gonciu și alții.”
12

 

Rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca între 1950 - 1952, prozatorul și dramaturgul 

român de limba maghiară István Nagy, cu privire la 

profesorii, studenții, tehnicienii, funcționarii administrativi 

ai Universității, scria că „își amintesc cu emoție de faptul 

că tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a fost și este unul dintre 

conducătorii cei mai de frunte ai Partidului și ai luptei de 

Partid.”
13

 Făcând referire la viața și activitatea fostului 

lider comunist, subliniază faptul că „s-a contopit cu 

Partidul, cu istoria poporului și cu acele succese care au 

dus la eliberarea clasei muncitoare.”
14

 Cum vedem, 

propaganda cinică a cunoscut cele mai înalte 

dimensiuni.  

Cultul personalității lui Gheorghiu-Dej începuse 

deja să fie răspândit cu perseverență în întreaga 

societate, reușind să acapareze mediul literar și artistic, 

dar și pe cel universitar. Scriitorul maghiar Nagy István 

adaugă: „Cei aproape șase sute de profesori, tehnicieni 

și funcționari administrativi, împreună cu cei o mie opt 

sute de studenți ai Universității Bolyai, se gândesc cu 

groază la situația pe care ar avea-o ei, dacă nu ar fi 

luptat comuniștii cu atâta hotărâre, sub steagul lui Lenin 

și Stalin, pentru eliberarea patriei și a poporului nostru, 

pentru pace și socialism, hotărâre despre care tovarășul 

Gheorghiu-Dej ne-a dat atâtea exemple frumoase.”
15

 

Limbajul academic a fost înlocuit cu unul de lemn și 

grotesc, fapt întâlnit la mulți scriitori, profesori 

universitari și academicieni, personalități de la care ne-

am fi așteptat să aibă o atitudine critică, nu supusă. 

Fostul scriitor, rector universitar Nagy István ilustrează 

perfect tabloul intelectualului obedient. Făcând trimitere 

la tineretul din Republica Populară Română, îndeamnă 

                                                           
11

 Despre desvoltarea muzicii în R.P.R. (f.a.), în Viața 
Românească, anul 5, nr. 3, martie 1952, p. 237.  
12

 Ibidem.  
13

 Nagy István, Cu prilejul unei aniversări, în Almanahul literar, 
anul II, nr. 10 (23), octombrie 1951, p. 39. 
14

 Ibidem. 
15

 Ibidem. 

„să-l iubești așa cum tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 

își iubește poporul.”
16

  

Simpatia față de Gheorghiu-Dej a încurajat elita 

culturală să se manifeste agresiv la adresa opozanților 

fostului șef de stat..  

George Călinescu publica în ziarul Naţiunea din 

31 octombrie, sub titlul „Acuzatul Iuliu Maniu“, un 

amănunțit portret publicistic al liderului țărănist. „Un 

bătrân om, aproximativ de Stat, care de decenii face o 

politică negativistă constituită din întrevederi secrete, 

intrigi şi negocieri, un luptător din imperiul austriac, care 

nu percepe structura unui Stat liber ca România, cu 

responsabilități pozitive, un învățător lipsit de inițiativă 

personală, ezitant, împins de spate de prestigiul celuilalt 

[…] cu strângere de inimă am privit pe bătrânul 

neînțelegător al istoriei şi datoriilor noastre, ieșind din 

sală, la suspendarea ședinței, sprijinit de braț“. Ion 

Mihalache este descris ca un „învățător lipsit de voință, 

împins din spate de prestigiul celuilalt”, iar Nicolae 

Penescu, secretarul general al PNŢ şi fost ministru de 

Interne, „un proprietar, un om nou, cu oroarea 

schimbărilor sociale, mai copleșit de eventualitatea 

pierderii situației economice decât de orice altă 

problemă generală”.            

 Grupul de la Ministerul de Externe (Grigore 

Niculescu-Buzeşti, Camil Demetrescu ş.a.) nu sunt 

decât „o mână de obscuri funcţionari diplomatici de 

extracţie rurală şi burgheză, atraşi de prestigiul 

aristocraţiei mediului internaţional de legaţii, din care au 

învăţat procedeul ieftin de a face conspiraţii cu conturi 

curente în Elveţia”.  

În numărul din 1 noiembrie 1947 al aceleiași 

publicații, George Călinescu continuă prezentarea 

acuzațiilor. Rădulescu-Pogoneanu, care a fost adus în 

sala de judecată într-un scaun cu rotile, fiind paralizat, 

nu i se pare autorului demn de compasiune, ci mai 

degrabă „nelipsit de subtilitate şi de o malignitate 

ascunsă”. Grigore Niculescu-Buzeşti „e bolnav de 

leucemie cu lunile de viață matematic calculate. Aceşti 

doi acuzaţi nu sunt decât doi organizatori ai maquis-ului 

român care n-au nimic de pierdut, nişte muribunzi care 

acceptă să se arunce în aer cu dinamită ca să aibă o 

moarte sumară”.  

Seria articolelor dedicate procesului continuă şi 

pe 2 noiembrie cu Două interogatorii. Pe data de 4 

noiembrie 1947 apare articolul Reflexii la rechizitoriu. 

Ultimul articol despre proces apare pe 6 noiembrie. 

Moartea lui Gheorghiu-Dej, în 19 martie 1965, a 

demonstrat că obediența nu are limite. Mesajele, 

telegramele transmise, zecile de articole semnate de 

personalități culturale certicică faptul că talentul nu este 

sinonim cu moralitatea.  
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Silviu GUGA 

 
O carte unică 

 

Destul de multă literatură s-a născut din 

situația ciudată, ca să nu spun chiar disperată, 

trăită în perioada pandemiei ceea ce confirmă 

prevestirile mele exprimate într-un număr, de acum 

doi ani, al revistei noastre („Algoritm literar”, anul 

XI,nr 2-3/2020).  Una dintre cele mai interesante 

cărți generată de această „situație” este volumul 

bilingv „Și trec autobuze goale”, apărut anul trecut 

la editura Pop Verlag din Ludwigsburg (Germania) 

în colecția „Lirik”. Cartea este unică în felul ei, e 

scrisă de Dagmar Dusil și Ioana Ieronim, autoarele 

traducându-se reciproc. Poemele, în germană, 

scrise de Dagmar Dusil au fost traduse în română 

de Ioana Ieronim, ale cărei poeme, în română, au 

fost traduse de Dagmar Dusil în germană. Cartea e 

ilustrată de Gerhild Wächter și postfațată de poetul, 

publicistul, politologul și diplomatului Emil 

Hurezeanu (fost ambasador în Germaina și 

Austria), cel care, în urma atribuirii Premiului 

Herder Anei Blandiana, se va bucura de o bursă și 

va pleca în străinătate și, după un timp, va primi 

azil politic în Germania.    

 Nu-mi explic de ce cartea nu a fost luată în 

seamă de criticii literari, însă timpul nu este pierdut 

și sunt sigur că atenția exegeților poeziei veritabile 

se va îndrepta asupra ei. Poemele cărții repune, cu 

alte coordonate lirice, relația poezie cu timpul și 

mediul care o generează. Cartea este concludentă 

și în privința empatiei care trebuie să existe între 

cei care scriu. Este un debut al traducerilor 

reciproce, cartea este un unicat și chiar dacă 

valoarea poetică ar fi îndoielnică, ceea ce nu este 

cazul (atât Ioana Ieronim, mai bine cunoscută, cât 

și Dagmar Dusil sunt remarcabile poete), un 

asemenea demers editorial trebuie salutat. Cartea 

este exemplar scris, fac referire la versiunea în 

limba română, dar trebuie menționată și intuiția 

critică a prefațatorului care a depistat insușirile 

caracteristice ale fiecărei autoare și a calificat cu 

competență poeticul declanșat de „experiența” 

pandemiei. Afectate de această stare cele două 

autoare, „consagvine liric și cultural, congeniale în 

empatia grijuliu împărtășită prin traducerea 

celeilalte, în română și germană” sunt cuprinse de 

o „panică metafizică, - cum spune Emil Hurezeanu 

- bine structurată și aproape demnă, în mijlocul 

unei lumi amenințătoare” și simt nevoia de a se 

confesa și a oferi cititorului un stimulent spre 

meditație, spre cunoașterea de sine în situații 

defavorabile. Titlul, ce pare atât de banal, „Și trec 

autobuze goale” (în versiune română) „Autobuze 

iluminate în care nu stă nimeni” (în versiunea 

germană) este metafora unei melancoli 

apăsătoare.      

La sfârșitul lecturii acestei unice cărți, 

trăiești din plin iluzia că poezia e salvarea lumii.       
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Alina GRIGORESCU 

Mărturii istorico-ilterare despre 

Avram Iancu 

 Cu prilejul comemorării unui soecol și 

jumătate de la moartea eroului legendar Avram 

Iancu, a apărut, la editura TehnoMedia” din Sibiu, o 

importantă carte „Avram Iancu. Mărturii istorico-

literare”.  Despre autorul ei, în prefață Silviu Guga,  

scrie că istoricul și universitarul Lucian Giura „cu o 

activitate didactică, publicistică și editorială 

prestigioasă, s-a făcut cunoscut prin pasiunea 

pentru documentare, scoțând în actualitate și 

valorificând texte scrise sau tipărite care contribuie 

la cunoașterea mai bună a istoriei și prin calitățile 

sale analitice și de sinteză, reușind performanțe de 

interpretare a unor fapte din istorie și a sensurilor 

lor actuale.”    Asemenea volume apar la intervale 

mari de timp. Cartea domnului Lucian Giura este a 

treia importantă antologie dedicată lui Avram Iancu, 

după cea publicată în 1900 de Simion Florea 

Marian și cea publicată în 1972 de Alexandru 

Andrițoiu. Cu un efort documentar deosebit,  sunt 

strânse în această antologie, de peste 350 de 

pagini, texte istorice și literare scrise de autori 

celebri, dar și de foarte puțin cunoscuți. Prima parte 

a antologiei este cea mai bogată, „Avram Iancu în 

poezia populară și cultă”, care începe cu poezia, 

cândva de mare circulație) „Cântecul Iancului”: 

„Dormne duhul strămoșesc/ În poporul românesc/ 

Doarme...numai de n-ar fi/ Prea târziu când s`a 

trezi.”... Sunt apoi cuprinse texte poetice de la 

Vasile Alexandri sau Octavian Goga la Ioan 

Alexandru sau Ana Blandiana. Unii autori, ca 

Zaharia Dobrotă, V. Copilu-Chiatră, Ion Borcea, 

Nicolae Isac, sunt astăzi total necunoscuți. În 

partea a doua, „Avram Iancu în proză și 

publicistică”, ne surprind textele publicate în revista 

„Familia” de George Barițiu și Iosif Vulcan, dar cele 

ale lui Vasile Goldiș, Silviu Dragomir, Cezar 

Petrescu și Nichifor Crainic. Ultima parte a cărții, 

„Avram Iancu în dramaturgie”, cuprinde doar 

fargmente din piesele „Craiul munților” de I.U. 

Soricu și „Avram Iancu” de Lucian Blaga. Nu era 

rău dacă această secvență era completată și cu 

fragmente din piesele „Avram Iancu, regele 

Carpaților” de Ion Pop Florian, „Iancu la Hălmagiu” 

de Paul Everac și „Avram Iancu” de Mircea Micu.        

  „O serie întreagă de poeți, prozatori 

și dramaturgi –scrie Silviu Guga în prefața cărții -  

au fost atrași de figura și viața celui pe care l-au 

simțit ca simbol al eroului instinctului național, au 

simțit că acest erou, coborât din legendă, poate 

transmite oricând un mesaj actual, că poate să ne 

mențină sau să ne renască sentimentul patriotic.”  

Apariția unei asemenea cărți în care să fie curprinși 

aproape toți scriitorii care s-au inspirat din viața 

marelui erou național, se înțelege de la sine, că era 

absolut necesară.  
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Horea GÂRBEA 

        Poetul Ioan Barb nu uzează de abilitățile 
sale lirice atunci cand trece la proză. Este un 
prozator adevărat din familia povestitorilor 
transilvăneni, un talent autentic și viguros. El 
stăpânește autoritar ”caii” prozei și îi mână pe 
drumul literaturii de calitate. La primul său 
volum aparut la Neuma, Ioan Barb își va 
delecta cititorii cu textele sale. 

  

REFERINȚE CRITICE 

Al  SĂNDULESCU 
 
 

        În ambele volume se revine la o temă 
centrală a vieții satului: colectivizarea, 
chiaburii, caii, herghelia de cai. Deposedat, 
bătrânul Ieronim Turtariu, venea la grajd cu 
drag, să-și îngrijească fostele animale care nu-i 
mai aparțineau. Romulus Groza, cel mai 
înstărit om din sat, în fiecare an cobora din pod 
trăsura ce-I rămăsese, s-o revopsească și să i 

se pară ca nouă. Alții, mai modești, se 
îmbolnăvesc și cad în darul beției. Din cauza ei 
strigă prin curte ”jos comunismul”și ajung să 
plângă pentru că-și aminteau că Ceaușescu și 
ai lui le-au luat pământul și animalele. Obsedat 
și îmbibat de votca rusească și poloneză, unul 
din ei încercă să se sinucidă, fiind salvat în 
ultima clipă de familie. Cănile pline cu rachiu, 
cu țuică fiartă, sunt prezente mai peste tot, ca 
și superstițiile, rudele pregătind un țepuș de 
salcâm pentru a-l înfige în inima mortului, ca să 
nu se facă strigoi și să se întoarcă noaptea 
acasă. 
     Acești oameni atât de năpăstuiți de 
cominiști, îmbogățiți ai satului, nu fuseseră, le 
dă o bună definiție povestitorul, decât niște 
bieți robi ai propriei lor averi. 
  
  
  

Radu CIOBANU 
 

  

Ioan Barb a avut o evoluție literară mai 
puțin obișnuită. A debutat editorial cu poezie în 
1998, fără a produce vreun ecou  semnificativ, 
pentru a reveni în forță abia peste 12 ani. Între 
2010 și 2012 a apărut, la edituri de notorietate, 
cu cinci cărți de poezie, care l-au consacrat ca 
poet autentic, introspectiv, cu predilecție pentru 
evocarea unui trecut resimțit în plan intim ca 
fabulos, dar fără vreo propensiune de a se 
integra trendului postmodernist. Ioan Barb face 
parte dintre scriitorii moderni, dar bine ancorați 
în tradiție, pe care nu-i interesează trendurile, 
ci în primul rând propria devenire într-un 
context sever bulversat de Istoria cu 
majusculă. Tocmai această imposibilitate de a 
se detașa de context, de „vremuri”, l-au 
orientat în cele din urmă în mod firesc și, 
pentru un observator atent al evoluției sale, 
previzibil, înspre proză. 

Ioan Barb se pare că are o strategie a 
desfășurării tematice în continuitatea volumului 
precedent, perceptibilă în modul cum își 
urmează bătălia împotriva „uitării ființei” - vorba 
lui Milan Kundera - în tumultul lumii dezvrăjite 
de azi, pe frontul salvării de la uitare a ființei 
unei lumi crepusculare și a unui tărâm 
împovărat de Istorie și istorii, ființa orașului, a 
oamenilor săi, a cailor, a copacilor și caselor, 
ființa sa, la urma urmelor, care din valorile 
trecutului își trage sevele creatoare. 
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În mod cert, în prozele scurte ale lui 
Ioan Barb se poate distinge totodată procesul 
lent și tainic de configurare a unui nou 
romancier. 

  
                                                             

           
  

  

Silviu GUGA 
 
  
           După ce a publicat șase cărți de poezie, 
dorința de a se exprima mai explicit pe sine, 
ajutat de amintiri și de experiențe de viață, mai 
mult sau mai puțin insolite și de idei care 
străbat până la cuvinte fără să se 
metamorforizeze, l-au făcut pe Ioan Barb să-și 
mărturisească vocația sa de prozator. 
           Acest prim volum de proză al său 
dovedește că nu-și hazardează schimbarea 
”carierei”. Prozatorul Ioan Barb nu-l contrazice 
pe poetul Ioan Barb. Multe ”elemente” poetice 
regăsim în proza acestui volum, dar putem 
spune și altfel, că proza lui Ioan Barb nu 
adumbrește poezia sa, deși are valoare de 
sine stătătoare. Chiar de la acest prim volum, 
Ioan Barb e un prozator remarcabil ce are 
capacitatea de a înțelege lumea în care 
trăiește și de a istorisi fapte și relații dintre 
oameni. Reușește să pătrundă în esența, 
numai de el știută, a întâmplărilor și cu o 
mișcare epică dibace, făcută cu un 
discernământ estetic nativ, le dă învelitori 
melancolice sau pasionale, ironice sau 
polemice. 
           Prozatorul Ioan Barb scie istoria unor 
oameni dintr-un spațiu geografic de care e 
îndrăgostit și căruia îi legiferează intrearea în 
literatură, este spațiul aflat pe malurile 
Streiului, la intrarea în Țara Hațegului. Un 
spațiu, odată intrat în literatură, poate să fie 
oriunde. 
  
  
  
  

Ioan EVU 
 
  

         Imperturbabil în fața a ceea ce se poate 
numi modă literară, prozatorul Ioan Barb relevă 
fapte și întîmplări din propria sa existență, 
cărora le conferă o vădită înfățisare personală, 

tocmai prin debordanța și siceritatea 
confesiuni. 
        Fiecare proză denotă talentul de povestaș 
al autorului, recunoscut  încă de la apariția 
primei sale cărți de gen. Apetitul narativ cu 
care Ioan Barb se istorisește, de fapt, pe sine 
prin intermediul personajelor sale atent 
selectate dintr-o realitate revolută e unul de 
bun augur. Faptele și trăirile evocate de 
majoritatea protagoniștilor acestor proze sunt 
embematice pentru perioada dinainte de 1989 
și fiecare proză conține un titlu prin care 
autorul își mărturisește propriile convingeri 
existențiale. 
          Ioan Barb lucrează cu o paletă de 
simboluri variate care o dată puse în mișcare 
fac aceesibilă calea spre o lume sortită 
evanescenței, însă readusă la viață, prin 
abilitatea cu care autorul o transmută în 
actualitate. 
           Fie că e vorba despre universal 
copilăriei, adolescenței, armatei ori maturității, 
fie că este descris portretul tatălui sau al unei 
foste iubiri din perioda puberală, însă păstrată 
vie în memoria obiectivă, autorul știe să-și 
îmbrace scriitura înr-o ingenioasă aură 
romantic-misterioasă, fără a plăti tribute 
desuetudinii, convingând prin dezinvoltura cu 
care-și abordează subiectele. 
              Discursul lui Ioan Barb este asemeni 
imaginii unui rau care, o dată pornit la vale, 
aduce cu sine un conglomerat de narațiuni, 
lăsând impresia că mereu mai rămâne ceva de 
spus și că fără transfigurare în text, orice 
realitate devine parisabilă. 
  
  
  

Gligor HAȘA 
  
  

       Spaţiul evocat, recunoscut prin unicitate, 
peisaj şi oameni -Valea de jos a Streiului- are 
încă o neepuizată marjă de mister, de ceva 
care vine - ca şi cântecul cu jocul lina - de la 
cântăreţul trac încoace.E un spaţiu pe care, 
cum spunea scriitorul şi criticul literar Silviu 
Guga, îl legiferează cu timp şi spaţiu în 
literatură. Titlul prozelor, cu miez epic de 
Gaură neagră, de galaxie devenită Stea, pun 
în gardă cititorul vis-a-vis de tente ale prozei 
fantastice a la Hofman, ori mito-folclorice a la 
Vasile Voiculescu. 
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        Al doilea lucru de subliniat este acela că 
Ioan Barb stăpâneşte arta portretizării 
tridimensionale, cu tuşe groase. La capătul 
lecturii oricăreia dintre condensatele proze, 
rămâi oarecum nedumerit în insaţietate, sau 
chiar dacă eşti tentat să epuizezi tu faptul ori 
întâmplarea, fiindcă, însumate, au substanţa 
epică a unui miniroman mito-istoric. 
         Autorul este un iscusit realizator de 
imagini halucinante, precum cea terifiantă a 
hergheliei de cai cu lanţuri şi lacăte la 
picioare.În totului-tot, prozele evocă o dramă a 
disoluţiei unor localităţi-marcă şi a unei lumi 
intrate în malaxorul vremurilor noi... 
  
  
  
  
  

Eliza POP 
 
  

          Episoadele istorice joacă un rol 
important deoarece sunt alese pentru a arăta 
felul în care nu doar personajele, ci și locul 
poartă povara istoriei colective. Totul pare a se 
refleca în trecut și toate valorile par a fi extrase 
din acesta, ceea ce indică faptul că Ioan Barb 
este ”bine ancorat în tradiție”. Firul narativ este 
adesea întrerupt  de episoade-amintiri, istorii 
personale din trecutul personajelor, care 
favorizează o perspectivă aprofundată în 
psihologia actanților. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                           APARIȚIE EDITORIALĂ 


