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Paul EMOND

AGITAŢIE

Cadran

Capul meu în oglindă râde gata-gata să se 
spargă. Iar eu fac tot ce pot ca să-l imit. Râde ca o 
focă, o otarie, un claxon vechi plin cu apă. Așa de 
tare, încât valuri-valuri încep să se agite pe suprafața 
oglinzii. O oglindă atât de calmă, totuși, neclintită, 
imperturbabilă, obișnuită să rămână  ca de  gheață, 
de când a fost făcută. Capul meu se tulbură în ea și 
râsul nu mai iese decât sub forma unor sacade enor-
me. Iar eu, care îl imit din ce în ce mai greu, simt 
cum mă apucă un acces de tuse.

Repede, s-o las mai moale cu hohotele, să 
mă stăpânesc cât pot, să mă calmez înainte ca to-
tul să se spargă în mii de bucățele. Capului meu în 
oglindă nici că-i pasă. Hohotele i se accelerează.  În 
toată agitația îi ghicesc maxilarul mai-mai să se des-

prindă, nările pe care scoate foc. Sigur, limba o să-i 
sară din loc, amigdalele se vor extrage singure, poate 
chiar și bucățele de plămâni. Opresc dintr-o dată ul-
timul acces de mirare și o trântesc pe tonul cel mai 
sec:

– Hei, un dram de calm, pentru numele lui 
Dumnezeu!

Capul meu tresare și înțepenește, suprafața 
oglinzii pare că se liniștește. Vai! Un pas înapoi nu-
mai ca s-o ia  mai puternic din loc. Râsul izbucnește 
și mai tare, un val uriaș țâșnește și totul se întunecă.

(Text din volumul Quarante-neuf têtes 
dans le miroir, în curs de apariție. Traducere de 
Elena-Brândușa STEICIUC)
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Miscellanea

Urme de paşi pe plajă

Matei VIŞNIEC

Sunt îngrozit. Astăzi am descoperit pe pla-
jă niște urme de pași care nu sunt ai mei. Este pentru 
prima dată, de zece ani de cînd am eșuat pe aceas-
tă insulă, că descopăr urme de pași. M-am uitat cu 
atenţie: nu erau urmele pașilor mei. Nu. Cineva, cu 
un picior gol, mai mic decît al meu, s-a plimbat în 
dimineata asta pe plaja mea. Pe plaja pe care aprind 
uneori focuri în speranţa că vreo corabie rătăcită 
prin apele acestui colţ de lume ar putea să mă ză-
rească. N-am stat prea mult ca să examinez pașii. 
M-am speriat cumplit și am fugit înapoi în cabana 
mea. Acum sunt baricadat și aștept. O fi vreun cani-
bal?

M-am întors, pe furiș, înarmat pînă în 
dinţi, ca să mă conving că nu am avut halucinaţii. 
Dar nu. Verdictul este clar și net. Parcă ar fi un cuţit 
de ghilotină prăbușit peste gîtul meu. Nu sunt sin-
gur pe insulă. O parte dintre pașii pe care i-am des-
coperit azi-dimineaţă au fost spălaţi de valuri. Dar 
au rămas suficient de mulţi ca să mă pot convinge 
încă o dată: nu sunt pași de animal, sunt pași de om. 
I-am comparat cu ai mei. Urmele de pe plajă sunt 
parcă mai delicate, mai fine… Oare cum o fi ajuns 
aici această fiinţă? Am făcut turul insulei și nu am 
dat de nici o plută, de nici o ambarcaţiune… Să fi 
venit, fiinţa, înot?

Ce noapte de coșmar am avut! N-am ador-
mit decît puţin spre dimineaţă. Sunt epuizat. În-
tr-un fel mă bucur că nu sunt singur pe insulă, dar, 
în același timp, mă înspăimîntă ideea că va trebui 

să o împart cu altcineva. Deși… Nu este exclus ca 
fiinţa care a lăsat respectivele urme să se fi întors în 
mare. Urmele sale trasează un semicerc. Ies în mod 
evident din mare și după ce trasează un semicerc 
dispar din nou în mare. Să fie un animal marin? Cu 
două picioare?

Ploaia de la prînz a șters definitiv pașii. Par-
că m-am mai liniștit. Am cercetat toate grotele din 
dreapta și din stînga plajei. Nimeni nu este ascuns în 
ele. Poate că am avut un moment de delir. Poate că 
totul s-a întîmplat în imaginaţia mea. Încerc să mă 
conving că nu sunt nebun. Oare ce fel de exerciţii 
mentale ar trebui să fac ca să mă asigur că nu sunt 
nebun? Într-un fel, mi-ar părea rău ca totul să nu fi 
fost decît o iluzie. Oricine ar fi fiinţa care a pășit pe 
această insulă, tot este mai bine decît singurătatea la 
care sunt condamnat.

Pașii au revenit! Dumnezeule, am febră. 
Tremur din tot corpul. Parcă mă lasă genunchii. Pa-
șii au revenit, dar de data aceasta nu au mai descris 
un semi-cerc, au ieșit în linie dreaptă din mare și 
s-au oprit după vreo două sute de metri. S-au oprit 
este un mod de a spune, de fapt s-au evaporat. Ca 
și cum fiinţa ar fi ieșit din mare și apoi, după ce ar 
fi mers o vreme prin nisip, și-ar fi luat zborul. Să fie 
vorba de o pasăre? O pasăre cu picioare de om? Ipo-
teza mi se pare plauzibilă. Numai păsările au două 
picioare… 

Nu sunt pași de pasăre, sunt pașii unei 
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femei! M-am uitat cu infinită atenţie la ei, nu sunt 
urme de pași masculini, sunt urme de pași feminini. 
Sunt urmele unor tălpi fine, cu o formă delicată. Nu-
mi vine să cred! O femeie pe insula mea! O femeie 
care se plimbă pe insula mea! Cu pași delicaţi. Am 
examinat cu atenţie, cu lupa, forma pașilor ei. Degete 
graţioase, un călcîi rotund… Nu mă înșel, imposibil 
să mă înșel, această fiinţă de sex feminin pășește cu 
o anumită tandreţe, aș spune că abia atinge nisipul, 
deși nisipul îi conservă cu un fel de voluptate urma 
piciorului. Pot jura că această fiinţă are și glezne fine.

Am căutat-o, am strigat-o, am așteptat-o. 
I-am aprins două focuri, de o parte și de alta a plajei. 
I-am lăsat o carafă cu apă pe niște frunze de palmier. 
Am pîndit-o. Acum plîng de neputinţă. Dacă tot a 
venit, de ce nu vrea să intre în contact cu mine? S-o 
fi temînd de persoana mea? 

Sigur că arăt ca un barbar. Ca un animal. 
Ca un sălbatic. Dumnezeule, de cînd nu m-am mai 
uitat în oglindă? Bineînţeles că pînă și un animal 
s-ar speria de mine dacă m-ar întîlni. Sunt cîţiva ani 
de cînd nu mi-am mai tăiat barba și de cînd umblu 
aproape gol pe insulă.

Pașii au revenit. Poate și din cauză că acum 
arăt efectiv a om. Am reușit să mă rad, să-mi tai pă-
rul. M-am spălat, m-am îmbrăcat cuviincios, m-am 
parfumat cu un extras din nucă de cocos. De data 
aceasta am impresia că fiinţa s-a zbenguit pe plajă. 
Parcă a fost un copil care a alergat de colo-colo. Nici 
o logică în urmele lăsate de pași… Doar un fel de 
bucurie de a trăi. De altfel m-am alăturat lor. Vreau 
să spun, m-am zbenguit și eu alături de pașii EI. Mi-
am lăsat și eu urme desculţe în dezordine. N-am 
mai simţit de mult atîta poftă de viaţă în corpul meu. 
Este limpede că m-am îndrăgostit de ea.

 Toate eforturile mele de a o ademeni au 
dat greș. Nu acceptă nici fructele și nici celelalte ca-
douri pe care i le-am lăsat pe plajă. I-am făcut un 
șirag de perle, dar nu pare să-l aprecieze. Nici brăţă-
rile din coajă de palmier, nici cerceii din sîmburi de 
mango. În schimb a băut puţină apă! Tot e bine. Iată 
un început de comunicare. A băut din apa pe care 
i-am lăsat-o cu atîta dragoste pe plajă. Iar în semn 
de mulţumire, cred, mi-a trasat, cu pașii ei, un cerc 
în jurul carafei. Niciodată nu am primit un cadou 

mai preţios. Un cerc din pașii ei, cu urmele pașilor 
ei, în jurul carafei mele cu apă… Cum să o conving 
să ne întîlnim?

Inutil să o mai aștept pe plajă. Este limpe-
de că prezenţa mea acolo o sperie, o îndepărtează de 
mine. Sau poate că am speriat-o deja. De șapte zile 
nu m-am mișcat de aici și ea nu a venit. Va trebui 
să fiu mai subtil, mai discret. Să nu mă grăbesc. Am 
impresia că i-am cerut totul dintr-o dată. Comporta-
ment de barbar. Chiar dacă nu am mai văzut o feme-
ie de zece ani, nu e normal să-i cer totul dintr-o dată. 
De fapt, nici nu știu ce vreau să-i cer… Tot ce vreau 
pentru moment este să comunicăm… Să schimbăm 
gînduri, gesturi de tandreţe. Am plecat lăsîndu-i 
doar niște apă și, alături, scrijelit în nisip, numele 
meu. ROBINSON. Dar oare știe ea să citească?

EVA! Mi-a scris numele ei. EVA! Numele 
ei scris alături de numele meu! Iarăși am impresia 
că delirez! Oare să fie adevărat? Dar nu mă înșel. 
Cele trei litere sunt trasate atît de clar. Şi sunt atît 
de elegant desenate. EVA. Aproape că pot să mi-o 
imaginez… Pașii ei ușori, buzele ei fine care au băut 
din apa mea, ochii ei inteligenţi care mi-au citit nu-
mele, mîna ei graţioasă cu care și-a scris numele… 
Şi mai ales acest mesaj atît de clar prin modul în care 
a scris EVA în prelungirea numelui meu. Ceea ce dă 
ROBINSONEVA. 

Nu mai am nevoie de nimic. Vreau să spun, 
nu vreau să-i cer nimic mai mult, nimic în plus faţă 
de ceea ce EA îmi dă. M-am contopit deja cu ea, îm-
preună formăm ceva ce nu puteam bănui că este po-
sibil să existe, formăm o robinsonevă. Eu îi las apă, 
ea îmi lasă noi forme geometrice făcute din pașii ei. 
Eu îi aprind un foc, ea desenează cu pașii ei niște 
raze în jurul focului. Eu alerg ca un nebun pe plajă, 
cînd apune soarele, și a doua zi găsesc, în paralel cu 
pașii mei, pașii EI! 

Nici nu mă mai întreb dacă ar fi sau nu 
posibil să ne întîlnim ca două fiinţe care trăiesc în 
același timp pe această insulă. Poate că ne-am în-
tîlnit în felul acesta venind din două fragmente de 
timp diferite. Poate că marea mi-a aruncat pe ţărm 
o naufragiată dintr-o altă poveste… Eu i-am desenat 
o corabie și ea mi-a desenat un vulcan. Oare cînd s-a 
produs explozia din care s-a născut această insulă?

Miscellanea
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Jurnal comentat

„Frumoasa și cumintea 
limbă română”

Liviu Ioan STOICIU

Nu ne bucurăm prea de demult de scrisul 
în limba română, cel puțin documentar împlinim 
500 de ani peste doi ani. Spunea George Călinescu 
în „Istoria literaturii române...”: Din împrejurări 
vitrege, primele documente sigure și abundente sunt 
cu totul târzii, dintr-o vreme când graiul era demult 
închegat. Uzul limbii slavone în biserică și în cance-
larii a întârziat apariția textelor române, care sunt 
din secolul XVI. Scrisoarea câmpulungeanului Ne-
acșu către judele Hanăș Bengner al Brașovului, din 
1521, rămâne deocamdată întâiul răvaș românesc 
cunoscut... Pe când majoritatea istoricilor conside-
ră formarea limbii române completă la cumpăna 
veacurilor VIII-IX. Nu mai pun la socoteală lim-
ba română literară (cu exemplul limbii poetice a 
lui Mihai Eminescu), cu ortografie fonetică im-
pusă oficial de Academia Română abia începând 
cu 1881. Primele documente românești (asemenea 
scrisorii lui Neacșu), care au ajuns până la noi, erau 
toate scrise cu ajutorul alfabetului chirilic, datorită 
influențelor limbii slavone (limba slavă bisericeas-
că), care era folosită ca limbă de cult și de cancelarie 
în spațiul balcanic în secolele XI - XVII. La sfârșitul 
secolului al XVIII-lea, învățații Școlii Ardelene, re-
marcând originea latină a limbii române, au înce-
put implementarea alfabetului latin. Alfabetul chiri-
lic a continuat să fie folosit până în anii 1860, când 
limba română a început să fie reglementată oficial. 
În secolul XVI, de când avem noi primele texte 
neliterare în limba română, William Shakespeare 
triumfa în limba engleză, știți (faceți comparație 
de destin). Altfel, poezia română scrisă (sau cultă) 

lasă mărturii evidente începând cu Dosoftei (mi-
tropolit al Moldovei, trecut din 2005 de BOR în 
lumea sfinților), din secolul XVII... Avem o limbă 
literară care are resurse extraordinare de dezvălui-
re a gândurilor. Nu degeaba Petre Țuțea observa că 
„Limba română are virtuți complete, adică poate fi 
vehicul a tot ce se întâmplă spiritual în om”. Chiar! 
Cu introspecții în limba română poți să ajungi mai 
ușor la Dumnezeu? În orice caz, vocabularul limbii 
române e extrem de nuanțat, poți să exprimi ori-
ce sentiment sau emoție artistică posibilă, numai 
să ai talentul de a o face. Dacă ne uităm la istoria 
poeziei, la poeții noștri din ultimii 150 de ani, poți 
să conștientizezi cât de valoroasă e limba română, 
cât e de dulce și de originală. Poeții în primul rând 
cred că au acces la limba română profundă (inclu-
siv la nivel de interpretare a esențelor lumii).

Am tot repetat până aici lucruri cunoscu-
te. Limba română vine din adâncurile memoriei 
colective, ea a trasat granițe fictive înainte de a apă-
rea formațiuni statale. Limba are legătură directă 
cu Cel Dinlăuntru, e vectorul dintâi al identității 
neamului. Personal, sunt un colecționar de cuvin-
te și sintagme românești de când mă știu așezat la 
masa de scris, limba română a dat un sens vieții 
mele.  

Azi e mai valabilă decât ieri urarea lui I.L. 
Caragiale: Trăiască frumoasa și cumintea limbă ro-
mână! Fie în veci păstrată cu sfinţenie această scum-
pă Carte-de-boierie a unui neam călit la focul atâtor 
încercări de pierzanie! Deschid o paranteză. Româ-
nii au ajuns să vorbească mai corect limba engleză 
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decât limba română, globalizarea ne pervertește 
mintea și inima, preferăm din interes o limbă in-
ternațională aprofundată și marginalizarea multi-
culturală, ambele defavorabile limbii cu care ne-am 
născut. E o „trădare” democratică, la libera alegere. 
În secolul XIX (și XX) ne lăudam cu influențele 
limbii franceze (cu sincronizări economico-socia-
le, culturale și politice)... Nu mai e nimic de făcut 
azi, în condițiile în care la nivel oficial se vorbește 
și se scrie prost, stâlcit, greșit gramatical în limba 
română. Ministerul Educației e depășit de vremuri, 
până și absolvenții facultăților particulare ajunși în 
funcții înalte se fac de râs la microfon, limba ro-
mână suferă. Au rămas pe baricade scriitorii să 
păstreze substanța limbii române scrise corect, dar 
cât vor mai putea ține steagul sus și ei, în absența 
cititorilor? Mă uit că până și un text neliterar scris 
pe Facebook de un scriitor nu e citit (dacă nu e de 
scandal; atunci la comentarii se dau de gol „anal-
fabeții”, care înjură pe românește), se dau like-uri 
doar la fotografii. I-a furat peisajul pe românii sută 
la sută alfabetizați, preferă audio-vizualul care le 
dă mură în gură informația, nu e nevoie s-o mai 
citească, darmite s-o mai treacă prin filtrul gândi-
rii „sofisticate”... Cultura scrisă în limba română a 
ajuns la ananghie, e și un dat al postmodernității, al 
relativizării responsabilității individuale (respon-
sabilitatea de a-ți respecta și înnobila moștenirea 
primită din strămoși, limba română). Sigur, nu e 
nici o nenorocire dacă renunți la limba română (e 
și acesta un gest natural), dar... nu e păcat? Nu poți 
să păstrezi și limba română, dacă ești mai bun la 
limba engleză? Adevărat, rămâi cetățean român și 
fără să scrii sau să vorbești în limba română. Lasă 
că emigrația românească (fie ea și intelectuală) sa-
crifică limba română pe altarul oportunismului. 
Rămași în Occident, românii nu-și mai învață co-
piii limba română. Scriitorii români emigrați după 
Revoluție scriu în limba engleză (până la Revolu-
ție unii exilați scriau în limba română la Paris, de 
exemplu; e drept, alții scriau în franceză), ba chiar 
au ajuns să scrie în limba engleză azi și scriitori ro-
mâni în propria țară, în speranța că-și vor publica 
volumele în spațiul anglofon... Închid paranteza.

În ce mă privește, sunt norocos că scriu 
și vorbesc în limba română, fără ea aș fi fără suflet.

19 august 2019. BV

Jurnal comentat
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Aforisme

Gheorghe GRIGURCU

„Adevăratul obiect  
al unui vis” 

Iubirea e starea cea mai puțin geometrică în 
calitatea sa de ne-limitare, sau, cum spune Baudelaire, 
ca „sursă a infinitului personal”. 

*
Nu căuta să-ți transformi iluziile în aștep-

tări. Nu le vulgariza.
*

Rigoarea lucrurilor care pur și simplu tac. 
*

Fiecare din noi poate crede că a găsit o cale 
proprie a vieții. Incredibil este că într-adevăr am gă-
sit-o prin miracolul conștiinței de eu care desfide ori-
ce truism. 

*
Adevăratul obiect al unui vis nu poate fi 

decît visul însuși.
*

Curajul enorm al celei mai firave speranțe. 
*

„Totdeauna trebuie făcut bine ceea ce facem, 
pînă și o nebunie” (Balzac). 

*
Solitudinea e suspectată în societățile care 

au ceva de ascuns. În cadrul lor, colectivitatea e apri-
oric inocentă,în timp ce individul e aprioric vinovat.

*
Oricînd și-ar sfîrși zilele, scriitorul moare 

precum o carte neterminată. 
*

Joubert echivalează mediocritatea cu sănă-
tatea sufletului. Şi e oare puțin lucru? 

*
Mediocrul bănuiește orice complexitate de 

mediocritate. Chiar pe cea, sublimă, a geniului. Are 
snobismul unei simplități… mediocre. Iată de unde-i 
vine greutatea de-a admira, de care-l acuză moraliștii.

*
Definită de către Novalis ca „repetiție fără 

margini”, iubirea n-are decît aparent un caracter me-
canic, deoarece nu s-a inventat încă un perpetuum 
mobile. 

*
Aparent himerica sa dorință de a se reîn-

toarce la condiția paradiziacă a copilăriei, nu e, to-
tuși, lipsită de un suport realist. E vorba de o formă 
de restitutio a unei calități deja existente (care a fost 
înregistrată ontologic) și care, prin urmare, nu trebuie 
creată.

*
Prin indestructibilitatea sa, materia pare a 

avea durata eternă a spiritului. Neîntrerupta sa trans-
formare pare a reflecta melancolia spiritului.

*
Azi am avut, pentru cîteva clipe, senzația  

de-a exista fără identitate subiectivă, asemenea unui 
bolovan. Eu fără mine însumi. Să fie acesta eul jindu-
it, eul salvator? 

*
Ființele și lucrurile ce dispar din prejama ta 

te familiarizează cu Neantul.
*

Mi s-a întîmplat să uit o seamă de gînduri 
înainte de-a fi apucat să le notez. Ce s-a petrecut cu 
ele? Odată ce-au prins ființă, unde sunt? S-au pierdut 
într-un abis, care, cuprinzîndu-le, mi se înfățișează 
mai puțin înfricoșător. 

*
A te retrage în spatele îndoielilor tale pro-

funde, vechi, iremediabile ca într-un adăpost sigur. A 
le transfigura în fastuoase certitudini negative, aido-
ma viermelui care făurește mătasea prin pieirea sa. 

*
„Dacă  faci ceva frumos, Dumnezeu te răs-

plătește, poate, printr-un surîs” (Eugène Ionesco). 
Răsplată solară, proiectată asupra întunericului ce se 
află în spatele oricărui act de creație.



Bucovina literară • 7 – 8 – 9 (341 – 342 – 343), iulie – august – septembrie 20198

Ioan HOLBAN

80 de ani de la naștere

Literatura  
lui Ion Beldeanu

Cronica literară

În cei aproape patruzeci de ani de la debut, 
Ion Beldeanu a publicat treisprezece cărţi de poezie 
și proză, fiind una dintre prezenţele culturale mar-
cante ale Bibliotecii din Nord (ca să folosesc spusa 
poetului Aurel Dumitrașcu); Mirele pâinii (1976), 
Albastru de Bucovina (1979), Bună seara, frumoa-
să poveste (1981), Armura solară (1984), După 
amiaza unei amintiri (1985), Lecţia de melancolie 
(1989), Iarba iubirii (1989), Seminţe eterne (1990), 
Proba mea de viaţă (1995), O dimineaţă pentru fie-
care (1998), Glontele de cucută (2001), Chiar dacă? 
(2008), Dimineţi fără glorie (2011) constituie repe-
rele editoriale ale destinului unui scriitor despre care 
nu se poate spune că s-a bucurat prea mult de aten-
ţia criticii de întâmpinare ori, poate, de graţiile unor 
jurii ce acordă premii literare. Retras, comunicând 
rar texte literare altor publicaţii decât celor din Su-
ceava și Iași, Ion Beldeanu, asemeni multor colegi 
din promoţia ’70, ilustrează, în viaţă ca și în scris, 
nu fără orgoliu, însă, ceea ce aș numi condiţia (și, de 
aici, tema) marginalului. De vină au fost, mai întâi, 
împrejurările intrării în literatură a acestei promoţii 
de scriitori; la ora debutului ei, în jurul anului 1970, 
atenţia criticii se focaliza pe relansarea în câmpul 
cultural a generaţiei ’60; acum își tipăresc romane-
le și cărţile de poezie importante Augustin Buzura 
și George Bălăiţă, Al. Ivasiuc, Fănuș Neagu și D.R. 
Popescu, Ana Blandiana, Cezar Baltag, Mircea Cio-
banu și Sorin Titel, Radu Cosașu, Dana Dumitriu, 
Romulus Guga și Radu Petrescu: criticii momentu-
lui comentau, mai cu seamă, cărţile acestor scriitori, 
ignorând, adesea, ori recenzând în grabă volumele 
de debut ale tinerilor de atunci. Apoi, au venit cele-
brele „teze“ ale așa-zisei revoluţii culturale de inspi-
raţie asiatică, amânând uneori sine die apariţia unor 
cărţi aflate deja în portofoliile editurilor de stat; așa 

se face că scriitorii promoţiei ’70 debutează, pe rând, 
timp de zece ani, de la – să zicem – Adi Cusin (1968), 
până la Gabriela Adameșteanu (1975), Ion Beldeanu 
(1976), Ioan Dan Nicolescu (1977). Acestor fapte li 
se adaugă „pierderea“, în diverse momente, a criti-
cilor afirmaţi o dată cu acești scriitori: Matei Căli-
nescu, Mircea Iorgulescu, Dan Culcer, Dan Cristea, 
Lucian Raicu, Sorin Alexandrescu, Marian Popa, 
Gelu Ionescu, Dinu Flămând, Victor Ivanovici plea-
că definitiv din ţară și, firește, părăsesc comenta-
riul critic de întâmpinare (excepţiile sunt rare și ele 
privesc doar pe cei care aveau acces la microfonul 
emisiunilor culturale ale „Europei Libere“). Sigur că 
volumele, considerate fiecare în parte, s-au bucurat 
de un număr oarecare de recenzii și cronici literare; 
apariţia, însă, în timp, a debuturilor și caracterul oa-
recum întâmplător al recenzării lor au înlăturat, din 
păcate, fie și măcar „prezumţia“ unui program lite-
rar ferm articulat, precum și aceea chiar – fatalitate! 
– a unei identităţi precise pentru această promoţie 
(fapt semnificativ, ea e înregistrată ca „promoţie“, 
spre deosebire de cele două „generaţii“, ’60 și ’80). În 
sfârșit, dar nu în ultimul rând, tot ce va fi fost inova-
ţie radicală s-a temperat bine (când se pregăteau să 
debuteze, scriitorii promoţiei asistau la execuţia pu-
blică a onirismului), iar cărţile ce ar fi trebuit să con-
sacre – cele scrise și tipărite spre sfârșitul deceniului 
opt – au trecut iarăși puţin observate din cauza ivirii 
generaţiei ’80. Pe scurt, acești scriitori, la debutul lor 
mereu amânat, erau prea „bătrâni“ pentru a putea fi 
generaţia „beat“ și prea „tineri“ pentru a fi ca și cei-
lalţi, de dinainte: pentru unii „depășiţi“, pentru alţii, 
doar „tinere speranţe“.

Aceste circumstanţe – s-o recunoaștem, 
deloc avantajoase – au născut o literatură intere-
santă care n-a încetat, orgolioasă, cu perceperea 
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exactă a propriei personalităţi și valori, să-și caute 
raftul de bibliotecă, locul distinct în câmpul literar. 
Ca în cazul lui Ion Beldeanu, de pildă. Poemul em-
blematic pentru volumul Armura solară este Aco-
periș de toamnă: „Dimineaţă asaltată de/ întrebări. 
Cine-i acolo strig/ Peste pădurea arsă sub/ Blănuri 
și berbece brumat/ Intră viola sfioasă/ Trăgând la 
nesfârșit eșarfa/ Melancoliei/ Toamna își sună ara-
ma/ Peste respiraţia mea înfricoșată“. Nu întâmplă-
tor acest poem figurează la începutul volumului din 
1984 pentru că, iată, chiar dacă nu pare a fi ceea ce 
se cheamă în chip obișnuit o „artă poetică“, Acope-
riș de toamnă dezvăluie conturul unui univers liric 
al cărui anotimp este toamna și a cărui fiinţă, asal-
tată de întrebări, răspunde acestora trăgând eșarfa 
melancoliei peste chipul și peste modul exprimării 
poetice; Ion Beldeanu este structural un elegiac pen-
tru care poezia înseamnă cântec și incantare, având, 
deci, curajul ca, într-o epocă dominată de ironie și 
intelectualism, să afirme (și polemic) o modalitate 
„tradiţională“ ale cărei resurse nu s-au epuizat încă. 
Poetul crede, așadar, în valorile „clasice“ ale medita-
ţiei poetice, dintre care prima este dobândirea unei 
„fărâme de libertate“, căutarea efectului catharctic al 
versului, al spunerii sale; poemul care vindecă prin 
cântec, prin trăirea la modul elegiac al acelor eve-
nimente care pot produce poezia – iată primul risc 
al demersului liric al unui poet contemporan care 
încearcă să regăsească „frumosul“, sensibilitatea și 
acel registru romantic, esenţa discursului liric. Fapt 
semnificativ, multe din textele acestei cărţi se inti-
tulează elegii, în cazul lui Ion Beldeanu, aș spune că 
modalitatea lirică și-a găsit termenul complementar 
în trăirea fiinţei din vers, fără ca această identificare 
sa pară căutată, „prefabricată“, forţată: modul elegi-
ac este chiar modul de a fi al celui care scrie. Iar for-
mula exprimării sale în vers este dialogul cu misteri-
oasa Eldòra – interlocutorul, fiinţa poemului, eul și 
sinele mai profund; toate poemele cărţii sunt efectul 
aproape fizic al prezenţei acestui nume, al invocării 
sale necontenite: „Pe unde vei fi fiind frumoasă El-
dòra/ Gândul din vară mă întreabă acum/ Undeva 
peste râuri semănate-n sulfine/ Dar pânăntracolo 
pierdută-i cărarea/ Cum treceam prin amiezi de ri-
sipă/ Patru plopi ne urmau rătăcirea/ Ehei tărâmul 
acela prea mult cuvântat/ Stă azi ţintuit în peceţi de 
visare“; gracilitate, suavitate, mister, tărâmul edenic, 
niciodată găsit, spre care se îndreaptă gândul – aceș-
tia sunt termenii care de-numesc numele Eldòrei, 
himera vieţii și poemului: nimic mai adevărat și 
nimic mai fascinant decât ecoul prezenţei-absenţei 
acestui nume din substanţa căruia se scrie poemul 
și în căutarea căruia se trăiește existenţa. Melancolia, 
eternitatea și trecerea – iată cuvintele care reprezintă 

miza versurilor lui Ion Beldeanu; înţelesul și, impli-
cit, prelucrarea lor poetică se constituie în aminti-
tul registru romantic, atât cât elegia se poate regăsi 
pe portativul acestuia: ca, de pildă, într-un Cântec 
despre trecerea și petrecerea fiinţei: „Ne ducem ne 
ducem frunze de seară/ În noi e tăgadă și dulce amă-
gire/ Drumurile toamnei seapleacănainte/ Cine le 
trece cine le poartă/ Acolo e ţărmul prelungă uitare/ 
Sentorc fără turme păstorii de lut/ Fântânile cheamă 
nașterea apei/ Şi urcă amurgul copaci în genunchi“.

Lecţia de melancolie, cartea din 1989, înce-
pe cu un spiritual Autoportret care definește în linii 
generale atitudinea lirică și amplitudinea tematică 
a cărţii: „Urmau obișnuitele schimbări/ Când viaţa 
mea se pomenea/ încoronată de șansă/ Vivante in-
tenţii dar nici o/ Toamnă nu se lasă ademenită/ Iubi-
tă doamnă, ai putea/ Fi dezamăgită sunt/ Un solitar 
ce-și hrănește tristeţea/ Cu mici întâmplări ca de/ 
Pildă număratul corăbiilor/ Eșuate deși nici până/ 
Astăzi n-am reușit să descopăr/ Arcadia prin care, 
zice-se, aleargă/ Marele ogar al destinului/ Capabil 
mai totdeauna/ de plăcute surprize“. Solitarul dă 
seamă numai despre sine, despre acea „tristeţe“ care 
se hrănește cu lucruri ce nu mai sunt sau care nu mai 
sunt ceea ce fuseseră, despre nostalgia tărâmului tu-
turor făgăduinţelor și, poate, înainte de toate, despre 
conștiinţa tragică a neputinţei de a transforma viaţa, 
simpla și complicata viaţă, în destin. Perspectiva te-
matică a cărţii se dezvăluie în ceea ce aș numi tema 
încercuirii; fiecare imagine și fiecare cuvânt (luptă, 
mască, oglindă, zid, așteptare, melancolic, privire, 
cuvânt, tăcere etc.) sunt orientate spre simbolurile 
cercului și ale închiderii: „Peste paginile acestei di-
mineţi/ Alunecă ninsoarea/ Ceva extraordinar/ Ex-
clamă îngerul său ocrotitor/ Pelicanii pun stăpânire/ 
Pe străzile periferice/ Oho ce mers are/ Sufletul meu 
și cum se duce el/ Direct către zid direct/ înspre bu-
fniţa hipnotică/ Frunze de gheaţă/ îmi intră pe ușă 
încercuit/ închis într-o privire/ «Tout est perdu hors 
l’honneur»/ Numai cuvântul atârnând/ Ca o sabie 
deasupra capului“. Majoritatea poemelor din volum 
imaginează un adevărat ritual al închiderii, al în-
cercuirii eului dinspre cuvânt spre tăcere: Cuvintele 
(1), Clopot de iarnă, Nimic nu se întâmplă, Cuvin-
tele (2), Ceaiul de seară, Sfârșitul verii astronomice, 
Citind despre iluzii, Altă zi sunt poemele care dau 
contur acestei teme ce structurează volumul lui Ion 
Beldeanu. Solitarul din versurile sale, identificat nu 
o dată în figura personajului dostoievskian, își des-
coperă profilul la limita trăirii tensionate a ciocni-
rii sentimentului încercuirii cu nepotolita „sete de 
plecare“ care are și un nume în Lecţia de melancolie; 
Eldòra, ca și în cartea precedentă, ca și în cărţile care 
vor urma. În fond, ceea ce îl mistuie pe cel „închis“ 

Cronica literară
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este emblematica dorinţă a evadării.
Un secret flux bacovian, ipostaziat în „pro-

menadele duminicale“ din orașul provincial, în 
plictis și o exasperare nu suficient de bine ascunsă 
pentru a-și pierde directa expresivitate, traversează 
poemele lui Ion Beldeanu; melancolia solitarului 
este arareori blândă, ironia sa este de prea puţine ori 
bonomă: acestea – melancolia și ironia — exprimă 
o atitudine și o stare care, iată, sunt „devoratoare“. În 
unele poeme, amintita temă a încercuirii este pre-
lucrată prin descrierea 
procesualităţii micului 
gest; aici, poetul mizea-
ză pe mișcarea internă 
a privirii și, implicit, a 
poemului, care creează 
senzaţia diafanităţii și 
a dulcii dar penetrantei 
melancolii. Preocupat 
de sine, solitarul priveș-
te realul ca pe un de-
cor multicolor, pestriţ, 
(prea)cunoscut, însă, și, 
deci, neinteresant de-
cât în spectacolul său 
(O  imagine, Cuvinte-
le – 3); unicul element 
activ al acestuia rămâne 
poemul însuși, exteri-
oritatea care decide, în 
fapt, profilul interiori-
tăţii: dacă „datoria“ po-
etului este pendularea 
„între respiraţia a două 
cuvinte“, iar existenţa sa 
devine destin doar în faţa hârtiei, acolo unde este cu 
desăvârșire singur și unde nu-l pot ajuta nimeni și 
nimic, rostul său rămâne acela de ași explora până 
la capăt melancolia: „Seara în care el aștepta/ Oho, 
să se întâmple ceva sau ceva/ Continua să citească/ 
Despre orașul de sticlă/ și/ Melodramele sale trans-
parente/ Despre fumegoase plecări/ Mai simple de-
cât orice poveste/ De adormit copiii/ O lacrimă, o 
părere de pasăre/ Ori vechea armură/ Asaltată de 
dragoste/ Când peste piaţa de marmură/ Plouă cu 
fluturi/ Şi aburul moale trage/ Careta acelorași pro-
vinciale iluzii/ Dincolo de orice altă/ Speranţă el 
continua/ Să citească și bineînţeles nimic/ Nimic nu 
se va întâmpla“.

Poezia lui Ion Beldeanu, mai ales din cărţi-
le tipărite după 1990, este una dominată de motivul 
literar al provinciei, epuizat, s-ar spune, de expe-
rimentul liric bacovian; ca în cartea Proba mea de 
viaţă: „Până când vine ceaţa, până când/ voi afla că 

aceasta este doar o clipă/ a marelui gol/ nu fac decât 
să adun măruntele drame/ de provincie din care/ se 
alcătuiesc vertebrele poemului/ deși funia spânzu-
ratului nici nu există/ acolo unde s-ar crede a fi/ Ea 
flutură deasupra orașului/ neluată în seamă/ și to-
tuși ademenitoare/ Ceea ce nu înseamnă că are vreo 
relaţie/ cu abatoarele prospere/ în faţa cărora câm-
pia, oho, se trage/ mai mult spre noapte/ Până când 
vine ceaţa/ până când toate asemenea nimicuri/ vor 
fi înghiţite de marele gol“ (Până când vine ceaţa). 

Ceaţă, melancolie, sin-
gurătate, „orașul nostru 
neconsolat“ (Poem ce-
ţos), „orașul de mucava“ 
(Balul continuă), „caii 
provinciei“ galopând în 
dimineţi de duminică, 
„ronţăind baliverne“ 
(Bulevard de dumini-
că), măruntele drame 
consumate în târgul 
unde se moare creează 
un peisaj cunoscut din 
alte lecturi. Bacovianis-
mul lui Ion Beldeanu 
este, însă, dinamitat pe 
cel puţin trei dimensi-
uni, unde poetul caută 
răspunsul la întrebarea 
adresată lumii și pro-
priei fiinţe, precum și 
structura originală a fil-
trului de percepere a re-
alului. Înainte de toate, 
„provincia“ lui Ion Bel-

deanu nu este un spaţiu ermetic închis; el introduce, 
subtil, categoria departelui, fixată, însă, nu printr-un 
„centru“ imaginar, opus „provinciei“; departele e ri-
sipire, cuprindere a unui univers (a întregului, s-ar 
spune) ce se întinde dincolo de ultimul pod (nici-
odată ridicat!) al orașului: „O vreme am rămas de 
partea gloriei/ Ea îmi purta capul între flamuri și/ 
carnea mea înflorea sub surâsu-i împovărător/ 
Acum ninge peste mohorâtele case/ de duralumi-
niu peste pereţii de iluzii/ se așterne rugina (relicve 
ale somnului/ mocnind printre socluri decapitate)/ 
Dincolo de ultimul pod al orașului/ miroase a mere 
coapte și a dor de depărtare“ (O vreme). În al doilea 
rând, poezia lui Ion Beldeanu dislocă realul, produ-
ce deplasări de sens, identificând fisura care unește 
lumea de dincolo și aceea de dincoace de pragul ve-
derii; se produce o glisare spre metafizic, unind ceea 
ce ironia părea că desparte irevocabil: „încearcă să 
povestești, chiar trebuie/ să povestești capriciile lui 

Cronica literară
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Kublai han/ știrile proaspete trase pe telex/ cafeaua 
și corăbiile picotind/ lângă mal; totul și încă ceva/ 
pe deasupra, impulsurile ce perforează/ memoria/ 
Dar unde începe durerea?/ Acolo zac coifurile răz-
boinicilor/ Caii lor răscolesc cerul mustos/ Misterele 
continuă să-ţi dea ocol/ Nu te îndepărta prea mult/ 
s-ar putea să auzi cocoșul nemuririi/ s-ar putea să-
ţi reușească saltul mortal“ (Salt mortal). În sfârșit, 
frapant este în poezia lui Ion Beldeanu controlul 
sever al poemului care nu „curge“, ci se construiește 
după un plan ce pare dinainte bine, cu atenţie, trasat; 
autorul are dintru început imaginea ansamblului și 
nu se sfiește să anunţe acest lucru. Din acest motiv, 
în poemele lui Ion Beldeanu interesează mai puţin 
ideea și ornamentul poetic; textul focalizează aproa-
pe totdeauna arhitectura sa: „Scriu primul vers/ și 
la capătul lui observ silueta ta/ apropiindu-se. Cad 
petale/ acoperindu-ţi privirea, acoperindu-ţi vocea/ 
ceea ce mă face să cred/ că încă exiști deși n-aș vrea/ 
să cochetez cu nostalgia/ cu atât mai mult cu cât mă 
simt minunat/ în această alunecare a poemului/ ase-
meni unui tren/ scăpat printre semnale/ un tren ce 
nu duce niciunde/ sau poate duce exact spre podul/ 
sub care în clipa următoare/ se va declanșa explozia“ 
(Poemul care va fi dinamitat).

Între semnul de seară și clipa din zori, în-
tr-un timp al vederii secunde și nu al privirii, adică, 
numit, ca la Eminescu, vremea cea clară, își scrie Ion 
Beldeanu poemele penultimei cărţi, Chiar dacă? Ce 
vede poetul în acest răstimp? Ziua „cea verde“ care e 
încă departe, fiinţa care se adună în cioburi, o dimi-
neaţă de vară peste care se afundă, dintr-odată, întu-
nericul, tot felul de întâmplări (nemai)văzute: „A ve-
nit și m-a întrebat surâzător:/ ce vrei să știi? Şi eu/ nu 
i-am răspuns, n-aveam cum să pot/ a-i răspunde. Şi 
altceva? Când calul trece/ gonind și copitele lui ara-
tă/ ziua cea verde aruncată undeva/ departe încă?/ 
Am făcut iar cale întoarsă/ nu aveam nici acum ce-i 
răspunde/ și tot așa până ce ziua s-a dus/ fără uitare 
și fără durere/ Ceva mirosea a pierdere sau a noapte/ 
izbită de ușă ori chiar/ închisă sub ușă/ Atunci am 
adunat cioburile (de care mult mai/ târziu ne amin-
tim eventual) și am zis: am să/ sparg semnul de sea-
ră/ să aud cum se apropie/ clipa din zori (Adunând 
cioburi). Totul se petrece între doi pereţi – al nopţii 
și al dimineţii –, într-o încăpere care se construieș-
te în respiraţia largă a dimineţii pentru a se surpa 
în noaptea „care curge precum moartea“; pe acest 
raport tensional între noapte și zi, între timpul privi-
rii și cel al vederii se structurează lirismul, filtrul de 
percepere a lumii și a sinelui în Chiar dacă?: în nop-
ţile „zevzece“ („neștiute“) poate veni „mielul de foc“, 
oase speriate, galbene umblă prin ochiul neadormit, 
liliecii „gâlgâie de nesiguranţă“, iarba nu cântă, nă-

vălesc „căutătorii de seară“, iar cărările „anotimpu-
rilor“ fiinţei sunt strivite: vremea (noaptea) clară pe 
care o caută poetul între pereţii serii (privirii) și di-
mineţii (vederii secunde) este un timp al vedeniei, al 
lucrului privit dar nu încă văzut: „Nu știu ce se în-
tâmplă/ glasul lui aluneca peste marginea zilei/ era o 
dimineaţă neclară/ sau erau prea multe nedumeriri 
zvârlite aiurea/ Atunci veni ea și vocea i se izbi/ de 
păunul viforos/ cel din nopţile noastre zevzece/ atât 
de aproape/ de valsul despre care vă voi vorbi când-
va/ Azi înţeleg ce se mai poate alege/ poate șarpele 
prins/ și legănat între umeri/ ori dimineaţa/ în care/ 
tu vei veni prea devreme/ cu aceleași cireșe aprinse 
în priviri“ (Şarpele prins).

În ambiguitatea vedeniei se cuprinde și in-
terogaţia de pe coperta volumului lui Ion Beldeanu; 
întrebarea chiar dacă? e un mod de a refuza certitu-
dinile punctelor, e poezia însăși care se scrie între 
lipsa de contur a realităţii și prezenţa unui „ceva“ 
ce se ascunde dincolo de peretele serii: „Dar uite că 
luni nu se poate scrie poezie/ peste noapte a și venit 
zăpada/ mersul ei atârnă acum/ de pietrele grele și 
are ceva/ care aduce a mal năucit/ Poţi să-ţi iei ca-
pul în palme/ să te întrebi ce-i cu vuietul/ acesta deși 
nimeni nu știe/ ce se ascunde dincolo de/ peretele 
serii/ Nu se poate voi spune încă o dată/ copacul 
prinde să iasă și să umble/ deși nu-i vremea știută/ 
Poezia rămâne departe și nu înţeleg/ de ce nu-i mai 
aud nici vocea/ chiar dacă, chiar dacă…“ (Când vine 
zăpada). În Chiar dacă?, poezia fixează categoria de-
partelui, ca în toate cărţile lui Ion Beldeanu; scriind, 
de pildă, altădată, despre volumul Proba mea de via-
ţă, apărut în 1995, remarcam faptul că „provincia“ 
lui Ion Beldeanu nu este un spaţiu ermetic închis; el 
introducea, subtil, categoria departelui, identificată, 
însă, nu printr-un „centru“ imaginar, opus „provin-
ciei“; departele e risipire, cuprindere a unui univers 
(a întregului, s-ar spune) ce se întinde dincolo de 
ultimul pod (niciodată ridicat) al orașului: „O vre-
me am rămas de partea gloriei/ Ea îmi purta capul 
între flamuri și/ carnea mea înflorea sub surâsu-i 
împovărător/ Acum ninge peste mohorâtele case/ 
de duraluminiu peste pereţii de iluzii/ se așterne ru-
gina (relicve ale somnului/ mocnind printre socluri 
decapitate)/ Dincolo de ultimul pod al orașului/ mi-
roase a mere coapte și a dor de depărtare“ (O vreme). 
Poetul continuă aventura căutării a ceea ce nu poate 
fi găsit și în ultima carte; el iese „în afara orașului“ și 
dincolo de „porţile zilei“ (cu ferestre și o margine), 
aprinde felinarele „de drum lung“ și sparge plicti-
seala Provinciei sub presiunea sângelui nostalgiei, al 
chemării departelui: „Surâzător trec strada micilor 
interese/ la ora la care se treieră plictiseala Provinci-
ei/ Planează scrisorile de dragoste/ cu cerneala încă 
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umedă/ O, fericirea te pândește în fiecare clipă/ tre-
buie numai să renunţi/ la dezastruoasa inocenţă/ – 
o floare pentru Capul bunei speranţe/ și ghemul de 
spaime în care/ pulsează sângele nostalgiei –/ Până 
ce dintr-un gang răbufnesc chitarele/ aerul frige și 
cade mofluz/ la picioarele Divei cu coapse fatale/ E 
clipa când singurătatea incendiază orașul“ (Nevro-
ze). Pe acest drum cu un orizont mereu îndepărtân-
du-se, întâlnirile sunt doar ghicite, virtuale, figurile 
lirice trec una pe lângă cealaltă, fără a-și vorbi, fără 
a se atinge, spre „masa cea rece“ unde așteaptă „dis-
perările“, ca într-un clopot de sticlă prin care se vede 
fără a putea privi și unde se petrec întâmplări ce nu 
se pot auzi, existând doar pentru a întreba, întâlnin-
du-se acolo unde roua atinge realitatea și se face pa-
săre; aici, în vedenie și interogaţie, erosul e strivit, 
inima geme, scrâșnește „între dinţi“, pereţii despart 
orice va fi fost legat: „Nu-i așa că mă vezi tot mai 
departe?/ Nu-i așa că nici nu mă mai cunoști?“: atât 
(mai) este erosul din Chiar dacă?.

Aceste teme lirice se susţin în planul ima-
gistic al poeziei lui Ion Beldeanu prin forţa de suges-
tie a unor metafore obsedante. Mai întâi, gheţurile 
care se rup la marginea zilei, o imagine mereu pre-
zentă în aproape toate cărţile poetului: „Nu-i nimic 
de făcut în faţa morţii/ iată la marginea zilei ghe-
ţurile/ prind să se rupă“, constată Ion Beldeanu în 
poemul semnificativ intitulat Nu-i nimic de făcut în 
faţa morţii. Iarăși semnificativ, în ordinea temelor li-
rice din Chiar dacă?, gheaţa crapă la mal totdeauna 
duminica. („Dar nu-ţi pierde speranţa/ vine iarăși 
duminica și gheaţa/ prinde să se crape la mal“) pen-
tru că, iată, joacă ironic poetul, ziua speranţei (de-
șarte, desigur) și a odihnei celui care a creat lumea 
este ziua pierzaniei: „Muntele galben stă să cadă/ i 
se văd insomniile și corăbiile/ sfărâmate la mal/ azi 
fiind zi de pierzanie/ când subretele iau cu asalt Stra-
da Mare/ și-și pendulează ispitele/ pe sub ochii pof-
ticioși ai golanilor/ Adie vântul prin speranţele mi-
cilor/ negustori totul se cumpără totul se vinde/ dar 
undeva se și moare/ (ziarele notează în treacăt nu-
mărul/ victimelor de sida alături de cursul/ dolaru-
lui mereu în creștere)/ și muntele galben stă gata să 
cadă“ (Muntele galben). Frapantă este în Chiar dacă? 
atenţia acordată cromaticii; dacă într-o carte de de-
mult, precum Lecţia de melancolie (1989), poemele 
adunau albul (ninsorii, al păsării), acum culoarea 
dominantă e galbenul: oasele, nufărul, muntele, tă-
cerea, orașul, faleza figurează o lume a ruginei, sur-
pată într-un alt mal du siècle al scribului cu sufletul, 
și el, îngălbenit: „Tu ce vezi? sunt întrebat de îngerul 
păzitor/ cel cu cheiţa fericirii/ între degetele meta-
forice/ o umbră sonoră și cămașa-i de rouă/ acope-
rind porţile dimineţii/ răspund și mai/ văd mocirla/ 

ce umple drumul/ și dintr-odată sufletele acelea ale 
scribilor/ despre care tocmai vorbeam/ vlăguite, în-
gălbenite/ precum amiezile târzii“.

Ce vrei să știi? Cine ești tu? Ce semn să 
fie acesta? Cine bate la ușă? Oare va veni cineva la 
mine? Chiar, cine ești? Tu ce vezi? Ce culoare are 
gloria? Cartea lui Ion Beldeanu își asumă interogaţia 
ca pe un mod de supra-vieţuire, în elegie și melan-
colia departelui; întrebările, care purced încă de pe 
coperta volumului, privesc esenţa fiinţei și semnele 
(de) care (se) înconjoară. Poetul e un hidalgo, ipos-
tază a solitarului din alte cărţi, conversând despre 
iluzii, trăind mereu spaima unui dincolo unde nici 
măcar unde toate speranţele și spaţiile deschise de 
altădată (Elada, de exemplu) își vântură acum nisi-
pul; Eldòra însăși (figura lirică tutelară din Armura 
solară ori Lecţia de melancolie, închipuind acolo spe-
ranţa, dorinţa evadării), chiar dacă „încă apetisantă“, 
este azi o simplă fotografie, atârnând pe pereţii reci: 
„M-a călărit în toţi acești ani neputinţa/ dacă mă 
privești în ochi/ ai s-o vezi și acum/ biciuindu-mă 
cu nonșalanţă/ pe pereţii reci atârnă fotografia El-
dòrei/ carnea ei încă mai doare/ și cuvintele se duc 
ori se întorc/ fără să-i atingă pașii/ O cauză pierdută, 
ai zice/ o câmpie săgetată de moarte/ dar deschide 
poarta/ și o altă femeie va dansa/ chiar dansează în 
ploaie/ ea cântă și/ vorbele i se unduiesc pe coapse/ 
Desigur nu aici și nu așa se termină povestea“ (Ar-
cadia).

În spatele primei întrebări se cuibărește 
speranţa, spune poetul în E dreptul tău; dincoace 
de ea, însă, e rezervaţia de cenușă: „Nu pot să mă 
ascund de voi/ și să spun că nu mi-e frică de moar-
te/ ea ne pândește din celălalt/ capăt al întrebării/ 
Degetele mele aruncă/ cele câteva urme de uitare/ 
în acvariu/ unde cântă privighetoarea/ vesela pri-
vighetoare/ Dar de ce doar privighetoarea/ când 
casa se afundă/ în undele ademenitoare/ ceea ce în-
seamnă că se apropie noaptea/ că va veni noaptea/ și 
surâsul ei amăgitor/ cu toate ferestrele deschise“ (O 
posibilă prevedere?). În întrebările din Chiar dacă? 
se ascund, în fond, toate certitudinile unui elegiac 
pur-sânge, ale unui poet care, prins în maelstromul 
interogaţiei, trage eșarfa melancoliei peste chipul și 
modul exprimării lirice.

Tema marginalităţii și motivul literar al 
provinciei sunt două dintre elementele care perso-
nalizează poezia lui Ion Beldeanu; de la Lecţia de 
melancolie și Proba mea de viaţă până la Dimineţi 
fără glorie, viaţa poetului care se identifică în figura 
unui hidalgo și textul care pendulează între ironie 
și aversiune se desfășoară pe o margine de scenă, la 
marginea arenelor, visând acţiunea, luptele de acolo 
ori la marginea ferestrei, levitând în somnie și amă-
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gire: „Înfăţișarea mea de hidalgo/ poartă amprentele 
străzii/ peste care se perindă realitatea/ ce nu mai 
trezește/ nici interesul marinarilor mahmuri/ Vâ-
nătorul de lozuri își numără singurătatea/ Altfel zis 
viaţă pe o margine de scenă/ când trebuie să visezi 
și vei visa/ un oraș abandonat/ pentru ca intrând în 
casă/ să deschizi cartea și să auzi/ cum cuvintele se 
clatină/ în lumina sângelui tău neîmpăcat“ (Inevi-
tabila realitate). Marginea e un loc, Provincia, dar, 
mai ales, e o stare asumată de fiinţa surpată în mo-
notonie și plictiseală: „Logaritmii existenţei mele/ 
nau cum să răstoarne monotonia/ trăiesc la margi-
nea arenelor/ și recitesc același spectacol pervers/ al 
supravieţuirii/ Ceva amintește de altceva/ poate de 
umilinţele măscăriciului/ oricum această întoarcere 
naivă/ nu-și propune nimic special/ e ca un început 
de psalm dinspre care/ pâlpâie surâsul Giocondei/ 
Iarba roșie îmi îneacă respiraţia“ (Descriere după na-
tură).

Dacă ar fi rămas strict între aceste repere, 
poezia lui Ion Beldeanu s-ar fi integrat între epigo-
nii, nu puţini, ai lui Bacovia; altfel, Ion Beldeanu 
se numără printre cei mai importanţi exponenţi ai 
bacovianismului, ai unei paradigme literare și de 
sensibilitate, adică, la fel de productivă azi ca și emi-
nescianismul, unde nu e loc pentru pastișă și ajustare 
în patul procustian al unui șablon. Ca și în cărţile 
anterioare, poetul introduce în Dimineţi fără glorie 
categoria departelui care era, de pildă, în Proba mea 
de viaţă, risipire, cuprindere a universului ce se în-
tinde dincolo de margine, acum visul evadării de pe 
„strada micilor interese“ unde se treieră plictiseala 
Provinciei este însoţit de imaginea unui cal pe care 
poetul să se arunce și să dispară: „Așadar strig și de-
odată apare calul/ de altădată/ pe care mă arunc și 
dispar“, scrie Ion Beldeanu în poemul Ce să vă spun?

Asociat temei-pivot, orașul e Provincia din 
poezia lui Ion Beldeanu; debusolat, abandonat, cu 
porţile închise, galben, putred de tristeţe, animal ne-
ajutorat, orașul din Dimineţi fără glorie e o rezervaţie 
de cenușă, prăbușită în caniculă, unde se simte doar 
zvâcnetul de animal neputincios: „Nu vreau să mai 
măsor aerul puturos/ al fiecărei dimineţi/ să cred că 
din groapa neagră a așteptării/ se va ivi iasomia/ nu-
mai bună de uns orașul pe la încheieturi/ spre a-i 
amorţi urletul/ și zvâcnetul de animal neputincios/ 
Ar fi nevoie de o ploaie, poate,/ de o aprigă ploaie 
care să spele/ duhoarea și rânjetul și vama metafi-
zică/ ce pavează aleile existenţei noastre/ O, cum 
colcăie cenușa/ ori o fi lumina ghiftuită în care/ se 
zbenguie crocodilii?/ Tu de ce nu strigi? strigă cât 
încă/ mai poţi fi auzit/ (mă apostrofează motanul 
meu/ cu viză Schengen și-mi flutură coroniţa/ de 
pe fruntea însângerată/ a aducerilor aminte)“ (De ce 

nu strigi?). Alternativa locului unde colcăie cenușa? 
Aripile zănatice ale porumbelului, prundurile ră-
vășite de melancolie sau o pădure de mesteceni și 
cântecul gâlgâitor al ciocârliei, de exemplu: „Nici o 
schimbare, deci nici o schimbare/ doar un pumn de 
imagini/ și speranţa cuibărinduse/ în spatele primei 
întrebări/ îndrăgostiţii dorm/ într-un ochi de cio-
cârlie/ încrezători în cântecul ei gâlgâitor/ Îmi spun 
totuși e dreptul tău/ să intri într-o pădure de mes-
teceni/ și să mori/ acoperit de o palidă ninsoare“ (E 
dreptul tău).

Visul evadării pe coama unui cal sau în 
palida ninsoare dintr-o pădure de mesteceni se ri-
sipește repede în monotonia zilelor „cu faţa spartă“, 
petrecute în orașul putred de tristeţe; adevărata șan-
să a fiinţei de a dinamita porţile închise ale celulei 
orașului rămâne interogaţia activă adresată lumii și 
sinelui pentru că, iată, dacă zilele sunt ale cenușiului 
amorf, ale monotoniei și plictiselii și, încă, ale po-
eziei înseși ca exerciţiu cu repetiţie, serile sunt ale 
îndoielilor care neliniștesc: „se face seară și încep în-
trebările“, scrie poetul în Iarba urcând, în apa viclea-
nă a clarobscurului cuibărindu-se speranţa; seara, în 
întrebare și neliniște, se deschide „cont la speranţă“, 
se desface ghemul de spaime și se năruie somnia. 
Departe, dincolo de marginea spartă seara, așteaptă 
Eldòra, numele iubirii și al speranţei, care traversea-
ză toată lirica lui Ion Beldeanu, încă de la cărţile ani-
lor ’80: Eldòra e „setea de plecare“ din Lecţia de me-
lancolie, emblematica dorinţă a evadării, povestea 
care, dacă n-ar fi existat, n-ar mai fi nimic de vorbit: 
„Veneau alergând pentru castanele abia/ pregătite. 
Dar tu de ce taci, am întrebat/ de ce nu strigi spre 
a se ști că mai exiști?/ În grădina cea veselă cădeau 
pufoasele/ ispite, cele de care ne amuzam cândva./ Şi 
iar te întreb: nu cumva ai trecut/ peste farsele știute/ 
de nimic nu vrei să se afle?/ Oho, ce vremuri se vân-
turau/ deasupra clopotelor, cele despre care/ conti-
nuam să-ţi vorbesc/ Atunci a apărut Eldòra și totul/ 
arăta minunat/ altfel nici n-ar fi de vorbit“ (Atunci). 
În sfârșit, Eldòra e iubirea și zborul, tot ceea ce poate 
desface galbenul posomorât al orașului: „N-am cum 
face să înflorească portocalul/ atâta vreme cât vocea 
mea e vulnerabilă/ ca și vulturul ţintuit în depărta-
re/ Atunci intră Eldòra/ niciodată nu-i târziu pentru 
iubire/ și pielea ei miroase a soare/ și părul său are 
sclipiri de foc/ Acoperă fereastra deci/ acoperă stra-
da/ simt cum încep să zbor/ și într-adevăr iată-mă 
zbor“ (N-am cum). Ion Beldeanu continuă, în acest 
fel, aventura lirică începută, în urmă cu exact trei-
zeci și cinci de ani, cu Mirele pâinii: în poezia pro-
vinciei și în Provincia poeziei.

Trecerea de la poezie la proză constituie, 
ieri, ca și azi, un fenomen specific, mulţi poeţi con-
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temporani grăbindu-se să pășească peste „pragul 
epic“, fie din convingerea că proza este mai „renta-
bilă“ și mult mai citită decât poezia, fie dintr-o cu-
rioasă prejudecată, din ce în ce mai des întâlnită, 
după care examenul romanesc reprezintă adevă-
rata măsură a unei forţe creatoare; din aceste mo-
tive și din câte altele, azi nu se mai scrie poem în 
proză (excepţiile sunt cu totul rare), ci roman sau 
nuvelă, putându-se vorbi deja despre „proza poeţi-
lor“ ca despre un capitol al istoriei literaturii noastre 
contemporane; e drept, însă, că prea puţini poeţi au 
devenit și prozatori importanţi, cele două domenii 
continuând să-și aibă protagoniștii lor, concurenţa 
„intrușilor“ nepunându-le, încă, să zic așa, proble-
me serioase. Dintre poeţii convertiţi la proză încă 
din anii ’80 este Ion Beldeanu care în După-amia-
za unei amintiri publică treizeci și două de naraţi-
uni mult deosebite între ele ca valoare și modalităţi 
epice; cele mai interesante rămân prozele nostalgice 
(ca de exemplu, Întoarcerea târzie, Zi de decembrie, 
Casa de pe strada Cazărmii, Casa de la răscruce, 
Pantalonul de catifea, După-amiaza unei amintiri), 
unde textul curge firesc, iar privirea subtil ironică a 
naratorului este dublată de incizii ale cunoscutului 
„sentimentalism“ moldovenesc. Ion Beldeanu rela-
tează „scene de viaţă“, intenţia sa vizând, în primul 
rând, verosimilul, nu se aventurează deloc în ficţiu-
ne, reproducând adesea conversaţii ori situaţii bana-
le cărora le caută contrapunctul dramatic; o „priete-
nie colegială“ ascunde povestea unei căsătorii ratate, 
figura anonimă a unui croitor dezvăluie schiţa unei 
vieţi zbuciumate, împărţită între sentimentul ratării 
și scânteile certurilor zilnice cu o soţie nemulţumită 
care poate fi bănuită de bovarism, o petrecere care se 
încheie prea repede este relansată de întâlnirea cu o 
femeie misterioasă care se numește Cecilia dar care, 
în fapt, de-numește neliniștea personajului, convie-
ţuirea lui Nik cu Eliza din Plecarea… fiului rătăcitor 
este ameninţată de dorinţa călătoriei, a desprinderii 
de „ritualul îndeletnicirilor cotidiene cu întreaga lor 
derulare de chipuri, forme și culori“, personajele lui 
Ion Beldeanu conturând o structură umană a cărei 
invariantă este aceasta: „sub masca împăcării cu via-
ţa colcăia insatisfacţia“. Tema nu este, așadar, nouă, 
mijloacele epice sunt cele pe care le-au stabilit deja 
numeroasele cărţi ale prozatorilor promoţiei lui Ion 
Beldeanu însuși; în asemenea circumstanţe, nouta-
tea nu putea veni decât de la aliajul de sentimente 
și, eventual, de la o situaţie narativă ca aceea din 
Adagio, unde se relatează o întâlnire meteorică în-
tre două personaje singuratice (Ioana și „străinul“), 
care nu anulează, ci adâncește suferinţa: „(mă apă-
ram oare? de ce să mă apăr? Aveam nevoie să fiu 
singură, să găsesc cinematograful acela nenorocit, să 

mă așez pe un scaun și să uit totul) iar refuzul meu 
părea un salut – străinul îl primise astfel – un salut 
între doi necunoscuţi, care poate să însemne, și eu 
asta aș fi vrut să fie, un schimb tacit de consideraţie 
și cred că el așa îl primise și-l acceptase pentru că 
îmi zâmbi fugar, atât cât să înţeleg că îmi intuise și-
mi respectă suferinţa. Şi rămase mai departe, acolo, 
privind imperturbabil ca mai înainte“. Poziţiile fixe 
ale protagoniștilor din Adagio sunt proprii tuturor 
personajelor din acest volum al lui Ion Beldeanu, iar 
faptul că s-a luat în serios ca prozator o dovedesc 
izbânzile viitoare, incontestabile.

Prozele din O dimineaţă pentru fiecare 
confirmă descendenţa bacoviană a scrisului lui Ion 
Beldeanu: oameni obișnuiţi, tipologii comune – 
albe –, nimic senzaţional decât, poate, omenescul 
lor (Doi plopi), tot ce pare „ciudat“ se topește ime-
diat în banalitate, în cenușiu, în amorf, într-o pastă 
pe care încearcă s-o testeze un ochi expert ce știe să 
identifice proza, ficţiunea, acolo unde pare a nu fi 
nimic (Înserare cu pești); deseori, scenariul e ast-
fel: „Păi să-ţi spun eu, care stau în centru, ce mi se 
întâmplă, nu mai departe de duminică. Răsfoiam 
ziarele și abia aţipisem când aud, așa, venind hăt de 
undeva, niște sunete ciudate; încă nu-mi dădeam 
seama ce-i, sunetele parcă se legau totuși între ele, 
și mă trezesc într-o cântare săltăreaţă care creștea 
în intensitate. Când mă uit pe geam, ce să văd? O 
nuntă! Ei bine, prin mijlocul străzii se pendula o 
coloană de nuntași zurbagii“. Peisaj (prea bine) 
cunoscut, „ciudăţenii“ care dispar, se neantizează 
în kitsch-ul (atât de semnificativ, însă) al unei ba-
nale petreceri, dintre cele care fac deliciul oricărui 
gură-cască de pe strada principală, de lângă Casa 
Căsătoriilor. Ion Beldeanu exploatează cu subtili-
tate contrastul „de cuplu“ (Carolina și Anghel din 
Schimb de locuinţă, cei doi din Melodrame suspen-
date), orice tensiune sfârșind în comportamente și 
tipologii specifice unor situaţii și medii provinciale 
(adică: banale, repetitive, dar nu mai puţin greu de 
înţeles, cu nebănuite – rămase în sugestie – resurse 
„ficţionale“): „Nici nu vă daţi seama cât de apăsă-
toare și monotonă poate fi existenţa într-un târg de 
provincie!“, spune un personaj, fixând și drama, dar 
și fericirea omului bacovian care întrezărește o fantă 
repede, însă, închisă – o carte care nu se închide, ci 
i se trântesc, nervos, coperţile.

Orașul mohorât, monoton, unde „nu-ţi 
rămâne altceva de făcut decât să măsori trotuarul 
ori să te așezi la o masă și să ceri o bere“, posibila 
poezie a vieţii, pierdută și ea (În așteptarea lui Barto-
lomeu, Fotografii particulare), peisajul cu bătrâni so-
litari, vegetând pe câte o bancă (Stiloul și foile albe), 
completează un tablou pictat în tonuri, încă o dată, 

Cronica literară



15Bucovina literară • 7 – 8 – 9 (341 – 342 – 343), iulie – august – septembrie 2019

bacoviene. Chiar și prozele care par a ieși din acest 
registru (Despre Blond numai de bine, Și trenul înce-
tini, Pana) – cu oameni banali care capătă persona-
litate prin afișarea violenţei și cu imaginea unei lumi 
amorţite care dă semne că poate exploda, arătând 
sub aparenţa rutinei un cazan care clocotește – nu 
fac decât să confirme regula „jocului“ unei morţi 
anunţate în deșertul de cenușă. Autorul ne averti-
zează asupra faptului că aceste proze au fost scrise 
între 1983 și 1985, la Suceava. Trebuie să-l credem, 
fie și pentru bunul (amarnicul!) motiv că textele sale 
radiografiază trecutul nostru nu prea îndepărtat, 
realul explorat aici făcând parte din istoria noastră 
recentă: e chiar viaţa-viaţă de aici și atunci (nu și de 
acum?, ne întreabă maliţios, printre rânduri, auto-
rul). Ion Beldeanu este cel mai autentic bacovian din 
literatura noastră de azi; iar „bacovianismul“ său nu 
e pastișă și nici semn de epigonism, ci model produc-
tiv, insulă de originalitate în peisajul niciodată mo-
horât, mereu animat, al literaturii contemporane.

Glontele de cucută, din 2001, se circum-
scrie literaturii subiective: jurnalul intim al solda-
tului Dinu Bela, transcris în niște caiete bine ca-
muflate într-o cazarmă din anii ’60, dă un roman 
la persoana întâi care, după toate canoanele speciei, 
își refuză ficţiunea și își asumă, în schimb, o valoa-
re documentară, menţinându-se, firește, în lumea 
literaturii. Jurnalul infanteristului reconstituie cu 
fidelitate atmosfera din unităţile militare de altăda-
tă, când recruţii români, pregătiţi pentru „războiul 
rece“, aflau despre NATO de la orele de „învăţă-
mânt ideologic“, ţinute de ofiţerii politici; cât despre 
KFOR, forţe de intervenţie rapidă, de menţinere a 
păcii, „scorpionii roșii“ (cum se învârte roata istori-
ei!), nici nu putea fi vorba. Cartea lui Ion Beldeanu 
– poate, în sub text, o replică la celebrul roman Dul-
ce ca mierea e glonţul patriei, pe care Petru Popescu 
îl scria o dată cu soldatul Dinu Bela: unul în liber-
tate și în lumina reflectoarelor, celălalt, pedepsit cu 
cele mai crunte cazne ale vieţii cazone de atunci – a 
stat, mai întâi, ascunsă în salteaua lui Dinu Bela și 
s-a scris cu infinite precauţii și cu reale riscuri: „Nu 
reușeam să scriu decât noaptea pentru a nu atra-
ge atenţia cuiva. Au fost momente în care m-am 
ascuns în WC spre a putea nota ceea ce aveam de 
notat. Dacă mi s-ar găsi acest jurnal sunt mai mult 
ca sigur că ușor nu mi-ar fi: aș fi învinuit probabil 
de trădare a secretului militar, deși eu nu fac decât 
să consemnez ceea ce se întâmplă și ceea ce mi se 
întâmplă. N-am nici o vină că ofiţerii (cei mai mul-
ţi dintre ei) sunt tembeli și capabili de brutalităţi 
abominabile ori că mai toţi gradaţii nu fac decât să-
și imite superiorii adăugând la arsenalul regulilor 
cazone, desigur, propriile iniţiative. Mi s-ar putea 

reproșa că armata nu-i pension, așa cum l-am auzit 
pe un îngalonat cândva și că numai în acest fel se 
călește ostașul român pentru luptă. Că de nu, ce-ar 
face el în cazul în care patria, nu-i așa, l-ar chema 
la datorie? Şi eu vin și răspund: de acord, dar asta 
nu înseamnă să intri cu cizmele peste existenţa și în 
sufletul amărâtului de soldat, asta nu înseamnă să-l 
umilești și să-l faci mereu să tânjească după ceea 
ce se află dincolo de zidurile cazărmii“: iată mo-
dul jurnalului, al textului „vinovat“ – păcatul care 
nu poate fi spus nici la spovedanie –, el nefăcând 
altceva decât să consemneze, să constate, să descrie 
o realitate așa cum a fost: aspră, absurdă, grotescă, 
stupidă. 

Într-o vreme când oficialii cereau „realism 
socialist“, răcanul Dinu Bela scria un roman realist, 
intim și deloc socialist, subversiv, cu siguranţă; lu-
mea cărţii și vieţii soldatului român de atunci era 
un univers concentraţionar, un fel de pușcărie unde 
se intra fără judecată, pentru toţi bărbaţii (apoi, și 
femeile), cu termene variabile, în funcţie de tem-
peratura atât de oscilantă a războiului zis „rece“, 
din timpul „celor patru mari: Eisenhower, De Gau-
le, Mc. Milan și Nikita Hrușciov“: o lume care are 
multe legături cu închisorile pe care le descriu me-
morialiștii de după 1990. Autorul jurnalului e fiinţa 
strivită sub cizma lumii în care e obligat să trăiască 
la limita riscului; ochiul nu înregistrează decât o 
realitate schimonosită și momentele când își „aude 
sufletul scâncind“, spaţiul securizant al fiinţei – o 
poveste de dragoste cu Eldòra (un personaj care 
l-a însoţit pe Ion Beldeanu, mereu, în poezie și în 
proză), lăsată în urmă, în Cișmigiu, plimbările cu 
F., idila, rămasă în proiect, cu infirmiera Silvia din 
orașul P. – se pulverizează și se întoarce împotriva 
sa, sub forma schijelor care rănesc, fără a ucide, pre-
lungind suferinţa dincolo de hotarele suportabilită-
ţii, totul are un aer dezolant pentru un individ ro-
mantic, în fond, care, asemeni poeţilor „blestemaţi“ 
de altădată (iar motto-ul cărţii, din Ch. Baudelaire, 
e deplin semnificativ), percepe realitatea ca pe o 
„stare de suflet“, contaminată de boala fatală a unei 
apăsătoare, copleșitoare așteptări a nuseștiecui și a 
nu-se-știe-ce. Dinu Bela își târăște zilele stagiului 
său militar supravieţuind doar cu energia pe care 
i-o dă „dorinţa de a rămâne în viaţă pentru a prinde 
clipa de pace a revenirii la realitatea obișnuită, vo-
inţa de reluare a firului existenţei de acolo de unde 
fusese abandonată“. E mult? E puţin? E, oricum, su-
ficient ca să ajungă la liman, să se „elibereze“ din-
tr-un lagăr în altul; în cazarmă a scris, pe ascuns, 
ceea ce în „libertate“ nu se putea publica: o istorie 
a individului și, în particular, a scriitorului în vre-
muri de restriște: glontele lor de cucută.

Cronica literară
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Constantin CUBLEŞAN

Nicolae Labiș  
într-o nouă ediție

În poezia noastră de după război, Nicolae 
Labiș s-a impus ca o treaptă, ca o bornă de demar-
cație pe un drum deloc linear. Afirmat și glorificat 
în anii '50, s-a consumat pătimaș ca o flacără stinsă 
prea repede, devenind în timp simbolul unei prime 
generații care și-a asumat creator și artistic conștiin-
ța istorică a epocii comuniste („Înaltul crez de Marx 
rostit slujindu-l” – Omul comun se justifică, sau: 
„Ne-a învățat că-n luptă te-avânți, rabzi și aștepți,/ 
Bătrânul Marx, profetul lucid al omenirii” – Tine-
rețe), văzând în aceasta idealul împlinirii societăți 
și, mai mult, a omenirii. Din această perspectivă el 
poetizează, în ecou eminescian, geneza universului, 
văzând în apogeul evoluției acestuia tocmai era per-
fecțiunii, contemporană lui: „Atunci, trecând șuie-
rător prin vid,/ Din zbor se închega un bloc lichid,/ 
Se rotunjea în goana-i purpurie/ Şi-și alegea o cale 
pe vecie./ Pe el se-amestecau în văi grozave/ Puhoa-
iele de ape și de lave./ Deasupra nori clocotitori și 
ceață/ Acopereau priveliștea măreaţă.// Materia își 
începea, enormă,/ Viața-n cea mai primitivă for-
mă./ Cu deplasări spasmodice-n mișcare,/ Cu lar-
gile-i contraste țipătoare./ N-au fost atunci timpa-
ne să audă/ Acele chinuiri de lume crudă,/ A căror 
ecouri distilate,/ Sunt azi în mii de sunete curate.// 
Ne-am închegat din ape și din foc,/ Ne decantăm în 
straturi sociale,/ S-adună tot mai harnic la un loc/ 
Asbest cu-asbest, metale cu metale./ Nutrim un vis 
și năzuim spre el,/ Noi, fauna semeață a furtunii./ Să 
sune dintr-al nostru viu oțel/ Curatul sunet al per-
fecțiunii” (Geneza). E un vizionarism de sorginte 
romantică, probând prin totul „o imaginație de tip 
neoromantic”, după aprecierea lui Eugen Simion (v. 

ediția: Nicolae Labiș, Poezii. Prefață de Eugen Simi-
on. Fișă biobibliografică și referințe critice de Lucian 
Pricop. Editura Cartex, București, 2018), în nota că-
reia se structurează întregul volum recent, căutând 
a amplifica receptarea creației labișiene și dincolo de 
poemele mult citate (arhicunoscute, probabil singu-
rele, de către cititorul de azi) în uzul exercițiilor di-
dactice: Moartea căprioarei și Albatrosul ucis.

Poetul, abia ieșit din vârsta adolescenței, 
cunoaște doar realitățile diurne în care și-a hrănit 
și conturat personalitatea, pe care le transpune în 
versuri avântate, de o structură clasică, rezonând 
cu verbul oamenilor simpli, din mijocul cărora s-a 
înălțat și în spiritul cărora își distilează verbul (aido-
ma lui George Coșbuc la vremea aceluia): „Bătăile 
versului am prins a deprinde/ Nu din cărți, ci din 
horă, din danț,/ Rimele, din bocete și colinde,/ Din 
doinele seara cântate pe șanț” (Începutul). Cu acest 
bagaj estetic și moral va descoperi ideatica unei con-
strucții sociale militante în spirit proletar, pe care 
și-o asumă ilustrând-o, însă nu ca un versificator 
sârguincios, propagandistic, al programului ideolo-
gic pedestru impus (au făcut-o oportunist, prostitu-
indu-se, clasicii proletcultului și apoi ai realismului 
socialist), ci în spiritul unei ideatici revoluționare 
înalte, ce-i marchează destinul („Arde o stea între 
multele stele,/ Arde pe ceruri și pe drapele,/ Capăt 
de osie – roșia stea – / Osia trece prin inima mea” 
– Primele iubiri). În acest sens, nu urmează drumul 
maiakovskian (oferit ca exemplu suprem în Şcoala 
de literatură) ci decantând metaforic angajamentul, 
așa cum făcuse Alexadr Blok scriind despre marșul 
revoluționarilor ruși având în frunte pe Iisus Hristos 
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(v. poemul Cei doisprezece). 
Nicolae Labiș nu scrie decât ocazional po-

ezii despre hărnicia muncitorilor sau a țăranilor fă-
uritori ai noii societăți, ci cată  a-și cerceta trăirile 
adânci, conștiința participării la această edificare 
socială („O frământare surdă m-a răvășit mereu/ 
Şi-am scos dintr-însa calea pe care voi porni-o,/ 
Ritmând-o, și-n simboluri, cum am putut și eu”, 
autodefinindu-și demersul și personalitatea:„Ca 
să iubesc lumina aspră-a zilei/ Şi tot ce-i omenesc, 
născut eu îs”), punându-și întrebări fundamentale 
privitoare la condiția propriei existențialități („În-
cep să bag de seamă, în sfîrșit,/ Că multe îmi rămân 
neînțelese./ Că-n orice fapt sunt adevăruri mari/ De 
care-odată nu părea să-mi pese./ Îcep să simt înfri-
guratul chin/ Al setei de-a cunoaște aceste taine,/ De 
a nutri spre ele-un dor flămând,/ De-a le cunoaște 
pure, fără haine” – Palmele). Se raportează mereu la 
realitățile trăite, versul reflexiv având rezonanțe de 
un patos descătușat:„Dar eu am văzut și păstra-voi 
ceva minunat,/ O constelație roșie-aprinsă pe bol-
tă,/ Şi sufletul meu încântat numai el îi ridică/ Şoap-
ta-mi de dragoste, până-acum unică (…) Sună sub 
soare și lună, mereu,/ Clopotul limpede-al cerului 
meu” (Spre fericirea personală). 

Scrie poeme lungi, discursive, cu o ges-
ticulație verbală largă, în manieră pur romantică, 
abordând teme de interes filosofic, pe care le tratea-
ză accesând un metaforism ce trimite, în dimensi-
uni fantastice, la cuprinderea ideatică a ființării:„Pe 
fluviul fără capăt și fără sfârșit,/ Pe fluviul timpului 
lunecă stoluri de nave,/ Catarge-ndreptate spre est 
și spre vest și zenit,/ Ori, fără catarge, bolnavele lu-
mii epave./ Iar apa aceasta-i vrăjită și-nchide în ea/ 
Atâtea destine sub undele-i verzi de uitare,/ Şi-atâ-
tea destine pe unda-i brăzdează să stea/ O urmă-n 
vecie nestinsă și scăpărătoare./ Şi fluviul curge în 
curbe-ndoite spre-nalturi/ Cu apele-i palide tot mai 
grăbită năvală,/ E-un clocot de valuri, e-un cor ce 
se zbuciumă-n salturi./ Aud zăngănind o fantastică 
luptă navală,/ Epavele lumii își cheamă arcașii pe 
punți (…) Pe fluviul timpului navele tinere lunecă/ 
Cu faruri aprinse ce surpă-ntunericul orb,/ Şi razele 
lor ascuțite nicicând nu se-ntunecă/ Şi simplu ma-
troz, eu lumina aceasta o sorb” (Treapta supremă.2. 
Tablou general). Aceluiași univers îi aparține și ima-
ginea albatrosului ucis în tempestă (reluând un mo-
tiv baudelairean), simbolizând jertfa eroică a celui 
înfrânt și abandonat pe țărmul mizer al istoriei, lan-
sând astfel o posibilă premoniție a propriului sfâr-
șit:„Când dintre pomi spre mare se răsucise vântul,/ 

Şi-n catifeaua umbrei nisipul amorțea,/ L-a scos un 
val afară cu grijă așezându-l/ Pe-un cimitir de sco-
ici ce strălucea.// La marginea vieții clocotitoare-a 
mării/ Stă nefiresc de țeapăn, trufaș, însă răpus” (Al-
batrosul ucis). 

Vitalitatea debordantă și-o reclamă con-
stant ca pe o zestre adusă din universul viguros și 
pur al satului, pe care îl evocă frenetic, în detalii de o 
frustețe eseniană, pe care o vom regăsi, peste un de-
ceniu, și la Ioan Alexandru: „Se lasă-o seară limpede 
și bună,/ Alunecând cu vântul prin copaci,/ În de-
părtare, spre părău, răsună,/ Ca un ecou, talăngile la 
vaci./ Văzduhu-i aspru, greu și argintat…/ Pe-ntin-
derea zăpezii ochii-mi lunec/ Şi-i totul alb și parcă-s 
rușinat/ Că singur eu lumina o întunec (…) Trec în 
galop sub streșini de pădure,/ Sorb aerul și ca pe-o 
apă-l sâmt./ Şi totu-mi pare-atât de larg în juru-mi/ 
Şi iarăși totu-mi pare-atât de strâmt!.../ Mi-s venele 
umflate, pieptu-mi bate,/ Mă-nconjură în roiuri de 
scântei/ Sălbatica pădurii tinerețe/ Şi-nțelepciunea 
bătrânească-a ei” (Frământarea intimă). 

E îndrăgostit de viață, de palpitul ei 
avântat, de lumina pură în care își regăsește ros-
tul („E-un curcubeu/ Deasupra lumii sufletului 
meu” – Primele iubiri) și prin care trece simțind 
cum ard pașii prezenței sale („Tropotul lung și me-
reu al galopului meu” – Biografie), descoperind și 
dezvăluind pretutindeni poezia faptelor oamenilor 
de rând („E poezie-n dura sforțare omenească (…) 
Natură, al plăcerii altar și-al suferinții,/ Mă-ncânți 
când frumusețea curată mă înveți” – Omul comun 
a devenit altceva), el însuși vibrând la tot ce se îm-
plinește în juru-i, asumându-și condiția de rezoner 
al timpului său:„Sunt demnitatea muncii și conști-
ința ei” (Munca), declarând patetic:„Trăim în mie-
zul unui veac aprins” (Viitorul). În sensul ideatic 
al acestuia se simte împlinit și lui își dăruie trăirea 
patetic/pasională: „Eu curg întreg în acest cântec 
sfânt:/ Eu nu mai sunt, e-un cântec tot ce sunt” 
(Primele iubiri). Acest cântec al poeziei, și nu versi-
ficația lozincardă, este sensul mesajului pe care Ni-
colae Labiș îl transmite generațiilor următoare. În 
el, toți congenerii (Gheorghe Tomozei, Al. Andri-
țoiu, Ion Horea, Florin Mugur ș.a.) au văzut Poetul 
pur. De aceea spuneam că Nicolae Labiș reprezintă 
o treaptă. Cu el se încheie perioada proletcultului, 
facilitând prin exemplul poeziei sale neoromanti-
ce, reflexive, ideatice prin excelență, deschiderea 
pe care o vor impune șaizeciștii (Nichita Stănescu, 
Cezar Baltag, Marin Sorescu, Ioan Alexandru ș.a.): 
„aripa gândirii, vâslind spre adevăr”.



18 Bucovina literară • 7 – 8 – 9 (341 – 342 – 343), iulie – august – septembrie 2019

Ion NEDELEA

Sub semnul Unirii.  
Îngemănare prin menire, 

trăire, speranţă

Cronica literară

După bucuria darului vestit și primit în 
ambianţa festivă a Zilei Bucovinei de la Biblioteca „I. 
G. Sbiera” – dar reprezentat, în primul rând, de înse-
și elaborarea și editarea unei cărţi ce trimite mintea 
și inima în orizont sărbătoresc și, apoi, de primirea 
tomului rezultat – a venit firesc timpul luării pro-
priu-zise în stăpânire, prin cunoaștere și asimilare, a 
produsului spiritual cu care am fost înzestraţi.

Intrarea „în posesie”…in integrum nu se 
dovedește însă, în acest caz, pe deplin lesnicioa-
să. Rotunjită și șlefuită iscusit, cu estomparea unor 
detalii formale, care poate ar ușura cuprinderea, și 
fără un „mod de întrebuinţare” (dată fiind discreţia 
din prefaţă asupra unor precizări lămuritoare des-
pre construcţie), opera publicistică intitulată DUL-
CE-AMAR DE BUCOVINA (Editura Mușatinii, 
2018) îţi alunecă, la o primă (exterioară) abordare, 
din îmbrăţișarea prin care vrei să-i cunoști tainele 
întrupării editoriale – proporţii ale contribuţiilor și 
reflectării locurilor (din sud și din nord) sau a oame-
nilor de pe acolo, ale paginilor de ziar ce au găzduit 
apariţia iniţială sub semnul efemerului (din „Crai 
nou” și „Zorile Bucovinei”). Mintea de pe urmă te 
îndeamnă însă să renunţi la asemenea căutări sterile, 
dându-ţi seama că, la urma urmei, pe unele dintre 
aceste repere le vei cunoaște parcurgând pe îndele-
te cartea și ele nici nu sunt cu adevărat revelatoare, 
când ai în faţă un ansamblu armonios închegat, în 
care – cum vei constata – trăiri și străluciri bucovi-
nene „convieţuiesc” spre cinstea autoarelor – Doina 
Cernica și Maria Toacă – și satisfacţia cititorilor. 
De altfel, pentru cei care, cu vreo patru ani în urmă, 
când a apărut, la aceeași editură, volumul Dulce de 
Suceava. Amar de Cernăuţi al acelorași publiciste, 
au avut șansa de a-l citi sau măcar consulta, o seamă 

de necunoscute se deslușesc de la sine. Iar la finalul 
lecturii noii oferte editoriale vei înţelege că unele 
precizări s-ar fi dovedit, pentru cititorul atent, de-a 
dreptul redundante…

Amatorii de date precise n-au însă motive 
să se simtă frustraţi, de vreme ce acestea nu lipsesc. 
Vor afla că lucrarea a fost finanţată de Consiliul Ju-
deţean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina” – 
Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiţionale; că Gheorghe Zărnescu este realizatorul 
copertelor, prima fiind ilustrată cu o creaţie plasti-
că semnată de regretata Dany Madlen Zărnescu; că 
volumul are peste 760 de pagini distribuite în două 
secţiuni cu câte 13, respectiv, 4 capitole, cărora li se 
adaugă textul introductiv Cartea noastră și cel ce-i 
urmează, despre „Marele Premiu «Bucovina» – 
2014” acordat autoarelor pentru volumul menţionat; 
că, temporal, ca primă publicare a componentelor, 
este acoperită perioada 1990 – 2018…

Depășind impresia iniţială și consemnarea 
ei, care riscă a fi interpretată ca reproș, când, de fapt, 
cum se va vedea, este în fond apologetică într-o for-
mulă apropiată de antifrază, trebuie obervat că mo-
bilul așa-ziselor „tăinuiri” presupuse mai sus începe 
să se devoaleze odată cu descifrarea (chiar și parţia-
lă) a înţelesurilor titlului cărţii, pentru a se configura 
pregnant pe măsura înaintării prin pagini. Dacă vo-
lumul anterior separa stările și simţirile din cele două 
părţi ale Bucovinei – dulcele aparţinând Sucevei, iar 
amarul ţinutului înstrăinat –, titlul cel nou (care a fă-
cut imposibilă identificarea lucrării drept „volumul 
al II-lea”) sugerează o unire simbolică prin simţire. 
Nefiind negată totuși continuitatea actului editorial, 
dulce-amarul, ca dispoziţie sufletească subtilă și com-
plexă, este trăit de ambele autoare și de multe dintre 
personajele care animă universul uman al acestei 
creaţii devenite un tot unitar prin așezarea laolaltă 
a unor secvenţe odinioară formal izolate. Percepţia 
mărturisită în termeni fals gustativi a realităţilor se 
datorează acutei sensibilităţi a celor două publicis-
te, dar și celor convocaţi prin opinii, mărturisiri și 
amintiri, și se răsfrânge, ca trăire / emoţie dominan-
tă, asupra întregului spaţiu explorat. Pe lângă senti-
mentul pierderii „pământului care ne doare”, al înde-
părtării prin voinţă politică abuzivă de cei de același 
neam, partea de amar se hrănește, printre altele, în 
sudul hotarului separator, din cunoașterea unor stări 
și evocarea unor nedreptăţi de „sub cerul lacrimii” 
din „Nordul suferinţei”, din „memoria” detenţiei an-
ticomuniste din România (vezi capitolul ”Memoria 
noastră – viaţa lor”), precum și din împrejurările ple-
cării în Eternitate a unor personalităţi („cad răpuse 
condeiele cavalerilor Bucovinei” – suspină metaforic 
Doina Cernica) sau din „detaliul” lipsei (la vremea 
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respectivă) a unui tren sau a unei curse auto care să 
lege Suceava de Putna…; după cum el este îndulcit, 
dincolo, de întâlniri cu oaspeţi dragi din „ţară” („În 
vremuri grele, Voroneţul cu cerul său de sfinţi vine 
lângă noi”), cu prieteni scriitori, oameni de cultură 
sau artiști, plasticieni din Suceava, de exemplu, re-
unindu-se cu cei de la Cernăuţi, 
acasă la aceștia din urmă, într-un 
„curcubeu al veșniciei”.

Este drept totuși că, pre-
cum în orice spaţiu geografic sau 
în orice comunitate, binele și răul, 
tristeţile și bucuriile nu sunt dis-
tribuite „echitabil”, iar nedreptăţile 
istoriei lovesc și după „logica” ha-
zardului. De aceea, în cazul lumii 
pe care, în secţiunea a II-a, fără 
să-și pună explicit semnătura, o 
aduce în carte Maria Toacă, resur-
sele amarului sunt, din nefericire, 
mai adânci, mai diverse, mai vi-
guroase. În jumătatea sa de volum 
(circa 380 de pagini), neignorând 
bucuria unor momente luminoase 
și grija evocării valorilor (comune, 
în esenţa lor), talentata ziaristă de 
la „Zorile Bucovinei” acoperă vaste teritorii ale su-
ferinţei, dramei, tragicului. De la tristeţea indigna-
tă provocată de afirmaţiile nedrepte și incorecte ale 
unui ghid turistic, de soarta limbii române în șco-
li („osândită”, cum remarca și D. C., prin hotărâri 
strâmbe) sau de deturnarea de la rostul edificării 
sale a Palatului Cultural al Românilor, neocolind alte 
numeroase subiecte marcate de amărăciune, autoa-
rea (ne) coboară, prin proprie evocare și, mai ales, 
prin amintirile unor bucovineni, în bolgiile infernu-
lui de factură sovietică pe care le-au cunoscut aceș-
tia fie direct, fie prin părinţi, bunici, fraţi, surori… 
Cu regretul neputinţei de a impregna aceste rânduri 
cu dramatismul relatărilor și confesiunilor, ne măr-
ginim să selectăm doar câteva din circumstanţele re-
memorate în care istoria a așezat „coroane de spini 
peste destine”, dezrădăcinarea devenind alternativa 
morţii: masacrul de la Fântâna Albă (1 aprilie 1941), 
locul „holocaustului românesc”; dezastrul de la Co-
tul Donului (1942); deportarea familiilor românești 
în Siberia și în alte ţinuturi îndepărtate, îngheţate și 
neprimitoare, „jalea și amarul” celor rupţi de baștină, 
de gospodării și de cei dragi pentru a fi inuman și 
fără vină pedepsiţi prin foame, frig și epuizare fizică 
și psihică fiind subiectul unui întreg ciclu de articole, 
convorbiri, evocări.

Pentru că este imposibilă cuprinderea aici, 
în toată diversitatea lor tematică, a abordărilor pu-

blicistice ale celor două autoare, se prezintă ca va-
riantă de rezervă identificarea câtorva caracteristici 
generale ale creaţiei acestora. Din perspectivă jur-
nalistică, ar fi de remarcat ilustrarea unor genuri ga-
zetărești variate, adecvate conţinutului și intenţiilor 
comunicării: articole, reportaje, interviuri, portrete, 

consemnări memorialistice, note, 
informaţii… Sub raport tematic, 
pe lângă reconstituirea unor des-
tine dramatice, la care s-a făcut 
trimitere mai sus și care inserea-
ză ansamblului surse profunde de 
emoţie și raţiuni de empatizare cu 
suferinţa unor semeni, în oglin-
da vieţii din Bucovina (dar și „De 
dincolo de Prut”) se regăsesc ima-
gini cu fidelitate, meșteșug și talent 
configurate de la întâmplări cultu-
rale (lansări și prezentări de carte, 
vernisaje, tabere de creaţie, Coloc-
viul de la Putna, Salonul Literaturii 
Române din Bucovina, aniversări, 
comemorări etc.), din lăcașe sfinte 
și de la sărbători religioase, evocări 
de personalităţi în viaţă sau care 
au părăsit, prin plecare la Ceruri, 

fronturile luptei pentru păstrarea și afirmarea identi-
tăţii de neam și pentru îmbogăţirea contribuţiei spi-
rituale a acestuia.

Amprentele stilistice auctoriale – aflate în-
tr-o vecinătate cu tendinţe osmotice și, oricum, în-
frăţite în zona eleganţei, clarităţii și expresivităţii – , 
asemenea întregului conţinut, dau seamă despre o 
prietenie exemplară sublimată într-o semnificativă 
îngemănare textuală, Doina Cernica și Maria Toa-
că asumându-și o menire comună și împărtășind 
același ideal. Dulce-amarul – ca trăire unificatoare 
– evoluează firesc în texte, înălţându-se în văzduhul 
speranţei, „parcă în așteptarea unei minuni” pentru 
„împlinirea dorinţelor comune” ale „oamenilor ce-
și poartă cu demnitate fericita întâmplare de a se fi 
născut români”.

Însufleţite prin decenii de patima nobilă 
a scrisului militant, Doina Cernica și Maria Toacă 
(nume consemnate astfel sub determinarea consi-
derentelor alfabetice și a discretei prezenţe pe prima 
copertă, pe ultima apărând în oglindă, adică invers) 
și-au așezat statornic strădaniile publicistice sub 
semnul afirmării identităţii românești din Bucovi-
na, iar întru cinstirea Centenarului Reîntregirii și-
au desăvârșit opera de folosinţă ziaristică reunind-o 
într-un volum dedicat Unirii – consistent, rezistent, 
atrăgător și generator de simţiri alese și nădejdi cu-
tezătoare.
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Emilian GALAICU-PĂUN

Octoih matern

1. Praznic

În vara lui
’46, atunci 
mama și-a 
mâncat-o
– fiartă! –
păpușa de
tărâţe a 
copilăriei.

2. Ochean întors

Fiecare  Sticlă cu mesaj 
pe-un pat 
de spital Într-
la câte-  o fiolă 
un capăt goală de 
de oraș, morfină – 
Mama & ultima 
Fiul sub injectată 
perfuzie – mamei –
legătură să-ţi faci 
de sânge din ace de 
mai aere perfuzie/ 
perenius seringă 
ca podul un turn 
de fier al Eiffel 
lui Eiffel în mărime 
de peste naturală 
Prut, ah! din vârful 
   apă de căruia 
   tristă  «увидеть
  П а р и ж
Pomină и  у м е р е т ь»

3. Terţină

Din Sf. Treime
tocmai mama să fie
lipsă? Cum, Doamne?!!

4. Ultima verba

Diminuată
de boală 
până și-n
vorbire,
de unde
a predat
o viaţă
limba și
literatura
română,
mama
lăsa cu
limbă de
moarte
doar patru
cuvinte:
   „Nu
   mă
   doare
   nimic.” 

5. Lumină din lumină

Cum era
topită de
suferinţă,



21Bucovina literară • 7 – 8 – 9 (341 – 342 – 343), iulie – august – septembrie 2019

Poesis

când i-am
aprins o
lumânare
în seara
zilei de
8 martie
flacăra
s-a întors
cu faţa
la mama
şi, uşor
să nu-i
sperie
somnul,
i-a suflat
la ureche:
„Stingerea”

6. Sonet dat peste cap

Prima
moarte,
pe care

am pri-
mit-o, a
fost cea

a mamei
Eleonora –
în chiar
seara de

8 Martie,
cu dreptul
de primul
născut.

7. Pietà

Acum
     tot 
ce-mi
doresc
   este
încă 7
ani de
viaţă
şi doar
ca să 
pot fi
îngropat
într-un
mormânt
cu mama:
unu-n
braţele
celuilalt
așteptând
învierea
din morţi.

8. (∞.I.1943 – 2015.III.∞) 
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Când nu se mai poate

Poesis

Ce mai poţi zice?...

Azi mă închin unui Dumnezeu sonor,
feţei aceleia care bate cu unghia
în lemn şi în bronz, trezind la vibraţie
corzile vocale ale tulpinei mele de trestie,
Domnului care-mi cântă un cântec
de leagăn, acum în ziua și-n ceasul
când cade ultimul zid de apărare
în faţa morţii.
Cântă-mi, fratele meu ceresc, tare,
din ţimbale și surle, să nu aud
cum se prăbușește Turnul
în care am fost de Tine închis!

O beţie, două beţii

După ce mi-a scos unghiile, pe toate,
după ce mi-a despicat degetele,
s-a întors disperat spre mine
şi m-a rugat: cântă!
Atunci eu i-am cântat ca unui
salvator, pentru că uitase limba
să-mi taie.
Când s-a îndepărtat îndeajuns
l-am iertat și-am început
să-mi pregătesc răzbunarea!

Locul munţilor e la mare

Va veni o vreme
când vom ţine mierlele în pumni

ca să ne încălzim,
dar nici aceea nu va fi ultima!
Răul e că, uite, vulturii își fac
cuiburi din ce în ce mai mari! 
Răul e că hoţii fură
funiile cărărilor și le duc
în pustie! Răul e că nu putem face
altul pe râu în jos!

Când nu se mai poate

Peștișorul de Aur
a luat atâta mare cu sine
câtă să-i ajungă până la mine.
Te iubesc, zice el, du-mă
înapoi printre valuri!
Dar era prea târziu,
cele trei dorinţe muriseră,
iar marea se mutase
de pe sarea sa
nimeni nu știe unde.

Natură moartă cu gulag

Se aud ţipete pe afară,
frigul cel mare îl bate pe cel mic
doi ochi de lup la fereastră
pe vatra lor de jăratec 
se coc turme de oi
un stol de prizonieri
mână vântul
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spre porţile lagărului
o lumină tâmpă 
îi întâmpină, bate în roşu
şi le deschide,
tremură oasele celor vii
ca niște sirene-s răsuflările lor
pe piepturile muribunzilor
se uscă hainele ude 
ale ofiţerilor.

Aici nu se doarme

Şi acum ce veţi face
după ce v-aţi scuipat unii pe alţii,
după ce v-aţi împroșcat cu mocirlă,
după ce v-aţi batjocorit cu vorbe,
după ce v-aţi băut sângele unii altora,
v-aţi torturat mamele și copiii?
Ce veţi face după ce aţi ascuns
tâlhari în casele voastre,
v-aţi vândut locul de veci al nașterii,
fecioarele, vulturii pleșuvi, norii,
melcii și iconostasele mării?
Nimic altceva, nimic altceva, ziseră ei,
decât că o vom luat de la început!
Între timp, apa fierbinte
în care-şi înmuiaseră picioarele
se răcise.

O hotărâre pripită

O întrebare e o șopârlă verde,
ea se strecoară în urechea mea
şi îşi face cort acolo, întinde masă
şi se pune pe aşteptat. 
Dar răspunsul nu s-a născut încă,
tatăl și mama lui nu s-au întâlnit
şi nici pat unde să puieze nu au.
Nu-i nimic, gândește întrebarea,
voi umbla hai-hui prin munţii minţii tale
şi poate mă voi sihăstri.
Un surâs lung a trecut prin sufletul meu
şi-am luat un răspuns ascuţit ca o lance 
cu care am străpuns șopârla întrebătoare
din burta ei au ieșit pui timpurii
cu chipul de abia început
şi s-au răspândit care pe unde.

Tulburaţi-vă

După ce a citit o poezie
o mierlă poate muri,
după ce a citit o poezie
o mierlă se poate întoarce din moarte!
În pieptul nostru şi-n al lui Dumnezeu
bate aceeași inimă, dar numai El
ştie despre asta.
Fă ca umbra ta să fie
mândră de tine!

Niște fotografii

Tancuri americane brăzdează ţara.
Vine pacea! Poporul se bucură,
le iese în faţă cu flori,
osana, osana! strigă mulţimea.
Când intră iarăși în casă,
bătrânii găsesc pe pereţi
mari fotografii din tinereţe
de la intrarea Armatei Roșii
în România, în care păreau
mult mai frumoși.
Al dracului lucru, își zic ei,
când am făcut noi pozele astea?
Şi uită-l pe Nelu dezbumbat la pantaloni
tocmai când dă mâna cu tanchistul!
E mai 2015! Se zguduie casele,
saltă ţiţeiul în ţâţa dealului,
un avion adună norii între graniţe,
precum un câine ciobănesc
turma oilor lăcrimoase și proaste. 

Trac

Îmi voi decapita teama de trecut,
o voi urca pe eșafodul ei rozaliu
din Piaţa Varvara, ademenind-o
cu minciuna că am existat.
Ne-am mai ţinut noi de evocări
în viaţa asta şi n-am murit,
am mai scormonit noi prin cenuși
şi am găsit viorele, dar acum
e altceva: am de executat
o săritură cu parașuta, legat la ochi,
în braţele unui punct fix
care tocmai e silit să se mute!
Cineva ne înșeală pe amândoi.
Să ne grăbim!
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Violeta ION

Cea mai frumoasă zi

***

Dimineaţă va fi minus un grad și mai tîrziu minus șase grade, 
ne anunţă tata în bucătărie, făcînd pîrtie printre ceștile cu cafele 
și eu vreau să-i spun că logic n-are cum 
oricum, nu iarna asta a noastră 
dar nu apuc pentru că un om de gheaţă se ridică brusc între noi 
și-l privim în orbitele goale pînă ni se face rău 
și ne așezăm pe scaune. Eu mă arunc ca să aud cum trosnește scaunul, el 
se așează simandicos ca un musafir și întoarcem simultan privirile spre fereastră: 
a rămas doar copacul acesta golaș 
și fata asta cu pelerină 
și bătrînul cerșetor care strigă cu o cruce în spate 
a rămas troleibuzul și mîna dreaptă a lui Dumnezeu care mătură străzile de cadavre 
a rămas soarele ăsta proaspăt de care nu te mai saturi 
 
aici sînt magazinele din care ieșim fericiţi 
aici pîinea și laptele și mierea pentru pomenile noastre 
etajele care se leagănă sub corul de frunze galbene 
mîinile mele din care se varsă un rîu de seminţe pentru porumbei 
 
da, dimineaţă va fi minus un grad 
mai tîrziu minus șase grade 
 
și aici, în casă, 
figurinele de lut plămădite de atîţia ani de zile 
pietre de rîu și mileuri și cîinii noștri încurcîndu-se printre ele 
împrăștiindu-le peste tot 
cearcănele mamei îmblînzite de atîta rău: că ne-am obișnuit cu el 
cum se obișnuiește omul cu tumoarea din corpul lui 
renunţă la regim și lamentări și trece la cafele și votcă 
îndoaie pachetul de ţigări 
și ia fiecare zi ca pe cea mai frumoasă zi.
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***

Asta e a doua noapte în care visez morţi care nu fac parte 
din familia mea. Le dai pomană, ce să faci, spune mama. Altfel se ţin după tine 
pînă le dai. Tu, ascultă la mine, intervine mătușa Tina, crezi că morţilor le mai 
trebuie ceva? Asta, după ce și-a schimbat religia, spune mama, nu-i mai trebuie 
nici bomboană pe colivă. Lasă că o să vezi tu cum e să nu-ţi împartă nimeni! 
Adică  pe ei nu i-a iubit nimeni? 
Te-am auzit, șuieră mătușa. Ce legătură are? 
Ce a zis, întreabă mama. Spune ce a zis! 
A zis că vremea trece și dacă mai stă așa se urîţește și n-o mai ia nimeni. 
Urîtă ești tu, șuieră și mama, lasă-mi fata în pace, 
mai bine vezi de tine că ești stearpă ca o coajă de nucă. Şi ce mare 
lucru că-l ai pe Ilie? Tot nepoata o să-ţi împartă. 
Dacă îmi împarţi, mă ameninţă mătușa, o să te bîntui în draci! 
Tată, să-mi dai bani să-ţi cumpăr băutura pentru pomană, sare tata în mijlocul sufrageriei. 
Se cam clatină că el a început de aseară. 
N-a băut tata nimic, îmi dai bănuţii și îţi cumpără tata de la piaţă 
un vin alb, ca să nu-mi facă tensiune 
o ţuică sănătoasă de prună 
îţi cumpără tata carne pentru fripturi 
le perpelim frumos la cuptor 
luăm și un cozonac, ca mă-ta e obosită. 
Mă, spune mama, iar mergi alăturea cu drumul. Dar nu e o idee rea 
să-i dai lu’ tac-tu să se simtă și el util. 
Dă-i lu’ tăticu, spune tăticu. Şi din mîneca mea încep să curgă: asul de treflă 
pentru regina mamă, asul de pică pentru mătușa Tina, asul de cupă pentru tata, 
și curg pînă se umple sufrageria 
și de atîţia ași nu ne mai încăpem în piele de bucurie.

Soarele roșu de august

Vorbește încet și cu privirea în altă parte 
mă străduiesc să fiu atentă, s-o înţeleg 
are o rochie cu linii albe verticale pe fond negru 
respiraţia ei se împrăștie ca fumul de tămîie 
 
a murit, spune, nu a venit nimeni să-l vadă 
nu l-a iubit nimeni cît l-am iubit eu 
mă bîlbîi, spun da, e greu 
 
respiraţia ei mă sufocă, mă obosește 
merg să mai deschid un geam, ea se așează pe scaun 
îmi pierd privirile pe liniile din rochia ei 
ca pe autostradă 
 
a venit un om să-i dau costumele 
nu i-am dat nimic, n-am făcut nici pomană 
nu dau nimic, nimic 
 
are ochii uscaţi și 
o căutătură rea, nu mă vede pe mine 
îl vede pe omul care a cerut costumele 
pe vecina care bîrfește prin vecini 

pe groparul beat care rîde 
 
unele mîini au gropi 
așa, oamenii se feresc să-și strîngă mîinile
ca nu cumva să le încurce, să nu-și înfunde în ele din 

greșeală
obrajii, să nu-i mîngîie pe ceilalţi cu groapa străină 

acasă

încep să mă gîndesc la tine și asta mă înnebunește 
 
e cald 
mă dor braţele de parcă prin ele s-a scurs tot sîngele 
o slăbiciune pleacă din eleW în corp 
m-aș tăvăli pe jos să caut răcoare 
să urlu, să dau din picioare 
 
și ea, ea tot nu mă lasă 
 
nu am fost programaţi pentru fericire, asta 
e clar, dar unii dintre noi 
parcă prea sînt sperietori 
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crezi că există lumea cealaltă, o întreb
privind în jos la urmele de noroi lăsate de sandalele 

noastre
da, îmi răspunde, întotdeauna am crezut asta
 
vino, vino să-ţi arăt ceva 
i-am spus mai mult ca să schimb vorba
ce, a întrebat nedumerită și puţin înviorată de 

noutate
 
vine după mine într-o cameră în care 
au rămas bucăţi de placaj în loc de geamuri 
praful se joacă nebunește în razele care luminează 
scule de tîmplărie 
iar un păianjen îmi coboară lent din tavan pe spate 
 
Atunci i-am arătat colţii

Poveste de toamnă

M-am îndrăgostit de un nebun 
își cumpărase o cafea de la chioșc 
ca un lord privea în ea, netulburat, fără odihnă
un lord al întunecimilor și al lucrurilor simple și 

clare
pe care eu nu le-am putut afla niciodată 
  
drăguţ și rafinat cu o profunzime misterioasă 
total rupt de lume și asta m-a terminat 
  
pe străduţa pietruită doi beţivi se certau pentru 
bani de băutură 
doi amărîţi cu cămașa deschisă pe burtă 
cu puradei care îi trăgeau de cracii pantalonilor 
  
și bătea, bătea un vînt al întinderilor moarte 
și al pustiului un vînt care căra nisipul și
furculiţele, hîrtii și bonuri fiscale de la shaormeria 

din colţ,
Doamne, se pornise un nor negru, 
Doamne, nu mă iubești, el nu mă poate vedea și 
 
Sper că nu vrei să-l iei acasă, a spus mama, 

speriată
  
și frunze rostogolindu-se pe acoperișuri 
și în sticlirea absentă a ochilor lui 
eram eu înclinată, o păpușă de vitrină 
o figură incertă și contorsionată ca o iluzie moartă 
  
Hai, a spus ea, trage de căruţul ăsta
că nu mai pot (un căruţ nesuferit plin cu 

castraveţi
și ardei pentru murăturile de toamnă) 
 

și atunci a scos o hîrtie din buzunar, i-a întins-o 
vînzătorului

de la chioșc 
ăsta i-a dat în schimb o sticlă cu vin
s-a îndreptat spre beţivi cu mișcări încete, căzute 

din lună
le-a întins sticla un fel de salut între partizani 
  
și asta m-a terminat 
  
Trăgeam de căruţ și mă gîndeam 
că viaţa mea s-a terminat aici 
sub norul negru, sub cerul negru de toamnă
cu singurele mîngîieri ale unei ploi nesfîrșit de 

bune și calde

Drum de ţară

Te-ai ridicat și-ai umblat de dimineaţă. 
Soarele a răsărit neașteptat și brutal peste 
crengile goale. 
  
Cămașa  se legăna pe sîrmă în curte 
ţi-am așezat-o pe spate, ţi-am atins umerii ușor 
ţi-am închis nasturii pînă la ultimul 
  
Ce poate să fie toată această nebunie 
cu lumini albastre și taraf 
cu drumuri înfundate de ţară 
  
cine mai moare azi 
și cine încă plin de zgomotul zilelor 
îl petrece 
  
cineva mi-a împărţit hainele mortului 
cineva mi-a împărţit încălţările lui 
  
cineva mi-a împărţit spatele încovoiat și umbra 
și vena spartă de la cap 
și ochii injectaţi și gura uscată 
cineva mi-a împărţit ultima suflare a mortului 
  
era o femeie simplă obișnuită să facă ce se cuvine 
am privit-o în ochi și brusc mi s-a făcut rușine 
  
am plecat cu hainele în braţe pe drum 
strigam la tine să cauţi o rîpă, o groapă, ceva să le 
pot arunca 
fără să mă vadă ea 
  
umblam cu hainele în braţe pe drum în sus 
și drumul nu se mai termina.
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Andrei VELEA

cartierul idealurilor 
risipite / generația mea 

Poesis

cartierul idealurilor risipite / generația mea (1)

*
moto: „Am văzut cele mai strălucite spirite ale generației mele distruse de nebunie”, Allen Ginsberg, 
poemul „Howl”

am văzut cele mai strălucite spirite ale generației mele
urinând prin curțile liceelor pe afișe electorale
apoi făcând dragoste în cele mai indiscrete cabine de vot
și strecurând la lumina lunii mesaje subversive în urne

am văzut cele mai strălucite spirite ale generației mele lipind anunțuri de regăsire
pe trenuri care nu au mai plecat niciodată din gări
bătând mingea copilăriei pe covoare încinse de asfalt
până la tocirea tuturor idealurilor

am văzut cele mai strălucite spirite ale generației mele
lăsându-se convinse de politicieni aprigi că unu și cu unu fac doar de obicei doi,
alteori fac o sută,

am văzut visurile generației fără vise risipindu-se
prin Roma, Madrid, Paris, Londra, New York sau Berlin,
dormind în aeroporturi sau în telefoane fără nicio ureche la celălalt capăt al firului

am văzut cele mai frumoase visuri ale generației mele
socializând virtual în masturbări infinite
ca ploile dintr-un cer fără sfârșit,
toate reperele ei s-au dat pe o sticlă de aer tare

am văzut visurile generației mele poleind, buimace, mii de biserici cu aur,
ridicând poduri de diamant peste praful din suflet,
închinându-se la impozite, proslăvind fișiere cu încărcări peste program la locul de muncă
și împletind contabilități minuțioase pentru fiecare sărut
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am văzut visurile generației mele risipindu-se-n eforturi inutile,
dând timpul pe creșteri salariale și zâmbetele pe polemici inutile,
cu nervi risipiți aidoma firelor de nisip pe timpul furtunii,
cu aripi prinse-n straturi succesive de rigips și carton

am văzut cele mai strălucite minți ale generației mele plimbându-se prin cartierul idealurilor risipite
cu vată în urechi și cu eșarfe pe ochi,
dormind prin bodegile spiritului,
hălăduind pe străzi unde nici câinii comunitari nu mai latră fără un bonus de performanță

am văzut violurile vândute ca gesturi de iubire,
versurile sfârtecate în șabloane de cărămidă,
marii clasici impuși de guri agresive,
care ar vrea să fii generația submissive,
am văzut imaginația cerșind în fața blocului și fantezia
expunându-se goală la ferestre cenușii,
oferindu-se pe felii de parizer,
am văzut stoluri migratoare de investitori
și salarii trase prin site cât mai fine,
am văzut minciuni crezute pe cuvânt
și mincinoși vânzând adevăruri,
aplaudați la televiziuni
și invitați pe imense scene presărate cu rubine,
cortine grele de catifea le acopereau goliciunea

am văzut visurile generației mele egalând orice cu orice,
absolutizând relativul de dragul discuției,
echivalând tandrețea cu buldozerele și pana de lebădă cu ciocanul,
am văzut cum totul se scrie deasupra și nimeni nu mai are aderență la nimic,
visurile generației fără visuri patinând pe un lac imens,
cuprinse de ceață și fum, înconjurate de pliscuri tăioase,
de boturi aburite de lupi și de colți luminoși de hiene

cartierul idealurilor risipite / generația mea (2)

*
moto: „I walk this empty street/ On the boulevard of broken dreams/ Where the city sleeps/ And I’m the 
only one, and I walk alone”, Green Day

am văzut visurile generației mele alături de prostituate,
concurate de travestiți,
ascunzând în pumni bărbați iubindu-se-ntre ei,
adolescente sărutându-se prin baruri lâncezite

am văzut mesajele de ură prezentare ca sms-uri de iubire și toleranță,
discursul urii e discurs de iubire pentru că sunt doar vorbe
și nu lovește nimeni pe nimeni cu nimic

am văzut libertatea de a fi banal ridicată la rang de religie
și libertatea de-a alege pictată în culori schimonosite
pe ziduri din pietre aruncate,
cel mai conformist nonconformism cu putință inscripționat pe florile de granit ale tăcerii
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am văzut erecțiile în derivă și impotența gândirii,
ideile trase printre coapse de gazele speriate, nelămurite,
visurile ticăite vândute ca realități palpabile,
sedimentate pe funduri de fântâni părăsite,
de modele și de fotomodele,
de manechine și de amatoare de videochat,

am văzut visurile generației mele hulindu-se reciproc cu visurile celorlalte generații,
scântei, artificii, gloanțe din argint și săbii din mătase,
revolvere din lut și tunuri din plastilină,
certuri îndesate cu pumnul în gură
și bătăi pe o firimitură de adevăr
în timp ce întregul se tăvălește de râs la cealaltă masă

am văzut familii aduse cu forța în apartamente strâmte și miliarde de prejudecăți,
ca stelele Universului, țintuite de bolta palatină,
școli înlemnite, alergări într-adins încetinite, plete tunse, împletite în dresuri de damă,
muzica la kilogram și poezia pe datorie

am văzut inutilitatea oricărui gest altfel
și dorința abstractă de originalitate nimicind orice pornire,

am văzut visurile generației mele sufocate de sfaturi
și bombardate de înțelepciune pe internet și pe tomberoane,
dreptul de a fi prost susținut de corectitudinea politică

am văzut cele mai frumoase spirite ale generației mele sărutând picioare de fotbaliști,
de VIP-uri și de maneliști, aplaudând evaziuni de milioane,
impregnându-se de insignifianță și adorând merele discordiei,
vorbind despre cuvinte și iubind discursurile despre viață, nu viața în sine

am văzut îndepărtarea vândută ca apropiere și atingerea vândută ca dezgust,
greața instituită ca normă
și retragerea într-o minge de ping-pong ridicată la rang de salvare personală

am văzut profeții fericirii behăind pe mii de pagini în cărți de auto-dezvoltare,
mici, nefericiți, găunoși, dar mai vânduți decât scriitorii autentici,
am văzut profesori copiind la examene
și diplome falsificate tapetând pereții prostituției acceptabile,
caricaturiștii împușcați în lecții inutile de credință

am văzut visurile generației mele prizând colții elefantului roz,
măcinați de ape și de vânt, de toate promisiunile inutile și de toate zbaterile pentru nimic

am văzut generația mea căutând peste tot și aiurea absolutul,
mânjindu-se de noroi pe genunchi și pe frunte,
ascunzându-se-n toate colțurile cercului deodată,
redefinind la fiecare pas ideea de mers înainte

am văzut visurile generației mele lingând ecranele tactile și procesoarele musculoase,
iubind câinii de pe străzi mai mult decât oamenii
și pompând înapoi în pământ petrolul prin țevile de eșapament

am văzut generația mea fumând tutun rotit în aripi străvezii de muște la mitingurile de protest

Poesis
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cartierul idealurilor risipite / generația mea (3)

*
moto: „Suntem o generație de bărbați crescuți de femei. Nu avem un mare război în generația noastră 
sau o mare depresiune economică, dar avem un război al spiritului. Avem o mare revoluție împotriva 
culturii. Marea depresiune e dată de propriile noastre vieți. Avem o depresiune spirituală.”, Chuck 
Palahniuk, „Fight Club”

am văzut cele mai luminate spirite ale generației fără războaie spunând că totul este economie,
că războiul e-o avalanșă de afaceri ale celorlalți și că,
dacă toți au datorii la toți,
atunci e pace și nimeni nu datorează nicio petală de cactus nimănui

am văzut visurile generației buimace, fără visuri,
prinse-n semantici inutile despre tranziții infinite și tuneluri oranj,
luciditatea îi era mai ezitantă decât mersul pe sârmă,
beția mai clară decât luciditatea

am văzut visurile generației mele vomitând în cabina de votare,
aruncând monede ruginite în urne,
mărșăluind cu paie în ochi și cu telecomenzi în mâini și-n buzunare,
scrijelind mesaje de ură, de dragoste adică,
pe clapele pianului social inundat de râuri, de alge și de pești înaripați

am văzut generația mea îndesând câlți în nările naiului și lut în tobele protestatarilor,
am văzut generația mea celebrând puterea de cuprindere expansivă și gratuită a sufletului
doar în prelungi poluții nocturne, de cleștar

am văzut generația mea lingând transpirația de pe aparatele sălilor de fitness,
repudiind lectura, dar propovăduind comoditatea intelectuală
și tăcerea zgomotoasă a muzicii ca dialoguri sublime,
expediind literatura ca ficțiune

am văzut generația mea stârnind revoluții pe Twitter și pe Facebook,
lipiți de calculatoare decât vinul de struguri
și răsfirați ca penele de lebădă pe străzile pustii

am văzut cele mai strălucite spirite ale generației mele bând alcooluri tari din cupe de jad
și jucând la zaruri metafizica dispariției universale
și a micimii culturii Occidentale,
îmbrățișând poziții sexuale Orientale
și perorând ambiguu, dar sublim, despre nimic,
munți de statistici luate drept adevăruri eterne,
răstălmăcite la prima rază de soare a următoarei dimineți,
alergări de dragul alergării,
întrebări de dragul dialogului,
filosofia adusă pe chat la agățat cupluri dornice de schimbul de parteneri

am văzut cea mai puțin ambiguă idee despre lume răstălmăcită până nu mai era clar
dacă-i lotcă, polen sau tren

am văzut pedalele gândirii conectate la lumini de împodobit brazii de Crăciun,
scânteile de genialitate aprinzând artificiile carnavalului din piața publică
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da, am văzut cum statele se desenau peste alte state,
cum guvernele guvernau peste guverne, nu peste oameni
și aura de malț și de hamei a singurătății strălucea peste miriapodul deșert

am văzut rutina absolută a locului de muncă,
drogul concediu și liberele de la stat drept momeală electorală,
peștele prins în plasa propriei limitări
și eradicarea plimbatului liber pe crestele munților

am văzut generația mea trăind din jpeg, avi, mp3,
idoli de chihlimbar, drum virtual al mătăsii

am văzut generația mea purtând căști și ochelari conectați la internet,
singură în mulțime și însetată în timpul inundațiilor

am văzut atât de multe realități încât nimeni nu mai crede în realitate,
orgasmul simulat electric
și ploaia adusă pe câmpul potrivit folosind particule fine de argilă,
zodiacul și horoscopul ca lanterne cu baterii mistice, repere de zi cu zi, cârje

am văzut visul de hipster gay al unei generații zăpăcite-n furtună…

Poesis
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Recitiri

Adrian Dinu RACHIERU

Lucian Blaga în 
„obsedantul deceniu” (II)

Vădind stângăcii de poet, propunând ana-
logii mitice, Luntrea lui Caron, manuscris dezvăluit 
– fragmentar – prudent în context totalitar – de Dorli 
Blaga în Manuscriptum (v. Chemarea lupilor, nr. 
1/1975; nr. 2/1975) rămâne „o autobiografie travesti-
tă, prelungită în ficţiune” (cf. George Gană). Citită ca 
epică mixtă, îngemănând reflexele biografice cu ficţi-
onalul hieratic, Luntrea lui Caron a primit calificative 
ciudate, în conflict: „reportaj istoric” în ochii lui Bre-
ban, „literatură potenţială” (după C. Ungureanu) sau 
„marele succes al restituirilor postdecembriste”, cum 
scria Ionel Bota, reabilitant (?) pentru Blaga. Volumi-
nosul dosar al recuperării lui Blaga, pregătind „re-
considerarea”, include, în timpul vieţii, un șir de ini-
ţiative ratate, tergiversate, însoţind, în anii terminali, 
și cedările sale (articole comandate), fără consecinţe 
spectaculoase și fără a îndulci tratamentul organelor. 
Astfel de texte angajante, cu reacţii dezaprobatoare 
din exil, ar confirma, după Eugen Negrici, „eșuarea 
poetului pe ţărmul trist al compromisului” (9, 98). 
Abia după dispariţia lui Blaga începe „germinarea 
mitului” (9, 101), descoperit euforic ca poet, îmbăl-
sămat în superlative, opera filosofică rezervându-și, 
în continuare, un destin ingrat. Or, aflat la „inciden-
ţa unor evocări”, exegeţii slalomând festivist printre 
„meandrele adevărului”, Blaga, supus valorificării 
critice, n-ar trebui să aibă „alt judecător decât ade-
vărul”, conchidea Achim Mihu (10, 225). Observăm, 
însă, excluzând reacţiile dogmatice, îngust-marxiste, 
că doar în segmentul interbelic opera blagiană a fost 
supusă, cu adevărat, unor dezbateri critice, stârnind 
polemici de ecou. Redus la tăcere după instaurarea 
comunismului, Blaga s-a repliat într-o poziţie defen-
sivă, doar Memoriul adresat C.C. al PMR, ca răspuns 
în urma infamului atac beniucian, semnifica o ieșire 

din „muţenie”. Totuși, Blaga ca polemist, cu incredibi-
le ieșiri de furie, interesează dincolo de aspectul strict 
documentar. Atras de „nivelul literar”, Mircea Popa 
crede că o Antologie a polemicii românești ar trebui 
să includă, neapărat, „câteva piese de Lucian Blaga” 
(11, 33). Chiar dacă, astfel, după vorbele lui V. Băn-
cilă, Blaga, risipind tușe groase, cu vervă pamfletară, 
„își contrazice distincţia”. Curios, tocmai în ipostază 
de pamfletar, Blaga a trezit interesul lui Pavel Apostol 
(v. Pamfletele lui Blaga), un tenace denigrator. Rod al 
libertăţii de gândire, sistemul filosofic blagian a fost, 
ca sinteză creatoare, și o reacţie de orgoliu, Blaga ex-
plicând, în 1943, că tatonările gândirii românești, în-
firipând sensibilitatea filosofică, constituiau un „pro-
log educativ”, uneltele urmând „a fi făurite”. Ceea ce 
autorul Poemelor luminii (1919) chiar a făcut, aflând 
în matca stilistică românească „o realitate sufletească 
de necontestat”, înrădăcinată în mythosul folcloric, 
palpând natura misterică a lumii. Şi transferând Ma-
relui Anonim atribute de natură demonică. Ceea ce, se 
știe, a înverșunat tabăra teologilor, reputatul dogmati-
cian D. Stăniloaie, cu obiecţii „încrestate” în articolul 
Metafizica lui Lucian Blaga (v. Revista Teologică, nr. 
11-12/1934), văzând în filosofia blagiană „o primej-
die naţională”. „Necredinţa” lui Blaga l-a mâhnit și pe 
prietenul Vasile Băncilă, cu recomandarea delicată 
de a pune în valoare „coardele religioase”. Dar Blaga, 
respingând confuzia ortodoxie / românesc, înţelegea 
spiritualitatea românească ca fiind „mult mai largă”, 
chemând în sprijin „ochiul clar al filosofului”. Au fost 
numeroase reacţii de orgoliu, clătinând clișeul olim-
pian: emendând, de pildă, filiera klagesiană, propusă 
de I. Brucăr (Gândirea, nr. 8/1934) până la furia ior-
ghistă, declanșată de Carol al II-lea, doritor să prezi-
deze sedinţa Academiei (când Blaga își rostise, supus 
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unor amânări, discursul de recepţie), regele lăudând 
„noul drum”, deschis, firește, de Blaga. Sau „calam-
burul neinspirat” (Mortu), cum recunoștea spășit, 
adresat lui C. Rădulescu-Motru. Uriașa bibliografie 
acumulată probează acest înfierbântat climat, răvășit 
de dure campanii de presă, de „amiciţii și inamiciţii” 
(cf. Mihaela Bacali, cu două volume, ivite, în 2015, la 
editura Ars Docendi). Să pomenim, în treacăt, și de 
conflictul cu Dan Botta, iscând „războiul priorităţi-
lor” (12, 449), cu violenţe verbale și ofense reciproce, 
împinse în pragul duelului, ca „reparaţie integrală”, 
duel refuzat, însă, de Blaga. Rezumând „istoria” aces-
tei polemici, izbucnită în 1941, culminând cu volu-
mul „recidivistului” thracic Dan Botta (Cazul Blaga, 
1943), Ion Simuţ inventaria, dincolo de ecoul anecdo-
tic, probatoriul polemicii, Blaga respingând categoric 
„tentativa de expropriere literară” a „corsicanului” 
Dan Botta, refuzând orgolios lecţii de românism din 
partea celui cu „sânge mixt”.1

Nu se cuvine ocolită nici disputa cu H.H. 
Stahl, un elev neconformist al școlii gustiene. Rea-
mintim că D. Gusti, prin cercetările monografice, 
încerca să „stârnească” obștea sătească, participând 
la organizarea ţării (ca acţiune orizontală, ieșind din 
pasivitatea fatalistă), în lupta pentru o „Românie 
nouă”. Dacă Blaga refuza o religiozitate de tip dog-
matic, el privea cu scepticism și pretenţiile pozitiviste 
ale sociologiei, încrezător că matca stilistică este sin-
gura noastră tradiţie adevărată, că spaţiul matrice a 
prins formă în sufletul neamului. H.H. Stahl, dimpo-
trivă, confruntând teoriile abisale cu faptele, cobora 
în realităţile concrete românești; accepta filosofarea 
originală blagiană (13, 110), dar nota acid că satul-i-
dee trăiește atemporal, în orizont cosmic, prelungit 
în mit, captiv al unei critici exterioare; mai mult, prin 
nostalgia orizontică după plai, prin tânjirea metafi-
zică după spaţiul ondulat, Blaga, poetizând și fanta-
zând, confundă cultura etno-folclorică cu propria-i 
creaţie. Şi în Eseuri critice (1983) Blaga va fi dojenit de 
monografist, H.H. Stahl cerând ferm contactul siste-
matic cu viaţa reală; adică verificarea experimentală, 
sondând realităţile empirice și dezavuând „evadările 
lirico-metafizice”, respirând un „tâlc metafizic”.

Dacă deformările și distorsionările, inter-
venţiile veninoase și interpretările tendenţioase au 
1 Ar fi de notat că Marin Mincu pleda în favoarea lui Dan Botta 
(v. Amfiteatru, nr. 8/1968), semnalând „ascendenţa înfăţișării 
publice a ideilor”. Dar „profitorul” Blaga anunţase o viziune 
spaţială specific românească încă din 1930 (v. Simboluri spa-
ţiale, în revista clujeană Darul vremii), cu funcţie creatoare de 
stil. Încât, deplângând degenerarea acestei polemici, Petru Co-
marnescu observa că ambii combatanţi sunt „onest tributari 
atâtor înaintași”, Dan Botta pe filieră internă (Cantemir, Conta, 
Pârvan), Blaga activând „doxa germanică”, pe linia Frobenius, 
Spengler, Riegl (vezi pentru amănunte: 12, pp. 443-454).

însoţit filosofia blagiană, acuzată, în același timp, de 
anticreștinism și misticism, abia „tirul ideologic” co-
munizant pregătea excomunicarea filosofului. Pro-
babil că „momentul-cheie în instituţionalizarea unui 
punct de vedere”, fundamentând pretinsa critică ști-
inţifică, ar fi articolul lui H. Rosenberg Misticismul 
în cultura română (v. Era nouă, nr. 3/1936), crede 
Achim Mihu (10, 224). De aici pornind, eforturi-
le de „restabilire” a adevărului, cum cerea, în spirit 
marxist-leninist, Miron Constantinescu (10, 225) 
au congelat vechile clișee, gardând o operă „sortită 
să piară”, cum suna sentinţa lui Nestor Ignat, în anii 
negri ai proletcultismului. H. Wald scria, în 1948, că 
Marele Anonim se comportă „ca un führer”. Încât, cel 
ce părăsise diplomaţia dorind a fi profesor de filoso-
fie, înlăturat, apoi, din învăţământ (1948) și eliminat, 
un an mai târziu, din Academie (ca „nemuritor”, cu 
termen însă) a îndurat privaţiuni și umilinţe, în pa-
ralel cu încercările de integrare (capricioase proiecte 
de recuperare). Devenit un „număr sindical”, simplu 
traducător, tratat ca dușman etc., Blaga va trezi un 
nou puseu de interes odată cu legenda Nobel-ului, 
acele „zvonuri de la miazănoapte” despre care narea-
ză (parcimonios) în Luntrea lui Caron. Dar va refuza 
o declaraţie politică, cerută de Scânteia, prin cores-
pondentul ei clujean (A. Mureșan), privind interzi-
cerea P.C. din RFG (Olanda, în roman). Abia prin O 
lămurire, articol pregătit pentru „întorsătura istorică” 
de la 23 August 1944, retras telefonic, se declara un 
slujitor al noii orânduiri. Motivaţia acelui gest e prea 
bine știută. Mihai Beniuc tipărise în Gazeta literară 
(nr. 29/16 iulie 1959) un fragment de roman, intitu-
lat Marele Anonim, cel vizat, ca personaj transparent, 
fiind Blaga. Oribilul pamflet, aprecia – peste ani – 
Pavel Ţugui, blocat de Paul Georgescu (redactor-șef 
al revistei) a apărut până la urmă, în urma unei audi-
enţe la Gheorghe Gheorghiu-Dej. Liderul comunist 
și-a dat acordul, considerând că problema e doar „o 
chestiune scriitoricească”; chiar „strict personală”, va 
completa Athanase Joja, vizitat de Blaga, însoţit de T. 
Bugnariu, ginerele său (noiembrie 1959). O lună mai 
târziu de la publicarea fragmentului revuistic, apărea 
și romanul Pe muche de cuţit,2 considerat de Beniuc 
„o pură ficţiune”, respectiv un „denunţ calomnios” 
(Blaga), nevoit, contrariat, „să se recunoască” în 
fragmentul de roman, „arătat cu degetul”. Şi să reac-
ţioneze, redactând, „într-o oarecare grabă” (14, 329), 
un Memoriu adresat CC al PMR (Secţia Cultură și 
Artă).3 În acel Memoriu, considerat de E. Negrici, 

2 Ilie Rad a comparat variantele (14, 312-314), lecturând 
fragmentul cules în Gazeta literară (despre care Blaga, aflat 
la Valea Vinului, fusese înștiinţat de Lucian Valea) cu textul 
romanesc (capitolul 3).
3 Publicat de mai multe ori, întâi de Pavel Ţugui în Manuscrip-
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o „eroare infantilă” (9, 99), Blaga denunţa ficţiunile 
calomnioase și ideile stâlcite, strecurate, din „moti-
ve tenebroase”, de M. Beniuc, un „mitoman al auto-
transfigurării”. El, prozatorul, „brodează fantezist” 
reconstituind discuţiile cu Mustea, făcând din Mare-
le Anonim un fanatic hitlerist ori pravoslavnic, ceea 
ce, în epocă, erau păcate capitale.

Evident, urmând sfatul unor prieteni, Me-
moriul lui Blaga a fost o reacţie de apărare, necesară, 
replicând – crede Z. Cârlugea 
(2, 468) – „calomniilor debi-
tate în Scânteia” (sic!) de M. 
Beniuc. Încă Ion Chinezu se-
sizase un „complex Blaga” la 
poetul Cântecelor de pierzanie; 
în timp, ura a dospit și sursa 
ei a fost, probabil, invidia. Cel 
ce se considera „un bun patri-
ot și un bun comunist”, rigid 
până la fanatism, cu revoluţia 
„în sânge”, jurând pe filosovie-
tism, deplângea „luminiscenţa 
de putregai” și obscurantismul 
filosofiei lui Blaga, profeţind că 
filosoful, o „buhă” sibiană, se 
va „chirci”. Însemnările unui 
om de rând (2016) confirmă că 
cel naufragiat pe Insula Singu-
rătăţii era un ins complexat și 
răzbunător, totuși soldat al unei 
cauze („victima unei credinţe”), văzând în fostul li-
der Gheorghe Gheorghiu-Dej, adulat pe vremuri, 
un „sângeros impostor”. Şi în Conferinţa Scriitorilor 
care l-a detronat, în 1965, un „congres al canibalilor”, 
convins că va dobândi celebritatea „după moarte”. 
Dacă titlul propus de la Ion Cristoiu, Sub patru dic-
taturi, volum apărut în 1999 (în original, 35 de ani 
printre literaţi, acoperind intervalul 1940-1975) era 
eroizant și, deci, inadecvat, Însemnările unui om de 
rând, volum îngrijit acribios de Ilie Rad, mizează, 
conform vrerii beniuciene, pe o falsă modestie; cel 
ce se voia „dătător de tonuri”, cu pusee egolatrice nu 
era nicidecum un „om de rând”. În privinţa relaţii-
lor cu Blaga, ele au fost, atenuează Beniuc, „destul de 
bune”4; „supărarea cea mare” a fost provocată de o 

tum (fragmentar) și de către M. Zaciu, integral, în Echinox 
(nr. 6-7/1978), Memoriul a provocat, firesc, lungi comentarii. 
Într-un interviu oferit lui N. Băciuţ (v. Vatra, nr. 6/1982), M. 
Beniuc preciza că n-a intenţionat să facă biografia lui Blaga, 
că e vorba de o „identificare ușuratică”, taxându-l, în jurnalul 
său, pe M. Zaciu drept un „critic-hienă” (14, 366) fiindcă ti-
părise Memoriul.
4 În „chestiunea Faust”, de pildă, în urma unei cereri adre-
sată de Blaga lui M. Sadoveanu, Beniuc, prin Fondul literar, 
achiziţionând „fragmente de manuscris”, se ocupa de aceste 

neînţelegere. Orice personaj, explică Beniuc, este „o 
sinteză de date” și fără a regreta incidentul (o aversi-
une prelungită, de fapt), „toboșarul vremurilor noi” 
invoca imperativ, într-un interviu oferit, în 1977, lui 
Dorin Tudoran, subordonarea faţă de disciplina de 
partid (14, 353). Blaga, așadar, trebuia pedepsit iar 
Memoriul-replică a fost, în ochii lui Beniuc, „un de-
nunţ mincinos”; iar publicarea lui, „inoportună” (14, 
358). Cum, după 1958, Blaga, presupunem, nu s-a 

mai ocupat de roman, episo-
dul Beniuc lipsește din Luntrea 
lui Caron. Persistă numeroase 
confuzii în receptarea vieţii și 
a operei sale, cumulând o ava-
lanșă de mărturii necreditabile: 
de la „legionarismul secret”, in-
ventat de Alex Mihai Stoenescu 
și demontat de Ion Simuţ (12, 
466) până la acuzele care i-au 
desfigurat creaţia, însoţindu-i 
suferinţele și umilinţele. În Co-
lumna lui Memnon, posibilă 
artă poetică, poetul, râvnind 
citirea adâncurilor și desci-
frând, ascensional, „secretele 
tipare”, ne asigura: „Dar, fără 
de-o rană, făptura e moartă”. 
Or, Luntrea lui Caron rămâne 
o stufoasă depoziţie, o cosme-
tizată autobiografie poetică, 

vorbind, deloc esopic, despre „rănile” blagiene, tă-
măduite prin refugii erotice, surdinizând convulsiile 
unui timp rău.5 Până la urmă, o corectă înţelegere a 
personalităţii lui Blaga o datorăm chiar lui Mihai Be-
niuc (14, 353), acesta văzând în autorul Hronicului 
„un om de linie dreaptă, dar fără ostentaţie”, lungă 
vreme aproape un autor interzis, cum ne reamintea 
Ilie Rad (14, 368). Beniuc motivase ruptura („se-
paraţia”) intervenită nu prin conflicte personale, ci 
datorată concepţiei despre lume, în violentă opoziţie 
pe scena epocii. Mihai Beniuc, se știe, a rămas, în nu-
mele optimismului proletcultist, „omul zilelor de foc”. 
Blaga, în schimb, prin întreaga sa operă, în splendidă 
„solidaritate creatoare” (15, 279), vectorizată liric, es-
tetizând metafizicul, dezvoltă, sub cupola gnoseolo-
gicului, un conţinut metaforic, de „grave răspunderi 

„înlesniri bănești”, expediate în tranșe lunare, Blaga tălmă-
cind „basmul filosofic” și returnând integral suma la apariţia 
cărţii, încasând drepturile de autor. Totuși, la înmormântarea 
lui Blaga (m. 6 mai 1961), Uniunea Scriitorilor (președinte: 
M. Beniuc) a oferit o ridicolă finanţare de clasa a III-a!
5 Domolindu-și tumultul într-o „beţie de limpezimi”, poetul 
se destăinuia: „A cunoaște-nseamnă iarnă, / a iubi e primă-
vară” (v. Primăvară).
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existenţiale”, sesiza I. Negoiţescu (15, 275). Rezervele 
(reale) faţă de prozatorul Blaga convieţuiesc cu ex-
pansivităţile poetului „eterizat” (cf. G. Călinescu), un 
taciturn „miraculat” (cf. Vl. Streinu), vizitat de ob-
sesive îndoieli, încrezător, însă, în destinul său înalt. 
Lucian Blaga venea „din ruinele lumii de ieri” (16, 
176), înfeudat spiritualismului și iraţionalismului; 
încât renașterea spirituală pe care, încântat, o deslu-
șea Ov. S. Crohmălniceanu în mica sa monografie, se 
datora „evoluţiei ideologice a scriitorului” (16, 175). 
Forţând demonstraţia, criticul vorbea despre o nouă 
orientare, Blaga fiind „entuziasmat” de realizările re-
gimului (16, 21).

Dacă Virgil Şerbu Cisteianu se ocupa de de-
molatorii lui Blaga (v. Lucian Blaga. Viaţa și opera în 
comunism, Editura Gens Latina, 2016), neuitând că 
un Leonte Răutu vedea în teoria blagiană „o calom-
nie cosmopolită la adresa poporului român”, Marta 
Petreu insistă asupra rolului jertfelnic al Corneliei 
Brediceanu-Blaga (Flavia în roman), protejându-i 
creaţia „noastră” și tolerându-i „muzele” (Eugenia 
Mureșan, Domniţa Gherghinescu Vanea, Coca Ră-
dulescu, Elena Daniello), transformându-l „într-un 
monument”. Neîndoielnic, de la monografia lui Va-
sile Băncilă (1938), „unul dintre apologeţii” blagieni 
(16, 7), trecând prin meritoria tentativă a lui Ov. S. 
Crohmălniceanu, ventilând atmosfera acelor ani 
dogmatici, exegeza, adunând o impresionantă bibli-
otecă, a cunoscut un remarcabil spor cognitiv. Dar 
Blaga, inovativ în limbaj, observa Ion Dur, în pofida 
maturizării exegezei, a apariţiei acelor receptori-bla-
gareif, scapă taxinomiilor (17, 31). „Capcanele meta-
forice” ale limbajului blagian, „ambiguitatea savantă”, 
înfrăţind spiritul reflexiv cu „miezul rostirii mitice” 
(în sens epistemologic) fac din apariţia sa, spectacu-
los diferită de înaintași, o singularitate polivalentă, 
acceptând că interesul pentru scrisul său e favorizat, 
în primul rând, de imanenţa poetică, opera, în an-
samblu, fiind un „pariu metaforic” (17, 38)6, placat 
pe o gândire mitic-simbolică. Nevindecabila sa „tris-
teţe metafizică”, încercuind un peisaj spiritualizat, 
încremenit, atemporal, ascultând sunetul veșniciei, 
copleșit de misteric etc., nu eșuează într-un erme-
tism formal, precum cel barbian. Blaga își asumă cu 
luciditate potenţarea misterului (sporind „a lumii 
taină”), nicidecum descifrarea lui raţională, pulveri-

6 Ion Dur atrăgea atenţia că „limbajul metafizic și metaforic 
sunt în conivenţă” (17, 38) în cugetările lui Blaga, propunân-
du-și a explora autoreferenţialitatea lor. Cu precizarea că „me-
tafizicul există în interiorul metaforicului” (17, 42), coabitarea 
(„insolită, unică”) definind un fenomen specific blagian (17, 
43). Să mai amintim că Pompiliu Constantinescu, confruntat 
cu „farsele limbajului blagist”, își promitea un Blaga, ca poet al 
misterului, „fără concepte blagiste”!

zând un rest nedezlegat. Or, într-o epocă iraţională, 
închis în sine, Lucian Blaga ne oferă, prin Luntrea 
lui Caron, un roman-mărturie despre sine, cu date 
controlabile, topind în magma ficţionată evenimen-
ţialul, oniricul și realitatea livrescă. Încât, credincios 
viziunii sale, de expansivitate cosmică, „trăind” în 
orizontul insondabil al misterului, penetrând – ex-
plicit sau difuz – întreaga creaţie, Blaga, constatase 
dojenitor Ov. S. Crohmălniceanu, „estompează latu-
ra istorică a existenţei omenești” (16, 124). E drept, 
filosoful vorbea despre „permanenţa preistoriei” (v. 
Saeculum, nr. 5/1943) ca „o structură proprie a tim-
pului”, ispitind fondul sufletesc atavic, acele „urzeli 
primordiale” din textura nivelului mitic. Deși narează 
despre un timp precis, cu referinţe transparente, ro-
manul blagian, departe de a fi ceea ce se spera, trăieș-
te sub cupola realismului mitic, amprentat, însă, de 
gheara leului.
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Alexandru Ovidiu VINTILĂ

Reflux

Adrian Alui Gheorghe 
sau poezia privită ca 

scriitură a lumii actuale

Adrian Alui Gheorghe este un scriitor pri-
zat din plin de public, receptat favorabil de critica 
literară. „Dialectica melancoliei” (Al. Cistelecan) 
alimentează retorica unei poezii a cărei substanță 
este viața, viața văzută și viața nevăzută sau doar 
presimțită. Nu întâmplător, tot Al. Cistelecan scria, 
referindu-se la lirica lui Adrian Alui Gheorghe, des-
pre „consubstanțialitatea dintre înger și poet”. La 
drept vobind, poemele sale cu îngeri circumscriu un 
teritoriu recognoscibil, puternic personalizat, de o 
inventivitate aparte.

Este limpede: poezia lui Adrian Alui Ghe-
orghe, una dialogică, este un punctum în interiori-
tatea căruia ispita sacramentală fuzionează cu ele-
mente ale mundanului care conduc la o reașezare 
continuă a poeziei în poezie. Limbajul este adus la 
acea stare de emergență necesară pentru a capta în 
text viața, realul. De asemenea, discursul liric al lui 
Adrian Alui Gheorghe este dinamic, supus trans-
formării, el însuși rupând din sine: „scriam poezii, 
nu mă apăram nici/ într-un fel, inima era mare/ cât 
lumea”. Nu întâmplător autorul se vede: „(…) ca fe-
meia fără limbă care voia să-l întrebe pe/ Dumnezeu 
ce gust au cuvintele/ și în cer ajungeau doar imnul 
și lauda/ fiecare cuvânt se descompune/ în micile 
lui subînțelesuri/ atât de repede/ încât vorbind fra-
za se fărâmițează/ par a vorbi cu bucăți de var din-
tr-un perete surpat/ cuvintele se rătăcesc/ te uiți la 
mine: da, nu sunt copilul tău/ însă cu sânge de-aș 
scrie acest lucru/ sângele s-ar face un șerpișor/ să-
și digere otrava/ ah lumea asta de părinți/ toți vreți 
să mă aveți aveți ca unic fiu/ să mă creșteți/ să mă 
urecheați când vă arăt cu degetul/ cocoașele de pe 

inimă/ să mă loviți când vă spun că sufletul/ vă duh-
nește a carne acrită/ vă rog de azi nu mai contați pe 
mine/ sunt gata să vă repudiez/ luați-vă lumea îna-
poi/ luați-vă înapoi jucăriile acestea cu care ați vrut/ 
să mă amăgiți să intru în cușcă…/ Sunt momente 
când nici adevărurile nu ne mai fac/ liberi: Mamă, 
eu nu-s copilul tău” („Nici adevărurile nu ne mai 
fac liberi”, poem care deschide volumul Gloria Mi-
lei, București, Cartea Românească, 2003). Așadar, 
poetul se adresează lumii cât se poate de franc, di-
recteţea sa este de o intensitate specifică așa-numitei 
„poezii a vieţii”.

Nu trebuie omis nici faptul că angoasa 
existențială este o constantă în poezia lui Adrian 
Alui Gheorghe. „Din rănile ochilor iese adevărul”, 
specifică într-un poem, și asta îi este destul pentru a 
merge mai departe. Tot el spune: „adun răni, le așez 
una lângă alta le fac frumoase”. Iată prin urmare un 
fel de a fi al poetului, un martor care înțelege și care 
vrea să ne facă să înțelegem. Iar poezia sa chiar e un 
mod de a ne spune, de a ieși din ascundere.

„Lumea unei singure inimi”, după cum își 
intitulează una din poezii, apărute în volumul Com-
plicitate, București, Libra, 1998, este un loc-reper, un 
ritm, un moment al unei prezențe care mărturisește, 
ia act de ceva, astfel nenumitul este numit, poezia 
articulându-se organic și metafizic. 

Dacă, spunea cineva, poetul Constantin 
Abăluță a avut de-a face mai mult cu lucrurile decât 
cu ființele, discreția fiind o emblemă a poetului în 
discuție, la Adrian Alui Gheorghe este exact invers, 
omul, ființa umană reprezintă câmpul de luptă al 
poeziei sale. Mizând la fel ca Abăluță pe sincerita-
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te, Alui Gheorghe spune: „poezia mi-a dat putere să 
urlu/ poezia mi-a făcut unghiile să crească/ cu tot 
cu brațe cu tot cu carne cu tot cu oase” (Animalul). 
În aceleași poem, Adrian Alui Gheorghe afirmă: „eu 
urlu urlu”. 

Octavian Soviany susține referindu-se la 
poezia lui Adrian Alui Gheorghe că este scrisă ca ur-
mare a cvasipoetizării: „mai întâi pentru că îți ane-
xează zona de interstițiu dintre poezie și proză (în 
înțelesul tradițional al cuvântului), acel spațiu unde 
poemul pare în permanență amenințat să se transfe-
re în povestire, iar mai apoi pentru că textualizarea 
realului și textualizarea sinelui se opresc undeva la 
jumătate, patologia personajului ficțional fiind mar-
cată, pe rând, de răul din text și răul din lume care 
îl determină să opteze pentru un ethos al indecida-
bilului ce ține cu siguranță de acea pasiune a depo-
tențării caracterizând gândirea și poezia/ scriitura 
lumii actuale (…)”.   

În fine, poezia pentru Adrian Alui Gheor-
ghe chiar este „o scriitură a lumii actuale”, parafra-
zându-l pe Milan Kundera, este istoria autentică a 
omului, parcursul existențial al ființei umane cu ab-
solut tot ce înseamnă acesta, adică viața pur și sim-
plu, noi înșine, omul egal cu omul și poate ceva pe 
deasupra. 
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Beni BUDIC

Sinagogile mele

Acum vreo 15 ani au apărut aici, în Israel, 
două volume (în ebraică) ale unei cărți comemora-
tive intitulată Cartea evreilor suceveni. Aceasta cu-
prindea o comoară de informații atât istorice cât 
și personale, îndeosebi despre figuri ale evreimii 
sucevene din perioada interbelică. În introducere, 
semnată de domnul Simha Weisbuch, unul din re-
dactori, am citit că printre alte instituții ale comu-
nității evreiești, au funcționat în Suceava înaintea 
celui de-al doilea război mondial, zece sinagogi. În 
anii copilăriei noastre, generația celor născuți după 
război, mai existau, prin anii ̀ 50, doar șase sinagogi: 
Sinagoga mare – sau Templul; sinagoga Beth Midraș, 
aflată în aceeași incintă cu Templul; sinagoga Wij-
nitz, chiar vizavi de primele două; sinagoga Sadigu-
ra; Sinagoga croitorilor, și – singura ce a supraviețuit 
erei comuniste și există până acum – sinagoga Gah.

 Din punct de vedere al identității religioa-
se a populației evreiești, Bucovina, ca și tot teritoriul 
Moldovei istorice, ca și regiunea Maramureșului, 
erau deja, de pe la sfârșitul secolului XVIII, parte 
din cercul de influență al hasidismului, doctrină re-
ligioasă cu anumite tendințe mistice, dominantă în 
majoritatea comunităților evreiești din estul Euro-
pei. Acolo se formaseră în unele orășele „curți” de 
rabini hasidici, în jurul cărora se grupau adevărate 
partide de discipoli, ce nu făceau vreun pas impor-
tant în viață fără sfatul sau consimțământul rabi-
nului, recunoscut ca absolută autoritate spirituală. 
Dacă s-ar putea defini în doar câteva cuvinte, pro-
babil că noțiunea-cheie, caracteristică hasidismului 
ar fi simplitatea, îndeosebi în tot ce privește cultul 
religios și tot ce e legat de acesta, inclusiv stilul ar-
hitectonic al sinagogilor. De fapt,e greu să vorbești 
despre un stil precis. În universul hasidic sinagogile 

erau multe, mici, modeste și în multe cazuri se con-
topeau cu clădirile târgului. În ce privește evreimea 
suceveană a acelor vremuri, cred că nu greșesc dacă 
o caracterizăm ca aparținând, în mod aproape ex-
clusiv, curentului hasidic. Cu siguranță, în genera-
țiile interbelice, în perioada mai modernă, și cu atât 
mai mult în anii comunismului, credința religioasă 
a multora pierduse din intensitate, dar chiar în aces-
te condiții, mai toți rămăseseră credincioși cel puțin 
tradiției. Sinagogile Sucevei se conformau, aproape 
toate, acestor principii iar însuși numele unora (Wij-
nitz, Sadigura) denotau apartenența la hasidism.

Făceau excepție, în plan arhitectonic, Tem-
plul, sinagoga Beth Midrash, sinagoga Gah și Sina-
goga mare din Burdujeni, Die Groisse Șil. Acestea 
fuseseră în mod evident construite cu scopul de a 
servi ca sinagogi, iar aspectul lor exterior exprima 
acest lucru de la prima privire. În interiorul Tem-
plului cred că am fost de cel mult două sau trei ori, 
iar amintirile pe care le păstrez sunt foarte sumare. 
În orice caz, complet diferit de micile sinagogi ha-
sidice, interiorul era compus dintr-o incintă mare, 
înaltă și majestoasă, luminată de geamuri imense, de 
înălțimea a aproape două etaje. Băncile și pupitrele 
enoriașilor erau aranjate, paralel si toate duceau spre 
răsărit, spre Aron Hakodesh – chivotul. În centrul in-
cintei domnea Bima-ua, podiumul impozant pe care 
se oficia citirea în sulurile sfinte. Locul de rugăciune 
rezervat femeilor se afla la etaj, pe o galerie deschisă 
ce se întindea pe laturile de sud, de vest și de nord 
ale incintei centrale. Nu-mi amintesc alte amănunte 
dar cu siguranță chivotul era o piesă impozantă, din 
lemn sculptat iar plafonul și pereții erau împodobiți 
cu picturi – peisaje ale țării sfinte și emblemele ce-
lor 12 triburi. Presupun că Templul a fost construit 
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conform modei arhitectonice a sinagogilor din Eu-
ropa centrală în a doua jumătate a secolului XIX. 
Mărimea și măreția clădirii erau dovada existenței 
în Suceava a unei comunități evreiești numeroasă și 
înstărită. 

Am avut de câteva ori și ocazia de a vedea 
interiorul sinagogii Sadigura. Prin anii copilăriei 
a trebuit să învăț, ca mai toți băieții evrei, tainele 
limbii ebraice. De fapt învățam doar a citi, fără să 
înțelegem mai nimic, textele din sidur – cartea de 
rugăciuni. Timp de vreo doi ani am fost învățăcel la 
Domnul Zonnenshein (urma să fiu transferat apoi 
la învățătorul Wijnițer, un om sever și mărunțel, cu 
barbișon, ce avea să mă introducă puțin și în studiul 
Humaș – ului, Pentateuhul). Învățătorul Zonnen-
shein era un om înalt și bun la fire. El și soția sa erau 
pe post de învățători ale primelor buchii ebraice 
pentru mulți băieți și fetițe, chiar preșcolari. Lecțiile, 
individuale, aveau loc în locuința perechii Zonnen-
shein ce era alipită sinagogii Sadigura chiar în fața 
pieței, iar domnul Zonnenshein îndeplinea și func-
ția de intendent al sinagogii. Uneori, când vinerea se 
făcea curățenie în locuința învățătorilor, lecția avea 
loc în sinagogă. Clădirea acestui locaș se deosebea 
doar puțin de casele ce-o înconjurau, iar interiorul, 
conform vagilor mele amintiri, era modest și simplu 
ca și cel al sinagogii Croitorilor pe care am avut parte 
să o cunosc mai îndeaproape.

Când ne-am mutat la Suceava în 1950, tata 
s-a alăturat comunității enoriașilor acestei sinagogi 
– Die Schneiderișe Șil – ce se afla pe la începutul stră-
zii Petru Rareș, la doar câțiva pași de casa noastră. 
Mai târziu, pe la începutul anilor ’60, clădirea a fost 
demolată iar terenul a devenit parte din cel pe care 
s-a construit atunci noua clădire a școlii unde învă-
țam – Şcoala Medie Nr. 2. Probabil că la începuturile 
sale, sinagoga fusese construită de breasla croitori-
lor, dar în anii când eu am cunoscut-o doar câțiva 
dintre enoriași erau croitori de meserie. Pe atunci 
sinagoga era activă zilnic pentru rugăciunea din 
zori (Shahrit), dar mai ales în zilele de Shabat și în-
deosebi de sărbători, se umplea de credincioși (mai 
mult sau mai puțin...) ce ajungeau chiar din cartiere 
mai îndepărtate. Îmi amintesc, în zilele sărbători-
lor de toamnă, îndeosebi de Yom Kipur, ziua sfântă 
a iertării păcatelor, cum siluete de tineri, cei ce nu 
reușiseră să-și ia zi de concediu, se furișau în sinago-
gă îmbrăcați cu halatul de lucru ce-l scoteau discret 
lângă intrare, se înfășurau în șalul de rugăciune (Ta-
lit) și se alăturau celorlalți măcar pentru vreun ceas.

Sinagoga croitorilor fusese construită pro-
babil pe la începutul veacului, iar din exterior nu se 
deosebea cu nimic de casele vecine. Era o clădire 
simplă, fără etaj, cu acoperiș de tablă. Pe dreapta, o 

portiță ducea într-o curte lungă și îngustă de unde 
se intra în camera de rugăciune a femeilor, alipită 
de incinta principală și aflată, conform terenului, la 
vreun metru sau doi mai sus.

Intrarea se făcea direct de pe trotuar, prin-
tr-o ușă dublă, cu obloane. Când sinagoga era des-
chisă, unul din cele două obloane era întotdeauna 
tras spre stradă. A doua ușă, cu geam de sticlă, se 
deschidea spre interior. Coborai două trepte joase și 
te aflai înăuntru. Pe stânga, lângă perete era o măsu-
ță îngustă pe care se afla o tavă lunguiață, plină cu 
nisip în care ardeau zeci de lumânări. În dreapta ușii 
de intrare era o sobă mare de teracotă. În sâmbetele 
friguroase de iarnă era angajat un om pentru a în-
griji de foc și de lumânări. Contrar așteptărilor, par-
tea ce dădea spre răsărit, unde se afla chivotul, era pe 
latura din dreapta, cea lată, a încăperii dreptunghiu-
lare. Tot pe acea latură erau două sau trei ferestre. 

Chivotul, – Aron Hakodesh- era o piesă 
destul de simplă de forma unui dulap mare din lemn 
cu elemente sculptate. În partea superioară se afla 
lăcașul sulurilor sfinte – Torah – ce reprezentau ade-
vărata comoară a sinagogii, elementul ce transformă 
o simplă clădire în locaș sfânt de rugăciune și studiu. 
În sinagoga noastră erau vreo 5-6 integre, demne de 
a citi din ele în cursul rugăciunilor, și încă 2-3 ce din 
diverse motive nu erau destul de pure pentru acest 
scop. Toate erau păstrate în chivotul acoperit cu o 
perdea de catifea brodată. Partea de jos a chivotului 
servea în sinagoga noastră de pupitru al cantorului 
ce oficia rugăciunea. Enoriașii ședeau pe bănci, de 
cele două părți ale meselor lungi, aranjate de-a lun-
gul pereților. Încă un rând de bănci fuseseră puse 
în centrul camerei, de o parte și alta a mesei înalte, 
cu tăblia puțin înclinată, pe care se depuneau sulu-
rile sfinte și unde se citea din ele, din Torah. Această 
masă simplă, acoperită cu catifea, ținea locul a ce ar 
fi trebuit să fie Bima, podiumul, în sinagogile mai 
mari. La noi, dimensiunile modeste ale incintei nu 
permiteau asta. În zilele sărbătorii Torei, Simhat To-
rah, ce încheie ciclul sărbătorilor de toamnă, toate 
mobilele din jurul acestei mese erau îndepărtate, iar 
aceasta devenea axa în jurul căreia se efectua un fel 
de dans al enoriașilor, ce strângeau la piept suluri-
le sfinte și o înconjurau cântând și dansând. În acea 
zi, toți, mici și mari sunt oarecum egali și astfel mă 
văd și pe mine, copil, cu o Torah mai mică în brațe, 
efectuând ocolul – hakafot – și roșind până în vârful 
urechilor la urările celor ce formau cercul împrejur: 
„Să ajungi sănătos la anul!” Odată făcută și această 
treabă eram liber să mă ocup, împreună cu ceilalți 
copii, de sacii cu nuci prăjite, pregătiți de familia 
Herman, la bucătăria și brutăria lor din apropiere.

Pe latura de nord a încăperii, la vreun me-
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tru mai sus de nivelul mesei lungi, se afla un șir de 
ferestre mari, parțial acoperire pe cealaltă parte cu 
perdeluțe albe din tifon. Ferestrele comunicau spre 
camera de rugăciune a femeilor iar de sărbători, 
când femeile veneau la sinagogă, erau deschise larg, 
să se audă bine rugăciunea cantorului și în aripa 
femeilor. La sinagoga noastră, camera femeilor era 
mai spațioasă și mai luminoasă decât era obișnuit 
iar ferestrele mari creau o comunicare sonoră depli-
nă cu sala principală. 

În acei ani, „cantorul casei” la sinagoga 
croitorilor era domnul Țighelnic, tatăl prietenului 
meu de joacă Tully. Din nefericire, Tully ne-a părăsit 
acum câțiva ani, primul cred, din promoția noastră. 
Uneori, chiar în zile de sărbători, se întâmpla ca și 
tata să oficieze anumite rugăciuni pe post de can-
tor. Deși nu era „profesionist”, tata avea voce caldă 
și plăcută și cunoștea perfect textele, melodiile și 
intonațiile tradiționale ale rugăciunilor (care pe me-
leagurile noastre erau conforme ritualului hasidic). 

Nu-mi amintesc bine dacă plafonul (destul 
de jos) al sinagogii sau pereții, să fi fost împodobiți 
cu vreo imagine pictată. Probabil că pe pereți exis-
tau ceva peisaje naive ale tărâmurilor biblice. Dar 
ceea ce-mi amintesc bine e mulțimea de globuri de 
iluminat, atârnate de plafon aproape unul lângă al-
tul. De fapt numărul globurilor era mult mai mare 
decât ar fi fost necesar pentru luminatul sinagogei. 
Toate fuseseră donate de familii în memoria celor 
decedați. Pe fiecare din globurile mate, lăptoase, era 
înscris cu negru, în română, dar și cu litere ebraice, 
numele și data decesului. Mai eram copil, când la 
mulțimea de globuri de pe plafonul sinagogii croito-
rilor s-a adăugat și cel cu numele mamei. De atunci, 
spre deosebire de majoritatea copiilor și tinerilor, 
rămâneam în sinagogă în timpul rugăciunii Izkor. 
Această rugăciune e, după ritul așkenaz, rostită în 
șoaptă de patru ori pe an, în anumite zile de sărbă-
toare, de oricine a pierdut vreunul din părinți. Toți 
cei care au ambii părinți în viață trebuie să părăseas-
că sinagoga pentru cele 10-15 minute cât durează 
rugăciunea. În aceste zile, de Izkor, se obișnuiește și 
a aprinde lumânări de pomenire ce ard 24 de ore. 
Eram doar unul din doi-trei copii ce nu ieșeam și 
rămâneam martori la gravitatea simțămintelor celor 
din jurul nostru și la hohote înăbușite de plâns ce 
veneau dinspre aripa femeilor. Durerea și zbuciu-
mul sufletesc le înțeleg acum bine, mai ales conside-
rând faptul că pe atunci ne aflam la doar câțiva ani 
după nenorocirea evreimii sucevene, și a celei din 
întreaga Bucovina, izgonită în Transnistria, unde 
au rămas cu zecile de mii, morți din toate familiile. 
La sfârșitul rugăciunii personale de Izkor, cantorul 
revenea cu glas puternic și emoționant la una sau 

două rugăciuni pe aceeași temă, ce din nou aduceau 
în mulți ochi lacrimi, iar la sfârșit dădea citire lun-
gii liste de enoriași și enoriașe ai sinagogii, decedați 
de-a lungul ultimelor decenii. Lista pe care o citea 
domnul Țighelnic cu glas tare, era monotonă, lungă, 
aranjată cronologic și pentru a fi sincer, puțin obo-
sitoare pentru un copil de nouă ani. Spre sfârșitul 
listei era menționat și numele mamei mele, Clara.

După cum am mai pomenit, în copilă-
rie, prezența mea la sinagogă era legată îndeosebi 
de sărbători, când îmbrăcat cu haine și pantofi noi 
(care, of! mă strângeau și mă rodeau) îi însoțeam, ca 
toți tovarășii mei de joacă, pe părinți. În zilele săr-
bătorilor de toamnă rugăciunile se prelungeau pe 
decursul a multe ore. Mamele și bunicile aduceau 
pentru copii câte ceva de îmbucat, de obicei felii cu 
gust de neuitat din tradiționalul „chec cu miere” – 
honiglekah. Pe noi, copiii, mult mai mult decât ru-
găciunile, ne atrăgea întâlnirea cu prieteni de joacă, 
mulți din cartiere mai îndepărtate, cu care nu prea 
ne vedeam în zile obișnuite. Curtea și împrejurimile 
sinagogii erau în stăpânirea noastră. Când mai cres-
cuserăm puțin, obișnuiam, grupe de băieți, să ieșim 
la întâlniri cu alții ca noi, cutreerând pe la sinagogi 
din apropiere, îndeosebi în zona Templului, unde se 
adunau băieții de la alte două-trei sinagogi și era ve-
selie mare. În câteva din aceste ocazii am intrat chiar 
în Templu și am ascultat parte din predica de sărbă-
tori a rabinului orașului. Atunci am putut oarecum 
să cunosc interiorul acestui lăcaș.

În anul ce-a urmat după moartea mamei, 
prezența mea pe la sinagogi a devenit aproape zil-
nică. Aveam datoria, ca fiu, să rostesc de-a lungul 
anului de doliu, cu glas tare, la fiecare din cele 3 ru-
găciuni zilnice, textul (scurt) al rugăciunii kadiș a 
orfanilor. Chiar pe atunci, pe la mijlocul anilor ’50, 
numărul celor ce participau la rugăciunile de zi cu 
zi era deja redus, astfel că enoriașii de la sinagoga 
croitorilor și cei de la Wijnitz s-au unit: rugăciunea 
din zori – Şahrit – se ținea la prima, iar rugăciuni-
le mai scurte de după amiază (Minha) și de seară 
(Maariv) se țineau la interval de 15-20 de minute 
înainte și după ora apusului, la cealaltă sinagogă. 
Tata, odihnească-se în pace, a luat asupra sa obliga-
ția kadiș-ului din zori și m-a scutit pe mine, copil 
de 9 ani, să mă prezint la sinagogă la 6 dimineața, 
iarna ca și vara. Eu am mers (mai mult sau mai pu-
țin) în fiecare seară la rugăciunile celelalte la Wijnitz 
și astfel am avut ocazia să cunosc mai îndeaproape 
această sinagogă. 

Am mai pomenit că Wijnitz se afla chiar 
vizavi de Templu și de Beth Midraș, pe o străduță 
suceveană care înainte de război se numea Strada 
Sinagogilor, nu departe de piața birjelor. În iarna 



41Bucovina literară • 7 – 8 – 9 (341 – 342 – 343), iulie – august – septembrie 2019

Rememorări

acelui an 55/56, ca și de altfel în mulți alți ani, uzina 
electrică a orașului nu prea funcționa, așa că imedi-
at după apus, străzile Sucevei se cufundau în beznă. 
Pentru a-mi ușura orbecăitul pe străduțele desfun-
date, am fost echipat cu o lanternă simplă, de bache-
lită. Departe de visul la lanternele „vânătorești”, cum 
aveau băieții mari, dar totuși, ceva. Păcat doar că 
bateriile se terminau tare repede și erau foarte greu 
de găsit prin magazine, chiar cu protecțiile pe care 
le aveam...

Oricum, în acel an mă prezentam aproape 
în fiecare seară la sinagoga Wijnitz, aflată într-o clă-
dire modestă, complet lipsită de vreun ornament sau 
simbol arhitectural, cu totul diferită de cele două si-
nagogi mai impozante, aflate de cealaltă parte a stră-
zii. Intrarea era prin curte, de unde câteva scări de 
lemn duceau spre un mic cerdac și de acolo într-un 
pridvor din care se deschideau două uși: pe dreapta 

spre incinta mai mare de rugăciune, iar spre stânga 
către cămăruța rezervată femeilor, ce se afla aici la 
același singur nivel al sinagogii. Camera cea mare 
era orientată, ca și la „sinagoga croitorilor”, astfel 
încât chivotul modest era plasat pe mijlocul unuia 
din pereții lungi ai încăperii, ce dădea spre răsărit. 
Credincioșii ședeau pe bănci de lemn, de o parte și 
alta a meselor lungi aranjate de-a lungul pereților. 
Un șir de mese și bănci se afla în centrul camerei, 

de ambele părți ale mesei înclinate, înalte, pe care se 
citea Tora-ua. 

Între Minha și Maariv era de obicei o pau-
ză de vreo 20 de minute. În acest timp, și chiar apoi, 
după Maariv, câțiva dintre cei prezenți se adunau 
în jurul unei mese din colțul sinagogei, la o lecție 
de Mișna sau de Talmud. În serile de iarnă, pe o 
altă masă, în apropiere, se aflau la dispoziția celor 
ce studiau, pahare groase de sticlă, un ceainic mic 
cu esență de ceai. Pe soba rotundă de tuci, instalată 
lângă soba mare din cărămizi, fierbea un ceainic cu 
apă. Eu, cel mic, mă țineam de o parte și n-aș putea 
afirma că aș fi înțeles ceva, deși fiecare propoziție era 
tradusă în idiș, din care mai știam câteva cuvinte. 
În acele seri la Wijnitz am avut ocazia să-l cunosc 
atunci (deși cuvântul e prea mare) pe domnul Avig-
dor Nussbauh, cel ce de obicei coordona lecția. Era 
un om deja vârstnic, cu barbișon alb, scurt, ce făcea 

parte din cercul restrâns al evreilor învățați ai orașu-
lui. Mult mai târziu aveam să aflu că fusese și unul 
din liderii mișcării sioniste la Suceava, în anii când 
aceasta mai fusese legală. Şi tot acolo l-am întâlnit pe 
Avram-Haim Ghelber, și el printre erudiți, deși poa-
te nu chiar de talia lui Nussbauh. Era un om înalt, 
slab, și el cu un barbișon mic și cărunt, cu o pereche 
de ochi albaștri pe care nu puteai să nu-i remarci de 
la prima privire, și un veșnic zâmbet vesel în colțul 
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gurii. În acei ani, deși nu mai era tânăr, își câștiga 
existența ca geamgiu. Tot orașul îl știa și la nevoie 
se apela la el. Pe atunci nu-mi imaginam că peste 
vreo doi ani, tata se va recăsători cu Ruti, fiica lui, iar 
Avram-Haim Ghelber avea să-mi devină oarecum, 
bunic. Din nefericire, doar pentru scurt timp, căci 
s-a stins destul de tânăr, numai vreun an mai târziu. 

Câțiva ani mai târziu, când am împlinit 13 
ani și deci am ajuns la Bar Mitzva – ceremonia-
lul de confirmare a maturității la băieți – Sinagoga 
croitorilor era deja programată pentru demolare. 
Am mai apucat totuși ca acolo, la lăcașul de cult 
sucevean ales de tata, să particip la rugăciunea 
de Șahrit, din zori, după ce îmbrăcasem cu multe 
eforturi și cu ajutorul tatei, pe frunte și pe brațul 
stâng, în dreptul inimii, Tefilin – filacteriile ritua-
le. Pentru a fi cu mine în acest moment important 
au venit dis-de-dimineață, din Burdujeni, cu tră-
sura, zeida, nenea Burțu și cei doi veri ai mei. A 
fost probabil un eveniment emoționant, mai ales 
pentru copilandrul ce se încurca printre curelușele 
de piele, lungi și înguste ale filacteriilor și nu e greu 
de imaginat ușurarea simțită când rugăciunea s-a 
terminat, iar enoriașii, ce se grăbeau să ajungă pe 
la locurile de muncă, au fost cinstiți cu rachiu și 
cu felii de lekah, după care ne-au felicitat pe toți 
membrii familiei. Dacă nu mă înșel, era ultima 
dată când am mai fost în Sinagoga croitorilor. În 
sâmbăta ce a urmat, deja „matur” pe plan ritual, 
am participat cu tata, la rugăciunea festivă de Șabat 
la sinagoga Wijnitz. Conform datinii, am fost che-
mat pentru prima dată în viață, la cititul din Tora. 
După care mi s-a dat onoarea de a intona oarecum 
melodic, după un canon bine stabilit, acel capi-
tol din cărțile profeților – Aftara – ce era asociat 
cu pericopa săptămânii. Treabă destul de serioa-
să, pentru care m-a pregătit de-a lungul a câteva 
săptămâni domnul Artur Şapira, la care luam pe 
atunci lecții de ebraică. La sfârșitul rugăciuni din 
acea sâmbătă dimineață, tot în cinstea Bar Mitzvei 
mele, toți cei prezenți au fost cinstiți cu rachiu, sau 
lichior și cu felii mari, tăiate în formă rombică, de 
țukerlekah un pandișpan gălbui-auriu, cu gust de 
paradis, ce era rezervat pentru evenimente speci-
ale. De asemenea, au fost pregătite pachețele din 
această prăjitură, învelite în hârtie de șervețele cre-
ponate, pentru soțiile și familiile enoriașilor. Astfel 
s-a încheiat trecerea mea în maturitate, cel puțin 
pe plan ritual. 

Mai târziu, după demolarea Sinagogii cro-
itorilor, al cărei teren a devenit parte din cel pe care 
s-a construit școala noastră, pe strada Petru Rareș, 
mergeam în zilele de Izkor, cu tata, la Wijnitz. Era 
pentru tata o ocazie de a schimba cu Artur Şapira 

câteva propoziții în ebraica ce și-o mai amintea din 
cele învățate în tinerețe.

Probabil, însă, cele mai vii, mai colorate 
amintiri ale mele, încă din primii ani ai copilări-
ei, sunt cele legate de sinagoga mare – Die Groi-
se Șil – din Burdujeni, târgușorul unde am văzut 
lumina zilei, unde am locuit cu părinții în primii 
patru ani ai mei și unde aveam să revin adesea, la 
bunici, și în anii ce-au urmat. Înainte de a deveni 
cartier al orașului Suceava, Burdujeni a fost, înain-
te de război, un ștetl ce număra mai bine de 1000 
de evrei și avea vreo 6 sinagogi. În anii amintirilor 
mele mai rămăseseră trei. O sinagogă era chiar în 
centru, iar celelalte două se aflau pe un fel de fost 
campus al câtorva sinagogi, nu departe de centru 
dar oarecum într-un loc izolat, unde nu erau alte 
case, pe drumul ce ducea pe de o parte spre piață 
și pe de alta, spre cimitirul evreiesc. Încă pe când 
eram copil mic, târgul începuse a se goli de evrei, 
în anii când au început valurile de emigrație spre 
Israel. Una din acele sinagogi a fost pe atunci în-
chisă și a rămas doar „sinagoga mare”, unde copil, 
ajungeam uneori, cu zeida, bunicul meu matern. 
Mai târziu, frumoasa clădire de altădată a rămas 
ani de zile abandonată, devenind o ruină, o rană 
deschisă în ochii puținilor trecători pe-acolo, până 
s-a fărâmițat cu totul și a fost demolată. În ultimii 
ani am avut ocazia să vizitez de mai multe ori, cu 
grupuri de turiști, Sinagoga Mare din Botoșani. În 
trecut nu o văzusem niciodată, iar acum, după ce 
fusese renovată cu vreun deceniu în urmă, m-a 
uimit și impresionat asemănarea cu ceea ce fuse-
se cândva Die Groise Șil a noastă, din Burdujeni. 
Probabil ambele clădiri au fost construite în ace-
eași perioadă (cam în jurul anului 1840) și chiar 
dacă nu de același arhitect, totuși de arhitecți din 
aceeași școală.

Die Groise Șil din Burdujeni era o clădire 
dreptunghiulară, de dimensiuni impresionante. Se 
înălța la nivelul a două etaje, peste care domnea un 
acoperiș de șindrilă ce cobora simetric spre laturi-
le clădirii. Acoperișul era foarte înclinat iar, după 
moda central și est-europeană, cam la mijlocul înăl-
țimii sale era curmat de un fel de streașină, sub care 
inclinarea devenea și mai accentuată. Sub un astfel 
de acoperiș trebuie să se fi aflat un pod imens, unde 
cine știe, poate să fi dormit cândva un uriaș de lut, 
frate al Golemului din Praga. Nu știu, căci niciodată 
n-am fost în pod și nici n-am auzit pe careva din 
băieți să pomenească așa ceva. Mai toate geamurile 
clădirii erau la nivelul etajului al doilea, sub acope-
riș. Cele ce dădeau spre sala mare de rugăciune erau 
mai mari, menite a umple sinagoga cu lumina zilei. 
Pe peretele de apus se afla, la etajul superior, la ni-
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velul aripii femeilor, un cerdac deschis, mărginit de 
câteva coloane simple, care dădeau clădirii o alură 
de soliditate clasică. Intrarea era pe partea de sud 
a clădirii. În colțul sud-vest, o ușă de lemn se des-
chidea către scările de lemn (deja șubrede în acei 
ani) ce duceau spre cerdac și intrarea în camera de 
rugăciune a femeilor, unde mamele și bunicile ne 
așteptau cu prăjituri și bunătăți. Intrarea principală 
era puțin mai spre dreapta, aproape de acea a fe-
meilor. Era o ușă mare, dublă, din lemn, cu pridvor 
mic, spre care duceau câteva scări de piatră mărgi-
nite cu mici parapete de zid. Ușa ducea într-un hol 
cam întunecos, din care se deschideau 2-3 uși. Cea 
din față ducea către Știbl, cămăruța unde se țineau 
rugăciunile de zi cu zi, când participanții erau pu-
țini, și mai ales iarna, când încălzitul sălii mari ar fi 
fost prea costisitor. Ușa din dreapta, mai mare, cu 
două canaturi, ducea în sala mare a sinagogii, spre 
care coborau 2-3 scări.

Spre această încăpere pătrată, vastă, înal-
tă, plină de lumină m-au purtat amintirile când am 
întrat, acum câțiva ani, în sinagoga mare din Bo-
toșani. În ochii copilului ce fusesem, acest interior 
trebuie să fi fost ca al templului lui Solomon. Pla-
fonul îndepărtat, plin de picturi, trimitea către noi, 
cei de jos, mulțime de brațe de candelabre. De jur 
împrejurul pereților, sub geamurile înalte, se întin-
deau picturi murale (cam naive) cu peisaje idilice 
ale țării sfinte și cu emblemele celor 12 triburi (ori-
ce figură umană e interzisă – prin una din cele zece 

porunci!). În centrul peretelui de răsărit, ridicat pe 
un postament spre care duceau câteva trepte, dom-
nea Chivotul, o piesă de mobilă sculptată, de mai 
mult de 2 metri înălțime, acoperită cu perdea grea 
de catifea, brodată cu litere de aur. În partea de sus, 
peste leii sculptați în lemn, se înălța vulturul bice-
fal, motiv sculptural prezent pe chivotele multor 
sinagogi de prin părțile noastre.

Rândurile de bănci ale enoriașilor, cu ex-
cepția celor de lângă peretele de est, rezervate celor 
mai de cinste, erau paralele, orientate bineînțeles 
spre răsărit. În locul meselor, fiecare avea un fel 
de măsuță-pupitru personală, ce putea fi mișcată, 
cu un mic dulăpaș și tăblia ușor înclinată. Centrul 
încăperii era dominat de Bima, spre care urcau, 
la sud și nord, două rânduri de scări, străjuite de 
aceeași balustradă, iar sus se afla bineînțeles masa 
mare, cu tăblia înclinată unde se depuneau spre ci-
tire, sulurile Torei. 

Tabloul de amintiri despre sinagoga mare 
din Burdujeni, ar fi incomplet dacă nu aș pomeni 
pe cantorul legendar, Țalic Grinberg, figură impo-
zantă și respectabilă, cu palmares de cantor prin 
străinătăți în anii interbelici. Deja atunci era om 
în vârstă. Prezența sa falnică – îmbrăcat in Kitel, 
halatul alb de rugăciune, cu boneta hexagonală de 
cantor, având un ciucure scurt – și vocea care urca 
la înălțimile templului, până sus, la ferestrele feme-
ilor, mi-au rămas gravate în amintire.

La sinagoga Gah nu cred să fi intrat vre-
odată, în anii mei suceveni. Pe la începutul ani-
lor ’70, când am revenit la Suceava, turist, după 
aproape zece ani de la plecare, la Burdujeni nu mai 
funcționa nici o sinagogă. Erau zilele sărbătorilor 
de toamnă, iar când a trebuit să spunem rugăciu-
nea de Izkor, am plecat la Suceava, cu zeida la Gah, 
singura ce mai funcționa. Mulți m-au recunoscut 
și imediat oaspetele venit din Israel o fost onorat 
cu cititul acelei Aftara a zilei de sărbătoare în care 
ne aflam. La drept vorbind, m-au cam trecut su-
dorile – avusesem acest examen doar de două ori 
în viață: la Bar Mitzva și în sâmbăta ce a precedat 
ziua nunții noastre. Cumva trebuia să ies căma-
șă curată: nu se putea să-l fac de rușine pe zeida, 
mândru nevoie mare de mine, iar apoi, chiar eu 
trebuia să-mi apăr renumele de israelian! Am adu-
nat, așadar, toate cunoștințele mele de ebraică și 
am citit lungul text fără greșeli, improvizând si-
multan un ritm și o melodie ce s-ar fi potrivit cu 
sarcina. Totul a trecut cu bine. Cei ce mă înconju-
rau, inclusiv zeida, nu cunoșteau textul mai bine 
ca mine... Oricum, de atunci mă pot lăuda că am 
primit Maftir (rolul celui onorat a citi Aftara) la 
sinagoga suceveană Gah.
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Pe contrasens

Adrian ALUI GHEORGHE

Povestea scriitorului 
multi-premiat

E un scriitor multi-premiat. Practic, a primit 
mai toate premiile literare posibile din biata noastră 
viață literară. Pe unele le-a primit și de cîte două ori, 
deși în regulamentele de acordare se spunea altceva. În 
fine, nu s-a făcut gaură în cer pentru asta. Valoarea ma-
terială nu e prea mare, dar compensează valoarea mo-
rală, socială etc. Ești în atenţie, ești viu. Ultimile premii 
au fost, ce e drept, mai mult improvizaţii, în comunităţi 
mai mici, s-au creat cîteva evenimente numai pentru 
asta, să îi mai ofere vreun premiu lui, scriitorului. Pen-
tru că lumea simţea, vedea că suferă, că intrase într-un 
fel de sevraj al premiilor, al atenţiei, dacă poate fi nu-
mită așa agitaţia lui, dacă asta poate fi eticheta pentru 
puseele depresive. Da, ajunsese depresiv din cauza asta. 
Cuvîntul sinucidere apărea tot mai des în mesajele lui 
către lume. Orice comentariu public sau nepublic era o 
lehamite dureroasă, orizontul era fad, mai ales dacă nu 
apărea nicio speranţă de premiu, niciun trofeu, nimic. 

Viaţa? O pierdere de vreme. 
Literatura? O pierdere de viaţă. 
Mînca și nu mînca; mîncarea nu mai 

avea gust. 
Bea și nu bea; băutura nu avea gust. 
Se plimba și nu se plimba; plimbarea nu 

avea sens. 
Iubea și nu iubea; cui folosește? 

În preajma lui toţi oamenii veseli deveneau 
triști. În preajma lui toţi oamenii triști deveneau dispe-
raţi. Rar de tot mai apărea cîte un zvon de premiu, pe 
undeva, îl vedeai că tresare. Dacă premiul se acorda, 
firește că îi era atribuit. Pentru că lumea noastră era 
atentă la starea scriitorului care trăia pentru premii, 
care suferea atunci cînd acestea se răriseră dureros de 
mult. Nu-l interesa viaţa literară, în genere, îl interesa 
doar viaţa literară personală. El se identifica cu prezen-
tul literaturii, era însuși prezentul acesteia. Îl enervau 
scriitorii tineri care, ce voiau?, să ia premii. Care i se 

băgau în faţă. Care nu îl citeau. Ah, i-ar fi strîns de gît 
dacă ar fi avut o putere așa de mare. 

Familia era îngrijorată, îl vedeau deseori 
aplecat deasupra ferestrei apartamentului său, legănîn-
du-se, ca și cum ar fi făcut repetiţii pentru o aruncare 
în gol. Privea în zare și nu vedea nicio promisiune de 
premiu. Acesta nu mai era orizont, acesta era o baltă 
puturoasă. Nemernicia lumii nerecunoscătoare atinse-
se cote inimaginabile. Ar fi vrut să nu fi scris niciun 
rînd, ca să vadă el unde ar fi fost lumea asta în afara 
scrierilor lui...! În afara istoriei, probabil. Poate că nici 
nu ar mai fi existat istorie? Posibil. 

Un prieten a analizat situaţia: părea fără ieși-
re. Societatea noastră nu își putea permite prea multe 
premii pe an, trebuia căutată o soluţie. Şi a găsit-o. Fa-
milia plus cei din jur trebuiau să reacţioneze la situaţie. 
Şi au instituit un sistem de premiere local, familial. Ast-
fel, dimineaţa la trezire se adunau toţi ai casei, aplaudau 
și cu solemnitatea clipei îi acordau un premiu de bun 
trezit! Dacă visase ceva peste noapte, îi puteau premia, 
eventual, visul. La amiaza, la fel: un premiu ușor, pen-
tru tonus. Diplomă plus un mic discurs. Şi apoi som-
nul de după amiaza. Seara, un premiu mai intim, cu 
diplomă și vorbe frumoase de genul: celui mai mare, 
unicului etc. Ideea a prins. Starea scriitorului s-a ame-
liorat vizibil. Începu să reconsidere prezentul istoric, să 
creadă și să spună că e pe drumul cel bun. Privea în 
zare și zarea îl privea și ea cu condescendenţă. De după 
un nor Dumnezeu însuși îl privi cu oarecare timidita-
te: Vrei un premiu?, întrebă el. Vreau, spuse scriitorul. 
Şi Dumnezeu harști!, smulse un nour de pe cer și i-l 
îndesă pe cap, pînă ce acesta i se fixă pe umeri. Părea 
cîștigătorul unui turneu de automobilism care își pri-
mise coroana cu lauri, dar care încasase în plină figură 
și dopul de la sticla de șampanie aferentă. Premiile au 
și ele preţul lor. 

 (noiembrie, 2007)
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Chipuri şi privelişti

După 25 de ani – 
Universitatea captivă de 

Dănuț Doboș

Liviu ANTONESEI

Cartea aceasta, din care au apărut deocam-
dată primele două volume – Vol. 1, Universitatea 
ieșeană în primele decenii de după cel de-al doilea 
război mondial, Vol. 2, Universitatea din București și 
Universitatea din Cluj între anii 1945 și 1964 – este 
fundamentală pentru a înțelege drama marilor uni-
versități românești din prima parte a regimului co-
munist, în timpul stalinismului pur și dur. Autorul 
demonstrează, apelînd strict la fapte și documente, 
nelăsînd imaginația și indignarea să zburde, că doar 
este istoric, nu poet, că procesul comunizării vieții 
academice deși a fost unul treptat, a fost, în același 
timp, total. Totul este supus radiografiei sale atente 
și probelor – ideologizarea, controlul politic și po-
lițienesc, arestările din rîndurile comunității aca-
demice, comisiile de epurare și epurările ca atare, 
primenirea cu „cadre de nădejde” a comunităților 
universitare din Iași, București și Cluj, realizarea 
unui ciudat echilibru social prin „bursele sfaturilor” 
– un fel de studenți pe puncte! –, „avansările” pe 
dos – exemplul clasic fiind trecerea marelui savant 
Theofil Simensky de la poziția de profesor plin la cea 
de asistent, prin grija sinistrului Iorgu Iordan. Totul 
este supus analizei și totul este interesant. Poate ar 
trebui să evoc ce-a mai rămas din viața științifică și 
din relațiile internaționale ale Universtății ieșene în-
tre 1945 și 1960 sau impactul revoluției în Ungaria 
din 1956 asupra studenților clujeni și represiunea 
care a urmat...

Cartea aceasta excepțională este însoțită, 
din păcate, de o poveste la fel de excepțională. La 
origine teză de doctorat, ea a fost publicată pe epi-
soade în presa culturală, primul volum în revista 

Cronica, cum îmi amintesc, al doilea într-o revistă 
pe care o conduceam, Timpul. În 1994, era gata pen-
tru tipar, dar a apărut abia acum, după 25 de ani! De 
ce? Edtura revistei Cronica n-a avut bani pentru ti-
părire, boardul unei fundații care finanța publicarea 
de cărți academice nu a aprobat finanțarea acesteia, 
alte edituri n-aveau „profilul” necesar ș.a.m.d. Scriu 
lucrurile de mai sus din amintire și din ce mi-a re-
amintit autorul la o cafea, cînd m-a onorat dăruin-
du-mi cartea. Sigur, fiecare va fi avut motivul său să 
nu publice cartea, dar eu nu pot să nu mă gîndesc 
că o bună parte din cei care au călărit universitățile 
din țară în perioada cu pricina, contribuind din plin 
la aservirea acestora, nu doar că erau în viață, dar 
se manifestau încă foarte activ, în stilul „un ochi pe 
față, altul pe dos”. Poate că autorul ar fi trebuit să 
scrie o prefață sau o notă asupra ediției în care să 
povestească detaliat și crunta poveste a acestei cen-
zuri mascate...

Spuneam mai sus că acestea sînt primele 
două volume, întregul va fi o trilogie. Dintr-un exces 
de modestie, autorul socotește al treilea volum mai 
puțin important. Mie nu mi se pare și aștept cu ne-
răbdare apariția sa. Este un volum „documentar” ce 
cuprinde documentele epurărilor de la Univ. Iași din 
1945, extrase din procesele verbale ale unor ședințe 
de demascare, precum și studii de caz – Gh. Brătia-
nu, P. P. Panaitescu, Al. Claudian, Octavian Ionescu, 
Petru Caraman, Nichifor Crainic, Emil Diacones-
cu, Gh. Ivănescu, Maria Celan, Sergiu Iacovlov, Al. 
Tupa, Radu Vulpe, Onisifor Ghibu, Theodor Ville, 
Mihai Cocuz, Bronislav Irion, Gh. A. Cuza.  Cum să 
nu fie interesant și un asemenea volum?!
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Cornelia Petrescu  
sau exilul asumat

Elena-Brândușa STEICIUC

Orizonturi francofone

Un roman recent apărut la Editura Juni-
mea, Lebede toxice1, atrage atenția nu numai asupra 
acestui titlu oximoronic, extrem de semnificativ 
pentru întreaga poveste din paginile cărții, ci și asu-
pra cazului autoarei, Cornelia Petrescu. Infatigabila 
scriitoare, octogenara de acum (născută în 1938 în 
Călineștii Bucovinei) și-a descoperit vocația literară 
târziu, mult după exilul din anii ‘80 în Franța, unde 
s-a stabilit împreună cu familia în perioada cea mai 
neagră a dictaturii comuniste. Nu a fost un caz sin-
gular, erau anii când – profitând de mici „scăpări” 
ale sistemului totalitar –, o serie de intelectuali, ar-
tiști, scriitori din Estul european lăsau totul în urmă, 
fără drept și cale de întoarcere (cel puțin până în 
1989) pentru a lua viața de la capăt. Norman Manea, 
Matei Vișniec, Bujor Nedelcovici aveau deja, când 
luau acea decizie capitală și (pe atunci) irevocabilă, 
un debut scriitoricesc solid, o experiență a scrisului, 
a publicării, contacte în lumea scriitoricească și edi-
torială etc. 

Pentru inginerul chimist Cornelia Pe-
trescu – angajată mai mult de un deceniu la Insti-
tutul de cercetări atomice din Grenoble – scrisul nu 
era o prioritate și nici un exercițiu zilnic, deși rup-
tura expatrierii, dificultățile de integrare și adapta-
re (lingvistică, socială, culturală) în noul spațiu vor 
fi fost, în linii mari, aceleași. Ca orice expatriat, ca 
orice exilat a dus pe umeri povara unei memorii pe 
cât de dureroase, pe atât de vivifiante, încercând să 
reziste în profunda schizofrenie culturală cu care se 
confrunta. Apoi, asumând exilul, bucovineanca sta-
bilită cu ai ei undeva, în Alpii francezi, a fixat prin 

1 Colecția „Ficțiune și infanterie”, 2019.

scris această nouă identitate, dublă, înregistrând ca 
un Janus bifrons experiențe și trăiri de pe cei doi ver-
sanți ai ființei sale.

Debutul în literatură s-a produs, așa cum 
spuneam, destul de târziu, autoarea folosind ambe-
le instrumente lingvistice de care dispune, într-un 
paralelism franco-român constant. În 1998 a publi-
cat în limba maternă romanul Întâia viaţă (Ed Noël, 
Iași, 1998, sub pseudonimul Ecaterina Petre), după 
care a apărut Ucenicia umilinţei (Ed Junimea, 2001). 
Cronologic, au urmat scrieri în limba țării de adop-
ție: Semper Stare (Paris, Ed. l’Harmattan, 2007); La 
Nuit des cigales (Grenoble, Ed. Thot, 2004); Les écor-
ces d’orange (Paris, Mon petit Editeur, 2010). Trebuie 
să menționăm și interesantul exercițiu al autotradu-
cerii, la care Cornelia Petrescu a apelat pentru ro-
manul Noaptea greierilor (Ed. Junimea, 2012). În 
continuare, apar la editura Junimea Cercul lui Simi-
on (2010) și la editura Timpul Cărți poștale (2014), 
majoritatea având o tentă autobiografică mărturi-
sită. Volumul de poezie Le Sagittaire (într-o super-
bă sinergie cuvânt-imagine, datorat colaborării cu 
artistul plastic Marc Pessin) este tipărit în 2016, la 
editura Le verbe et l’empreinte (Isère) iar L’écho de 
la lumière (proză scurtă) în 2018 la Edilivre (Paris).

Tematica majoră a Corneliei Petrescu este 
o combinație de filoane care își au originea într-o 
căutare neîncetată a identității, a adevărului, a tare-
lor din diversele tipuri de societate cu care se con-
fruntă personajele, fragile ființe în căutare de puri-
tate și autentic, blocate de zidurile totalitarismului 
sau ale consumerismului, ale lipsei de comunicare 
cu cei din jur. În 2012, La Nuit des cigales/Noaptea 
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Orizonturi francofone

greierilor aducea în prim-plan numeroase probleme 
sociale și identitare întâlnite în Franţa contempora-
nă ( neajunsuri generate și de vocaţia acestei ţări de 
„terre d’asile” pentru numeroși dezmoșteniţi ai sor-
ţii), autoarea insistând asupra dificultăţilor integră-
rii sau asupra hărțuielii permanente și a frustrărilor 
unor expatriați merituoși, în căutarea unui loc de 
muncă. 

După șapte ani, Lebede toxice, reia – într-o 
formă și mai lucidă, și mai complexă, și mai tulbu-
rătoare – procesul de sondare a profunzimilor psi-
hiei umane. Recentul roman al Corneliei Petrescu 
își adună materia din multiplele și aproape insonda-
bilele nuanțe ale relației dintre părinți și copii, mai 
ales dintre fiice și mame, atunci când acestea din 
urmă sunt hiperprotectoare și sufocante. Încă din 
titlu, construit conform logicii oximoronului, ro-
manul denunță acest raport de subjugare totală, de 
anihilare a personalității copilului, care se complace 
în statutul de individ protejat până dincolo de vârsta 
maturității. Cum poate fi nocivă o ființă percepută 
ca blândețea/frumusețea/gingășia însăși? Cum se 
susține acest oximoron, în jurul căruia gravitează 
întreg universul metaforic al cărții, ca și toată con-
strucția epică? 

Povestea, cu un ritm susținut, se desfășoară 
pe parcursul a peste douăzeci de ani, în spații geo-
grafice distincte (România, Franța, Canada) și pune 
alături astfel de cupluri de mame și fiice, în care cea 
care a dat viață nu este întotdeauna ființa cea mai 
benefică pentru devenirea copilului, dintr-o dorință 
maladivă de a-l proteja de contactul cu lumea din 
afară și cu ceilalți. Linia narativă se dezvoltă, astfel, 
în jurul a două „mame toxice”, una mai nocivă decât 
alta, chiar dacă aparțin unor epoci și lumi diferite. 

Bătrâna doamna Duca, descendentă a 
unei familii de os domnesc, este mama Elisabetei, 
sau „Betty, așa cum i se adresează puținii apropiați”, 
personajul central al romanului, o primă victimă a 
unei „lebede” hiperprotectoare. Ambițioasa doam-
nă Duca îi anihileaxă fiicei ei – traducătoare într-un 
minister bucureștean post ’89 – orice tendință de 
independență, conducându-i viața după reguli de ea 
impuse, spre o mult dorită ascensiune socială, inclu-
siv prin mariaj, care însă întârzie să apară. Traumele 
produse de presiunea constantă a figurii materne, de 
eșecul unei prime legături amoroase cu un superior 
ierarhic iresponsabil și profitor, de pierderea delibe-
rată a copilului pe care îl purta în pântec o scufundă 
pe Betty într-o sumbră depresie. Inconștientul, prin 
țesătura tot mai opresivă a viselor, trimite semne 

despre toxicitatea cu care se confruntă fiica, despre 
apăsarea tot mai puternică a unei culpe induse de 
mamă: „Se zbate și reușește să strige: Mamă! Mamă! 
Mami! Sunt eu, Betty, ajută-mă! Aude un fâlfâit de 
aripi și simte capul lebedei de pe covor intrându-i sub 
braț în timp ce vocea iubitoare a mamei i se adresea-
ză: Totul e bine, fetița mea, nu ai nevoie de nici un 
ajutor! Gâtul lung al lebedei o mângâie drăgăstos însă 
atingerea lui se transformă treptat în strânspare care 
o gâtuie, o sugrumă...Simte totuși cum capul lebedei 
se lipește tandru de fața ei și ciocul îi susură la ureche: 
Dânsul este cel care descinde din Gheorghe Duca, 
domnitorul Moldovei și Țării Românești și el ți-e 
sortitul! Apoi ciocul lebedei o atinge ușor pe buze și ca 
la un semnal strânsoarea din jurul gâtului se înmoaie 
și poate din nou respira în voie.” (p. 26).

Otilia, vlăstarul profitor al unor new rich 
valahi cu proprietăți și conturi bine protejate în 
Occident, este la fel de nocivă pentru fiica ei, Alice. 
Chiar dacă o crește în Franța, alături de un soț care 
asigură familiei un standing de înalt nivel (și o bonă 
cu studii universitare din România, Betty!) Otilia 
își supune copilul unui regim alimentar exagerat de 
vegan (așa cum numai caricaturalele victime ale re-
țetelor de pe internet știu să conceapă), declanșând 
o anorexie greu de vindecat. Într-o etapă ulterioa-
ră, Alice este victima unui șoc produs de scenele 
incompatibile cu prezența unui copil, la care asistă 
întâmplător într-un „club al plăcerilor” administrat 
de mamă și amantul acesteia.

Devenind o mamă de substituție pentru 
Alice și, mai apoi, salvatoarea ei din intricata țesătu-
ră administrativ-judecătorească, Betty se eliberează 
la vârsta maturității depline de complexul și culpa-
bilitatea ei, luând viața de la capăt în „lumea nouă”. 
Iar Alice reușește să găsească echilibrul, depășind 
traumele și sufocanta iubire a lebedei, în oaza de li-
niște și protecție de peste ocean sau în spațiul mirific 
al grădinii bunicilor.

Cornelia Petrescu dovedește prin acest 
nou roman că are o ureche extrem de fină, aproape 
acea ureche absolută, care știe să capteze cu precizie 
nuanțele uneori inaudibile ale suferinței. Ea contu-
rează prin Lebede toxice o poveste în care un social 
descris aproape balzacian este suprapus peste o fină 
sondare a psihicului. Autoarea cu rădăcini în Buco-
vina, care, după cum mărturisește, a descoperit li-
bertatea și bucuria de a se exprima în scris abia în 
țara de adopție, dovedește o extraordinară vigoare 
artistică și o deschidere plină de înțelegere pentru 
neîmplinirile din lumea contemporană.
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Născută zborului,  
aripă cu aripă

Mihaela GRĂDINARIU

Carnete critice

Pe Viorica Petrovici o cunosc dintotdeauna 
(și același sentiment s-a decantat la lectura multiplica-
tă a cărților sale): mereu într-o stare de visare, mereu 
căutând zborul, acea înălțare care vizează desprin-
derea de modele, mereu vibrând, mereu mistuită de 
pasiune, tânjind după drumuri inițiatice, după recu-
perarea paradisului pierdut. Paradis borgesian, așe-
zat deloc cuminte pe rafturi de bibliotecă (majoritar 
poetic), într-o galerie de fractali dezlănțuiți, ispititori, 
caracterizat prin îmbinarea subtilă dintre psihologia 
abisală și filosofia de tip existenţial precum și recursul 
la o anumită dimensiune paranormală a realităţii (Va-
leria Manta Tăicuțu).  

Însă nu doar numărul de volume și cel de 
premii, deloc de neglijat, este important în această 
ecuație a devenirii, ci bucuria nefățarnică și durerea 
autentică ce însoțesc, la tot pasul, această puternică 
voce poetică. De aceea, volumul Lebăda în zbor, ce 
deschide seria de poezie a editurii Cartea Româneas-
că EDUCAȚIONAL din Iași (2019), iradiază o ener-
gie inepuizabilă, în expansiune, care te ia prizonier, 
pagină după pagină, oferindu-ți o aripă necesară pro-
priului zbor (cea de pe coperta întâi, cu o minunată 
ilustrație minimalistă semnată de Ionuț Broștianu), 
propriei deveniri.

Cu o aparent clasică structură tripartită, 
cartea, ca și volumele anterioare (în special, Roua de-
șertului – 2003 și Oglinda fractală – 2006)  vibrează 
de trăiri extatice pentru care există limbaj (Carmelia 
Leonte). Parcul cu maimuțe, prima parte a volumului, 
adăpostind șaisprezece poeme individualizate prin ti-
tluri numerice, ne invită la o călătorie într-un întreg 
bazar nesentimental, în care se înghesuie de-a valma 
figuri în altorelief, precum pantofarul, fata măcelăre-
sei, contrabandiști de toate nuanțele, alături de felurită 
marfă, mafia valutei, mijloace de transport spre Istan-
bul sau Polonia, nenumărate lanțuri de aur, lenjerii 

colorate, sticle de alcool și pachete cu țigări ascunse în 
cele mai neașteptate locuri, totul alcătuind un puzzle 
în culori violente, amintind de tablourile curentului 
pop-art. 

Asistăm la jocul (transformat uneori în ju-
decată…) dintre suflet și trup, județ în cumpăna că-
ruia atârnăm fiecare din noi, vers după vers: eticheta 
,,vândut” se pune pe lucruri, / pe oamenii care devin 
lucruri și nu au habar de ce li / se întâmplă, pentru că 
singurul lor univers e un bazar / plin și gol deopotrivă 
aflat demult în derivă. 

Cea de-a doua felie a volumului, Aerogara 
nadir, ne conduce într-o lume mai veche decât cerul, 
un univers pulsatoriu care adăpostește un (alt) uni-
vers discursiv încărcat de metafore, un nou teritoriu 
de explorat și de exploatat: Cadența clopotului de ar-
gint, margine de / Univers ondulatorie din care pornesc 
/ nouăzeci și nouă de raze, ce se ating delicat, / naiul lui 
Pan fermecat, el are picioare strâmbe / și copite, mereu 
prinde câte o fecioară / beată de această translație, / de 
trei sute șaizeci și șase de ori pentru că / toți anii devin 
bisecți, se umplu de lighioane, / de nu știi pe unde s-o 
apuci / în lumea aceasta mai veche decât cerul.

Suntem părtași la resemantizarea unor lo-
curi comune, la o lecție de geografie în care poetul 
visează că desenează o antihartă a coordonatelor ne-
gativității: Sunt  / vântul ce urcă în spirale de cânt, / 
păsări mari se oglindesc în cochilia soarelui, / stânci de 
argint lunecă într-un munte alchimic, / râul, ca o coasă 
a timpului, își ridică umerii / care lucesc în lumina de 
chihlimbar, / Plonjez, / în adânc e liniște, cristal lichid 
plecat înspre Sine, / nu aud, nu văd, nu știu unde mă 
găsesc. 

Incertitudinea omniprezentă reechilibrează, 
paradoxal, căutările unui limbaj în tensiune continuă, 
care străpunge liniștea aparentă. Poeta focalizează 
permanent conexiuni ale interiorităților multiple, în 
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deschideri simultane ale înăuntrului și exteriorului, în 
poeme-catalizator, ce devoalează intimele articulații 
ale actului de poeză: Roata fântânii cu șaisprezece spițe 
se învârte, umple / zilele mele cu prospețimea tăcerii, din 
ce în ce mai des / mă arunc în adânc, acolo e întuneric, 
se deschid porți / de cleștar, în mijlocul Pământului este 
o împărăție / unde lumina te inundă de pretutindeni.

Căutările neîntrerupte din primele două 
părți iau o formă ascensională, abruptă, în cea de-a 
treia, intitulată Treptele, de fapt, forma scării cu un 
singur sens, doar cea a urcușului, simbolizând o ri-
dicare cu trupul și sufletul înspre înalturi inaccesibile 
altfel: Încremenită în zbor, lebăda visează lumi mișcă-
toare / sub aripi, sub picioare, în oglinzile ei devine mi-
rarea / iluzie, numerele au o bază din care ea decolează 
/ mereu la ora zero.

Asistăm, pagină după pagină, la un act repe-
tat și asumat de reconstrucție identitară, într-o lume 
când pulverizată, când implozivă, care-și caută înfri-
gurată ultimele fragile repere (o pânză de păianjen, 
fractalul univers), epuizând, rând pe rând,  posibilită-
țile de ființare, lumile ficționale: În uitare, țara aceasta 
este curată și oamenii / râd, în uitare încerc să aflu dacă 
mai exist. Identitatea de sine se zbate între mormântul 
lui Tuthankamon și coliba de pescar, atingând nuclee 
semnificative, centre contrapunctice ale unor șiruri 
de existențe, trecând dintr-o criză într-alta: De când 
aștept, a încărunțit Timpul.

Poemele par fracturate, încărcate de mărci 
ale simultaneităților negative, care amprentează cro-
matic, auditiv și olfactiv spațio-timpul microuniver-
surilor inflexibile: Fața orașului e din ce în ce mai tra-
să, / mai neagră ca a unui fumător înrăit, / A dispărut 
dimineața de trandafiri, aroma / castanilor comestibili 
și strigătul din Cetate, / Ciorile se înmulțesc, depășesc 
numărul  / oamenilor și păsările cântătoare au evadat, 
/ ele au pe aripi legendă și focurile albastre / le ghidează, 
vântul duce peste râu  / vaduri de minciună / solidifi-
cată, fantome / comuniste într-o tranziție întârziată,  / 
hârșiite prin amăgiri, piatră de moară / la gâtul orașu-
lui scos în bazar la mezat.

Dinamicitatea suferinței întemeietoare, ba-
zându-se pe forța evocativă a metaforelor poetice, 
reface neîncetat structura de adâncime a unui (auto)
portret poetic încărcat de esența paradoxală a an-
tinomiilor transfigurate (Iar a trecut sfânta cu coasa 
prin bazar), în care eu-l și tu-ul, aliați de moment, fac 
schimb de locuri, de vieți și de morți: Sufletul tău bă-
trân  e prima zăpadă, / vine neașteptat și se topește în 
toate, / în albul său  /  adună furtuna verilor, / triste-
țea morții de fiecare clipă, / Sufletul tău jucăuș e prima 
zăpadă, / iubește și dispare pentru totdeauna / într-un 
univers inaccesibil, / doar cântecul nopților de chihlim-
bar / e puntea pe care mereu transcend vidul.

Apocalipsa iminentă, neanunțată, neantici-
pată, beneficiază de o scenografie pe măsură, în care 

vocea lăuntrică a demolatorului de lumi readuce ma-
teria, prin cuvânt, la starea de umbră: Balaurul înghite 
încet profesii și profesioniști / cu multe medalii atârnate 
pe anarhia secolului, / Un timp li se mai vede capul deja 
aflat în altă lume, / Dimineața se revarsă lină pudră 
de argint, aerul / e albastru peste tot, spaima a intrat 
în vânzătorii / din bazar, îi urmărește din pereți, din 
salteaua / patului, din parchet umbra lor intrată în pu-
trefacție.

Viorica Petrovici refuză presiunea (mult 
prea) agresivă a modelelor actuale, căutându-și per-
manent propriul drum; deși poemele denotă o dispo-
nibilitate pentru experimente moderne, ele alcătuiesc 
o oglindă a sinelui care mai mult absoarbe decât răs-
frânge: Vaiuri, țipăt de pasăre însingurată, urletul unor 
lupi, / toate derulându-se în cadre succesive dintr-un 
film / despre tărâmul nimănui,  / De unde atâta durere, 
atâta forță ce hăituiește? / Norii se ascund în păduri, 
livezile zboară în albastru / și apele  aruncă  boabe de 
mărgărite înflorite, / Pe un skijet de lună, / trec dincolo, 
/ de această tulburare, / îmi pun după ureche o stea, 
întrebările dispar / una câte una  vidate de un altfel de 
timp, / Bătăile inimii se aud tot mai îndepărtate.

Solaritatea ființei interioare din volumele 
anterioare se metamorfozează, decantându-se acum 
în esențe rare, în nocturne zboruri inițiatice ce reușesc 
să învingă moartea: La cumpăna nopții delfinii dorm, 
pescărușii dorm, / liliecii se hrănesc, / La cumpăna nop-
ții stelele nu dorm, visele nu dorm, / misticii delirează, 
/ unii ies din ei, alții merg la fântâni și se crucifică, / Cei 
aleși rămân în lume pentru a mărturisi, / Poeții zboară, 
zboară, zboară până când / rămân pe cumpăna nopții 
dintre Cer și Pământ. Este de remarcat, de asemenea, 
tăcerea dintre poeme, marcată grafic prin generoase 
spații albe, asemenea necesarelor pauze de respirat în-
tre bucățile pieselor muzicale ample.

Ultima parte a volumului adună un cu-
prinzător repertoriu de referințe critice, bogate și 
valoroase, purtând semnături consacrate, dintre care 
amintim aici doar câteva:  Adrian Dinu Rachieru, Sa-
bina Fînaru, Gelu Vlașin, Rodica Mureșan, Carmelia 
Leonte, Radu Cârneci, Marcel Mureșeanu, Emilian 
Marcu, Gheorghe Lupu, Ion Roșioru, Valeria Manta 
Tăicuțu, Vasile Spiridon sau Tit Liviu Pop, cel care 
anticipa încă din 2002: Cu simplitate, zborul are ca 
simbol firesc aripa, întâlnită ades ca o atracţie spre alte 
tărâmuri, spre infinit. Creaţia, fizic și intelectual, este 
acum înţeleasă la nivelul maternităţii, viaţa iscându-se 
pentru poetă din adâncul primar al eternităţii. E un 
proces care transformă concretul în simbol, în abstract, 
trupul în vas și sufletul în cunoaștere.

Volumul se dovedește o călătorie (în zbor, 
desigur) fascinantă în universul interior fără odihnă 
al unei poete născute, iar nu făcute, primind în dar ne-
numărate perechi de aripi pentru a putea birui, astral, 
în războiul cu lacoma inerție telurică.

Carnete critice
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Doina CERNICA

Un monument pentru 
părintele literaturii  

bucovinene

În tinda Bisericii „Adormirea Maicii Dom-
nului” din Boian, biserica lui Ion Neculce, cum este 
cunoscută, basarabeanca Ecaterina Botă stă singură, 
în picioare, numai cu băieţeii, Daniel în cărucior și 
Sebastian lângă ea, cu grijă pentru somnul frăţioru-
lui. Dar șoapta noastră nu-l trezește, este ocrotit de 
melodia slujbei, care răzbate prin ușa întredeschisă 
și plutește, odată cu fluturii, peste mormântul pre-
otului Ţapu și al preotesei sale, mișcând ușor, ca o 
mângâiere, mătasea steagurilor și pânza albă care 
acoperă monumentul lui Iraclie Porumbescu. Eca-
terina este nora lui Vasile Botă, boinceanul care și-a 
dorit din tot sufletul bustul lui Iraclie Porumbescu 
în curtea Bisericii, soţul ei este la lucru în Anglia, dar 
ea a vrut să vină numaidecât, numaidecât cu băieţii, 
sunt lucruri pentru care ești prea mic să le înţelegi 
atunci când se petrec, dar mai târziu, când nu te aș-

tepţi, îţi răsar în minte, vii, în culorile vieţii. Oare așa 
i-au apărut și ei amintiri din Dubăsarii copilăriei? 
Oare așa li se întâmplă și colectivităţilor? Perpetu-
ează în timp chipuri de oameni și întâmplări? Se-
bastian mă roagă să trec în carnet și celălalt nume al 
său, Ion, de care, aici, pe moșia lui Ion Neculce este 
și mai mândru. Intru în Biserică, intru în Dumini-
ca Sărbătorii, plină de oameni cuviincioși de toate 
vârstele în veșmintele evenimentului, cu icoane și 
candelabre împodobite cu ștergare brodate cu ouă 
roșii-galben-albastre, în vreme ce pe fruntea iconos-
tasului scrie cu litere mari, latine, puternic luminate: 
„Hristos a înviat! Adevărat a înviat!” În dreapta, oas-
peţii din România, stavroforele proinstareţa Irina 
Pântescu și dr. Gabriela Platon, stareţa Sfintei Mă-
năstiri Voroneţ, farm. Maria Olar și ing. Ion Olar, 
președinta și vicepreședintele Fundaţiei Culturale 

„Leca Morariu” Suceava, și apoi oaspe-
ţii de la Cernăuţi, cercetătorul Dragoș 
Olaru, Nicolae Toma, redactor-șef, și 
Maria Toacă de la „Zorile Bucovinei” 
Cernăuţi, ziarul românilor din Ucrai-
na, amândoi însă originari de aici, Va-
sile Carlașciuc, de la postul Ucraina 
Internaţional, artistul fotograf Nicolae 
Hauca, dar și din Molodia, fostul pri-
mar Lazăr Fialcovschi, ca să-i numesc 
doar pe cei pe care îi știu. Între ei, sunt 
ca la ele acasă stareţa dr. Gabriela Pla-
ton, care în dreapta preotului Vasile 
Nicoriuc își face auzit glasul argintiu 
nu o dată de-a lungul Sfintei Liturghii, 
dându-le cunoscătorilor sentimentul 
participării la un moment rar, geamăn 
unuia cu Angela Gheorghiu la Opera 
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Regală din Londra, și Maria Toacă, discretă, efici-
entă, cu nepoţica Veronica Andrieș, mereu alături, 
în ie și catrinţă, purtând pe cap o cununiţă cu flo-
ri roșii-galben-albastre. Cu părinţii foști enoriași ai 
Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, Biserica 
în care s-au cununat și din care prea devreme i-a 
condus pe ultimul drum, întotdeauna mândră de 
istoria spaţiului natal, de oamenii de vază care l-au 
înnobilat cu spiritul lor, de existenţa numelui său în 
„Doina” lui Eminescu, talentata ziaristă s-a implicat 
în pregătirea evenimentului cu o bucurie stăpânită 
de răspundere. Alături de gospodarul de frunte care 
este Vasile Botă, de primarul Gheorghe Demenciuc, 
de părintele paroh Vasile Nicoriuc, și 
de apropiaţii lor, neamuri, membri ai 
consiliului sătesc, ai consiliului paro-
hial, a văzut în hotărârea Boianului 
de a se îmbogăţi cu un monument 
dedicat lui Iraclie Porumbescu un 
prilej de cinstire a credinţei străbu-
ne, creștin-ortodoxe, dar și de îm-
plinire a visului unui profesor din 
soiul celor despre care se spune că 
sunt sarea pământului, Vasile Bizovi, 
autorul complexei, deosebitei mo-
nografii a așezării, apărută postum, 
în anul 2005, prin strădania soţiei 
sale, profesoara Eleonora Bizovi, și 
a scriitorului Dumitru Covalciuc. 
Monografia reproduce în deschidere 
stema Boianului, desenată de pro-
fesoara Lilia Botă, dominată de trei 
biserici care „întruchipează credin-
ţa nestrămutată a consătenilor”, iar bourul cu stea 
„reflectă, potrivit legendei, însăși denumirea satului 
Boian”. Or ajungerea preotului Iraclie Porumbescu 
în această așezare și stabilirea sa aici, din primăva-
ra anului 1857 până în primăvara anului 1859, „cu 
mutatul întregii caravane a familiei și gospodăriei 
sale – inclusive micul Ciprian de cam 3 1/2 anișori 
atunci)” de la Şipotele Sucevei nu este una obișnui-
tă, fiind trimis să apere ortodoxia într-un moment 
de asalt al catolicismului asupra acesteia cu sprijinul 
„vitregii stăpâniri austriecești”, cum povestește cu 
lux de amănunte Leca Morariu în cuprinzătoarea sa 
lucrare „Iraclie și Ciprian Porumbescu”, mai exact 
în volumul I, apărut la Editura Heruvim, Pătrăuţi, 
2014, prin grija Fundaţiei Culturale „Leca Morariu” 
Suceava.

Visul profesorului, marelui dascăl al învă-
ţământului românesc în nordul Bucovinei, cum îl 
numește Dumitru Covalciuc pe Vasile Bizovi, a fost 
trăit în aceste aproape două decenii de la stingerea 
sa din viaţă de către Vasile Botă ca o moștenire sufle-

tească, ca o flacără a cărei căldură a ajuns să-l cuprin-
dă și pe tânărul Cristian Ion Botă, absolvent al Co-
legiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava 
și student la Sculptură în ultimul an la Universitatea 
de Artă „George Enescu” din Iași. Nici n-a fost greu, 
Cristi fiind crescut și de părinţi, Rodica și Ion Botă, 
și de bunici, Paraschiva și Dumitru, fratele lui Vasile 
Botă, în respectul și dragostea pentru valorile româ-
nești și cu talentul deja trecut prin examenul câtor-
va lucrări, între care și bustul lui Dumitru Covalciuc 
din Oprișeni. Cheltuielile, nu mici, sculptura este o 
artă costisitoare, au fost suportate integral de familia 
lui Vasile Botă, iar munca tânărului artist și-a găsit 

răsplata doar în satisfacţia de a fi autorul unicului 
monument de pe întreg pământul românesc închi-
nat preotului Iraclie Porumbescu, părintele literatu-
rii bucovinene și tatăl genialului compozitor Cipri-
an Porumbescu. În ceea ce privește chipul tânărului 
preot, sursa majoră de inspiraţie o reprezintă un 
portret după Epaminonda Bucevschi, pe care Dra-
goș Olaru, cu o viaţă petrecută între hârtii secrete, 
hârtii de preţ, hârtii enigmatice, la Arhivele de Stat 
din Cernăuţi, mi-l arată reprodus într-o carte edi-
tată la Suceava. Ştiu unde se află, dacă se mai află, 
originalul? Nu, dar am să o întreb pe artista plastică 
și universitara Oana Ruxandra Hrișcă, al cărei doc-
torat a fost axat pe viaţa și creaţia marelui pictor al 
Bucovinei, prietenul lui Ciprian Porumbescu.

Urc în balconul Bisericii, cu grijă să nu-i 
stingheresc pe coriștii dirijaţi când de Elena Igna-
tiuc, când de Angela Grosu-Ilaș, dirijor secund, pri-
vesc de sus, este Duminica Vindecării orbului din 
naștere și o lumină bună, blândă, tămăduitoare în-
văluie totul, suntem înainte de Sfinţii Împăraţi Con-
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stantin și Elena, mâine, și de Înălţare, de Ispas, joi, 
în stânga se așază ca un curcubeu pe pământ un șir 
lung de tinere mame și tineri taţi, cu pruncii în braţe 
sau cu cei mici lângă genunchi, ocrotitor, cu lungi 
lumânări aprinse, primii, în nevinovăţia lor, la sfânta 
împărtășanie. Lângă perete, o masă lungă, și aceasta 
albă brodată cu ouă roșii-galben-albastre, cu coșuri 
pline de bunătăţi pentru îndătinatele pomeniri.

Nu poate fi o zi mai frumoasă decât aceasta 
care ne așteaptă pentru dezvelirea și sfinţirea bus-
tului lui Iraclie Porumbescu. Mă minunez de florile 
boincenelor care ne-au înconjurat. Sunt minunate și 
pentru mireasmă, culori, catifelare, dar pentru mine 
și fiindcă vin din copilărie, nu am mai văzut aseme-
nea în grădinile Sucevei și arar chiar și la Vama. Ne 
zâmbește cu toată faţa și un alt boboc din neamul 
ales al botenilor, Elizaveta. Dar mulţimea cea mare 
curge ca un râu, cu fetiţele și băieţii în frunte, spre 
Proinstareţa Irina Pântescu, intimidaţi și dornici 
totodată să-i primească darul, cartea Poeziilor pe 

care Măicuţa le-a învăţat când era de vârsta lor și pe 
care le recită și după opt decenii. Da, oameni cu flo-
ri și cărţi la piept, Eleonora Bizovi cu margarete cât 
niște crizanteme, Dragoș Olar cu volumul chipului 
lui Iraclie Porumbescu tânăr, Maria Olar cu tomul I 
din „Iraclie și Ciprian Porumbescu” al lui Leca Mo-
rariu.

În iarba ca de mătase, o cruce pe locul unde 
s-a aflat altarul bisericii dintâi, biserica de lemn înăl-
ţată de marele vornic al Ţării de Sus, Ion Neculce, 
autorul faimoasei scrieri, „Letopiseţul Ţării Moldo-
vei de la Dabija-Vodă până la a doua domnie a lui 
Constantin Mavrocordat”, precedat de „O samă de 
cuvinte ce suntu audzite din om în om, de oameni 

vechi și bătrâni…”, monumentul funerar al preotului 
Boris Ţapu și al soţiei sale, Zinaida, veniţi din Ba-
sarabia, preot care a păstorit aici peste jumătate de 
veac și care, îmi povestește Maria Toacă, ea și soţul 
ei, ziaristul Tudor Andrieș, păstrându-i duioasă și 
plină de respect amintire pentru grija purtată bise-
ricii și boincenilor în vremuri de restriște, și l-a ales 
urmaș pe preotul Vasile Nicoriuc.

Maria Toacă, acum în primul rând boin-
ceană, le mulţumește colegilor din presă, cum va 
avea să o facă și public, Maria Olar îi scrie o dedica-
ţie primarului Gheorghe Demenciuc pe cartea vieţii 
lui Iraclie Porumbescu, iar eu mă gândesc la atracţia 
pentru publicistică a preotului și mai cu seamă la 
celebrul său reportaj din noiembrie 1856 „Desmor-
mântarea domnitorilor Moldovei: În catacombele 
mănăstirei Putna”, publicat în același an în „Albina 
românească” și reprodus de Leonida Bodnărescu în 
volumul „Scrierile lui Iraclie Porumbescu”, relatare 
prin care, afirmă istoricul literar Nicolae Cârlan, 

„autorul se situează chiar la obârșia 
tendinţelor genetice ale reportaju-
lui în istoria acestui gen publicisti-
co-literar din cultura noastră”. „În-
cordăciunea e mare și se esprimă în 
faţa tuturor asistenţilor. Nu se aude 
altă vorbă decât «ah acum vine, 
vine hotărâtorul și principalul mo-
ment: oare cum vom afla pe Ştefan 
cel Mare?»” sună ecou o frază din 
relatare, în vreme ce Elizaveta și Se-
bastian Ion, nepoţeii lui Vasile Botă, 
depărtează pânza albă de pe chipul 
lui Iraclie Porumbescu, agheasma îl 
învăluie într-o ploaie sfântă și pa-
tru săteni trag cele patru clopote 
ale clopotniţei de la marginea cur-
ţii-grădină-cimitir a Bisericii, una 
din cele mai înalte și albe clopotni-
ţe din câte am văzut vreodată, di-

latând clipele cu glasul lor melodios, arc invizibil și 
puternic spre tării. Lângă mine, Maria Olar îi soarbe 
cu ochii trăsăturile și șoptește emoţionată: „Numai 
nu vorbește!”

„Să ne închinăm la înfăţișarea sa blândă și 
iertătoare!” ne îndeamnă parohul Vasile Nicoriuc, 
după ce a evocat trecerea cu urme de neșters la Bo-
ian a părintelui Iraclie Porumbescu, „creștin pe care 
nu-l ţine minte nimeni”, dar despre care „scrierile 
spun că a slujit doi ani în această biserică aposto-
lească”, „trimis de episcopul Hacman să-i întoarcă 
înapoi pe boincenii trecuţi la greco-catolici la cere-
rea austro-ungarilor” și nu tocmai bine primit de 
localnici. „Poate cei doi ani au fost cruciali pentru 
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ortodoxia noastră”, apreciază primarul Gheorghe 
Demenciuc și adresează mulţumiri, și din partea 
sa, și din partea consiliului sătesc dlui Vasile Botă 
pentru fapta acestui monument și de asemenea lui 
Cristi Botă, „un băiet extraordinar, cu o perspectivă 
și un viitor fain”: „Cristi, lumea o să știe de-acum de 
tine, părinţii, Rodica și Ion, or să se mândrească cu 
tine”. Apoi, cuprinzându-ne cu privirea și făcându-l 
să se îmbujoreze pe sculptor, încheie: „Iar eu sunt 
fericit că l-am avut elev!”

O zi mare, nevisată, i-a apărut lui Vasile 
Botă această zi, înnobilată de oaspeţi cum de mult 
nu a mai avut parte Boianul, stareţele Sfintei Mănăs-
tiri Voroneţ, ministrul-con-
silier Edmond Neagoe de la 
Consulatul General al Româ-
niei la Cernăuţi, și trecând 
cu modestie peste sine însuși, 
care a dus greul pregătirii și 
înfăptuirii acestei zile, i-a che-
mat din amintire pe profesorul 
Vasile Bizovi și pe sculptorul 
Dumitru Gorșcovschi, cu care 
a început gândul bustului lui 
Iraclie Porumbescu la Boian, 
a povestit cum povestindu-i-l 
lui Cristi, nepotul i-a zis sim-
plu, „Hai să-l facem noi!”, și 
și-a exprimat gratitudinea faţă 
de preotul Vasile Nicoriuc și 
faţă de primarul Gheorghe 
Demenciuc, întrucât contea-
ză „un cuvânt bun la un drum mare”, dar și faţă de 
Maria Toacă, „care a fost cu partea teoretică a mo-
numentului”, văzând în toate, în tot – „Lucrarea lui 
Dumnezeu la Boian!”

Vorbind despre ideile bune care semănate 
ajung să rodească și peste ani, cum a fost și aceasta, 
a bustului dus la capăt prin stăruinţa lui Vasile Botă, 
Nicolae Toma, redactor-șef al ziarului „Zorile Bu-
covinei” Cernăuţi, a propus primarului, consiliului 
sătesc să ia în considerare posibilitatea de a conferi 
dlui Vasile Botă titlul de Cetăţean de Onoare al așe-
zării.

Venind de la Herţa, de la comemorarea 
victimelor deportărilor staliniste, ES ministrul-con-
silier Edmond Neagoe a trăit de două ori în cursul 
aceleiași duminici recursul la memorie, vitală pen-
tru mersul înainte în existenţa oricărei comunităţi și 
cu atât mai mult în cazul celei românești din Ucrai-
na, unde nu este vorba doar de pasul spre mâine, 
ci și de păstrarea identităţii, a limbii, a credinţei, a 
conștiinţei de neam. Diplomat și om de condei, Ed-
mond Neagoe a elogiat Boianul ca spaţiu în care au 

apărut sau prin care au trecut personalităţi în mă-
sură să-i susţină pe cei de azi, așa cum o dovedește 
șiragul celor care ne privesc, ne vorbesc, cu fapte-
le, cu viaţa lor din monografia scrisă de profesorul 
Vasile Bizovi și îngrijită, dusă la lumina tiparului de 
Dumitru Covalciuc, între care, iată, și fiul preotului 
omagiat, compozitorul Ciprian Porumbescu, auto-
rul cunoscutelor și iubitelor imnuri ale românilor, al 
operetei „Crai nou” și al nemuritoarei „Balade”.

Mulţumită, onorată ca toţi boincenii de 
prezenţa la vârf a Sfintei Mănăstiri Voroneţ, de 
„darul Măicuţei Irina, care i-a fericit pe toţi copiii, 
a conducerii Fundaţiei Culturale „Leca Morariu” 

Suceava, a colegilor din presă, a arhivistului Dragoș 
Olar și a fostului primar Lazăr Fialcovschi, „mare 
credincios”, Maria Toacă a afirmat că boincenii nu 
trebuie să păstreze simţământul unei vini faţă de pă-
rintele Iraclie (aluzie, ca și cuvântul primarului, la o 
jelanie în care parohul se plânge de lipsa de corec-
titudine în respectarea obligaţiilor faţă de biserică, 
incorectitudine generată de conflictul între apără-
torii credinţei ortodoxe și promotorii renunţării la 
aceasta). Iar dacă totuși o fi fost vreo vină, a continu-
at Maria Toacă, aceasta a fost acum răscumpărată: 
Boianul a făcut ceea ce n-a făcut toată România: un 
bust pentru Iraclie Porumbescu! Şi a susţinut pro-
punerea ca dlui Vasile Botă să i se acorde titlul de 
Cetăţean de Onoare al Boianului. Încheierea însă i-a 
aparţinut nepoţelei sale, Veronica Andrieș, cu reci-
tarea unei poezii de Iraclie Porumbescu, Eu sunt fată 
de român/ Cu nume de floare,/ Mai slăvit ca al meu 
neam/ Nu-i altul sub soare! /România, ţara mea,/ 
Dulce-i mult și dragă./ Mai frumoși voinici ca-n ea/ 
Nu-s în lumea-ntreagă”, care i-a adus sărutări – pri-
ma de la profesoara Eleonora Bizovi, îmbrăţișări și 
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înduioșate aplauze.
Încă ţinând la piept, la căldura inimii, mo-

nografia dedicată de Leca Morariu părintelui Iraclie 
Porumbescu, pe care însă avea să o dăruiască boin-
cenilor, Maria Olar a povestit că patronul spiritual al 
Fundaţiei pe care o conduce nu doar a realizat mo-
nografia Porumbeștilor, ci este și ctitor al Muzeului 
„Ciprian Porumbescu” de la Stupca. Despre mono-
grafie, istoricul literar Liviu Papuc scrie în prefaţă: 
„Ce înseamnă  această monografie pentru cultura 
română? Pe de o parte, este primul studiu aprofun-
dat al vieţii și activităţii lui Iraclie Porumbescu (pă-
rintele literaturii bucovinene – cum spune Leca Mo-
rariu). Pe de altă parte, este, în sfârșit, o monografie 
cu adevărat știinţifică a lui Ciprian Porumbescu, 
după atâtea cărţi, mai mult sau mai puţin romantice, 
închinate acestuia”. Pentru acest „părintele literaturii 
bucovinene”, tot aici își găsește locul plăcuta surpri-
ză când răsfoind comoara cărţii lui Vasile Bizovi, am 
descoperit că Leonida Bodnărescu, cel care a oferit, 
a susţinut cu volumul său de scrieri literare ale lui 
Iraclie Porumbescu temeiul acestei convingeri, este 
originar tot din Boian.

După ce-i impresionase pe participanţi 
cu prezenţa, la 86 de ani niciun drum nu este ușor, 
după ce îi încântase pe copii și pe părinţii lor cu da-
rul cărţii sale de poezii ţinute minte – „Poeziile Măi-
cuţei”, stavrofora Irina Pântescu, proinstareţa Sfintei 
Mănăstiri Voroneţ, i-a impresionat pe toţi cu pilda 
celor zece leproși lecuiţi de Mântuitor: „Doar unul 
singur s-a întors să-i mulţumească! Boianul, cel care 
s-a gândit la Iraclie! Dumnezeu să vă ţină această 
memorie vie!” După care le-a recitat „Dreptatea lu-
pului”, aluzie la vremurile noastre, „Morala o înţele-
geţi cu toţii”, și a fost îndelung aplaudată: „Bravo!” 
„Bravo!”

„Parcă ar vorbi! Parcă ar ţine o predică!” 
a spus stavrofora dr. Gabriela Platon, stareţa Sfintei 
Mănăstiri Voroneţ, mărturisind că au fost rânduite 
să vină de la o ctitorie a lui Ştefan cel Mare la pome-
nirea, sărbătorirea celui care a fost și stareţ al Putnei 
odihnei veșnice a lui Ştefan cel Mare, într-o legătu-
ră intimă de destin, pe care a descifrat-o public și 
în mulţumirea personală adresată părintelui Iraclie 
„că a fost tatăl lui Ciprian, deoarece «Tatăl Nostru» 
al monahiei Onufria de la Văratec m-a întors spre 
credinţă”, după care a cântat rugăciunea pe melodia 
lui Ciprian, cu vocea sa inegalabilă, acompaniată cu 
respect, în surdină, de boinceni.

Dacă Maria Toacă și-a exprimat convinge-
rea că „Vasile Bizovi se bucură din cer” în această zi 
a visului împlinit, Doamna sa, profesoara Eleonora 
Bizovi, a simţit nevoia privirii în urmă, pomenind și 
de alţi preoţi slujitori ai Bisericii „Adormirea Maicii 

Domnului” în cei 181 de ani care au trecut de la sfin-
ţirea sa și la rându-i a vorbit de meritata preţuire a 
neodihnei boinceanului Vasile Botă în folosul obștii 
prin oficializarea rangului incontestabil de Cetăţean 
de Onoare al Boianului, neodihnă care este vie în 
roadele sale, între care plantarea cireșilor de-a lun-
gul drumului „din care se îndulcesc și azi sătenii”.

Încercând să cuprind cu privirea sărbă-
toarea părintelui Iraclie din curtea-grădină-cimitir 
a Bisericii lui Ion Neculce, m-am retras prin iarba 
fină într-o părelnică singurătate spre clopotniţa ca o 
punte albă între pământ și cer, până m-a oprit zbo-
rul neașteptat, plecat poate din cuibul clopotelor, al 
unui porumbel. Iar cartea pe care Maria Olar o ţinu-
se lângă inimă și o lăsase plină de căldura ei boin-
cenilor s-a deschis cu un surâs, cât să citesc-recitesc 
istoria numelui părintelui, schimbat oficial în 1881 
din Golembiowski în Porumbescu, dar în fapt încă 
mult mai devreme, cel puţin de când Alecsandri se 
afla refugiat în Bucovina, la 1848: „Pe mine, când ve-
niam la el (Alecsandri), ori când mă chiar întâlnia 
pe drum, totdeauna mă bineventa, respective mă sa-
luta cu: «Porumbiţă întristată, Eu ca tine sunt străin, 
Și´ntr´o ţară depărtată, Tu cânţi tristă, eu suspin» 
– primul cuvânt, adecă, din strofa aceasta a lucru-
lui său propriu, aluziune șăgalnică la numele meu”. 
(…) Dr. Valeriu Branisce, istoriograf al lui Ciprian 
Porumbescu, interpretează și dânsul șăgalnicul salut 
al lui Alecsandri pentru studentul în teologie Iraclie 
Golembiovschi ca «aluzie la numele Porumbescu», 
mai adăugând că «Iraclie încă de la 1848… își zicea 
Porumbescu, care nu era numai pseudonimul său li-
terar, ci și numele lui în viaţa de toate zilele»”.

Dar lumina soarelui trece prin mătasea ple-
oapelor și mă reîntoarce în Biserică, să mă uit încă o 
dată, mai bine, la șirul copiilor în braţele părinţilor 
sau în faţa lor, strâns lipiţi de fermitatea genunchilor, 
până îl văd pe Ciprian înaintea mamei sale, Emilia, 
cu frăţiorul Ştefănel la piept, așteptând cu un aer 
cumincior să fie împărtășit și apoi zbughind-o ne-
stăpânit pe ușa Bisericii în iarba moale la joacă și 
bucurie cât să-i ajungă o viaţă. „Da, zice Vasile Botă, 
măsurând covorul fraged al ierbii, pe-aici și-a purtat 
piciorușele crăișorul Ciprian…”

Călătorim de la Boian la Cernăuţi pe ari-
pa unei chemări irepresibile. Dragoș Olaru, avizatul 
cercetător al istoriei capitalei istorice a Bucovinei, 
ne-a promis, dar în primul rând le-a promis condu-
cătorilor Fundaţiei Culturale „Leca Morariu” Sucea-
va, farm. Maria Olar și ing. Ion Olar, care au ocrotit 
ultimii ani ai Doamnei lui Leca Morariu, aproape 
respirând împreună cu ea bogatele amintiri ale bo-
gatei și dramaticei lor vieţi, să ne conducă să vedem 
casa soţilor Morariu, pe care o identificase abia de 
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curând. Imaginea pe care i-o păstram în minte, cu 
explicaţia „Casa Morărenilor, Cernăuţi, str. Munte-
niei, nr. 14/z”, dintr-o tipăritură modestă a Muzeu-
lui Naţional al Bucovinei și a Muzeului Etnografic 
al Bucovinei, Leca Morariu, „Drum sfânt înspre Li-
bertatea românească. File de jurnal”, Suceava, 1998, 
în redactarea lui Nicolae Cârlan, era destul de ștear-
să din cauza calităţii scăzute a tiparului. Oricum, o 
casă arătoasă și acum, chiar dacă uzată de timp ca și 
strada, azi cu inscripţia „46, vul. Karmeliuka”, stra-
da Karmeliuk, nr. 46. Târzia identificare, ne explică 

Dragoș Olaru, ţine de obiceiul vremii de a însoţi o 
cifră de literele alfabetului. Încercarea mea de a-i 
surprinde fotografic faţada pentru o comparaţie ul-
terioară cu poza din filele de jurnal este sabotată de 
coroanele mari ale celor doi copaci din faţă, înalţi 
cât ea. Oricum, ar fi de prisos! Exclamaţia afirma-
tivă, încântată și uluită deopotrivă, a Mariei Olar, 
„Asta e! Chiar asta!” exclude eroarea. A căutat-o mai 
de câte ori a ajuns la Cernăuţi, aproape că își pier-
duse nădejdea să o mai vadă și uite-o în faţa noas-
tră, cu clanţa porţii de la gardul de plasă metalică 
aplecându-se ușor sub atingerea fermă a mâinii sale 
nerăbdătoare și poarta deschizându-se tăcut. Feres-
trele „termopan” sunt întredeschise în partea de sus, 
dar nimeni nu iese să ne întrebe ce căutăm, așa că 
facem ocolul clădirii. Iarbă, flori, un trandafir, un 
pomișor, un pom… Maria Olar crede că e o casă cu 
chirie, doar parţial locuită. Apoi începe să inventari-
eze transformările. Ochiul de inginer al lui Ion Olar 
îi cântărește observaţiile. Nu au văzut-o niciodată, 
dar o cunosc bine, au ascultat-o, povestită de Doam-
na Profesoară Octavia Lupu-Morariu de atâtea ori, 
încăpere de încăpere, mobilier, tablouri, cărţi, ma-
nuscrise, au văzut-o desenată, au ajuns în fiecare 
ungher, fiecare ungher atât de preţios pentru tinerii 

care au ridicat-o, pentru maturii alungaţi din ea de 
război, de „ciuma roșie”, despărţiţi de ea pe vecie de 
o Bucovină despicată în două. Îmi spun că aici s-au 
adunat documentele legate de Iraclie Porumbescu și 
Ciprian Porumbescu, „Arhiva Porumbescu”, prima 
în bagajul refugiului.

Soţii Olar se îndură greu să se desprindă de 
casă și de chenarul de verdeaţă al temeliei sale, încă 
sănătoasă, puternică, spune specialistul, Ion Olar, și 
mai în temă după înălţarea, acum câţiva ani, a casei 
familiei Olar la Mănăstirea Humorului. Maria Olar 

nu știe cum să-i mai mulţumească lui Dragoș 
Olaru, Dragoș Olaru zâmbește, mulţumit de 
bucuria lor, de finalul fericit al aventurii per-
sonale în căutarea proprietăţii atât de scumpe 
soţilor Octavia și Leca Morariu, apoi o um-
bră îi acoperă chipul și-i întunecă și mai tare 
chipul întunecat de ochelarii de soare: Nu, nu 
crede că solicitarea însemnării casei cu o pla-
că, o inscripţie comemorativă ar avea sorţi de 
izbândă.

În curte, chiar lângă poartă, trunchiul 
retezat al unui nuc uriaș. Va fi fost în picioare, 
de strajă casei, când Octavia și Leca Morariu 
trăiau aici fericiţi? Cât de profund coboară în 
timp cercurile sale? Dacă am porni pe spirala 
lor, oare unde am ajunge? Ne aplecăm între-
bările și privirile cât mai aproape de suprafaţa 
lemnoasă, și ea îmbătrânită de ploi, arșiţă și ză-

pezi, până când ne apare nu ca un buchet de cercuri 
concentrice, ci cu adâncituri în direcţii și în întâl-
niri neașteptate, o hartă misterioasă, purtând, poa-
te, cine știe, în desenul său indescifrabil linia acelui 
„Drum sfânt înspre Libertatea românească”, la care 
visa Leca Morariu în jurnalul său. Vis scump plătit 
de el și de atâţia intelectuali după război în ţara care 
când nu și-a aruncat în închisori aristocraţii spiritu-
lui, i-a umilit și le-a grăbit sfârșitul. În această parte 
neagră a vieţii sale, credem că libertatea, alinarea, 
cărturarul și le-a aflat doar la masa de scris. Aco-
lo unde a crescut, tom după tom, cartea celor doi 
înaintași, a celor doi luptători pentru destinul bun 
al românilor, „Iraclie și Ciprian Porumbescu”. Cin-
stindu-i, boincenii l-au cinstit și pe Leca Morariu, și 
pe Doamna sa, care și-a trăit ultimii ani dactilogra-
fiindu-i manuscrisul. Iar pasul nostru peste pragul 
casei lor din Cernăuţi în chiar ziua dezvelirii bus-
tului lui Iraclie Porumbescu și a evocării împreună 
cu fiul său, Ciprian Porumbescu, nu poate fi decât 
un semn. Dar nu vom ști niciodată dacă el se afla 
deja scris pe harta trunchiului bătrân sau atunci l-a 
încrustat speranţa din glasul dulce al micuţei Vero-
nica: „Eu sunt fată de român/ Cu nume de floare,/ 
Mai slăvit ca al meu neam/ Nu-i altul sub soare!” 
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„Franța – centru de 
greutate al exilului 

românesc” 
(Școala de vară de la Sinaia,  

6-11 iulie 2019)

Gina PUICĂ

Organizată de Institutul pentru Investigarea 
Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Româ-
nesc (IICCMER), în parteneriat cu Institutul Cultural 
Român (ICR) și Muzeul Național Peleș, în perioada 
6-11 iulie 2019, Şcoala de vară de la Sinaia consacrată 
exilului românesc, ajunsă la cea de-a III-a ediție, și-a 
axat tematica pe exilul românesc din Franța (țară văzu-
tă pe bună dreptate de organizatori ca „centru de gre-
utate” al aceluiași exil). Şcoala de vară a avut ca public 
tineri români din țară și din diaspora preocupați de 
tema exilului românesc postbelic.

În deschiderea evenimentului, găzduită de 
Sala de Concerte a Palatului Peleș, după alocuțiunile 
oficialilor (dintre cei prezenți, Anca Hogea, director 
general adjunct al Muzeului Național Peleș, Adrian 
Niculescu, vicepreședinte IICCMER, Mihaela Toader, 
cercetător IICCMER), scriitorul Virgil Tănase a susți-
nut o prelegere intitulată „Călători și emigranți. Două 
feluri de înstrăinare”, impresionantă prin luciditatea și 
originalitatea poziției afișate și prin mărturiile valoroa-
se expuse, încheiată astfel: „Călătorul pleacă pentru a se 
întoarce. Eu asta am fost: un călător în trecere prin Pa-
ris.” Scriitorul a revenit asupra unora dintre ideile sale 
privitoare la exil, inclusiv la conceptul însuși de exil așa 
cum este înțeles acesta în România și investigat de IIC-
CMER. Cunoscătorii lui Virgil Tănase, nevoit să plece 
la Paris în anii 1970, cunosc rezerva sa față de exil; o 
cunosc și organizatorii Şcolii de vară și trebuie felicitați 
că i-au adresat invitația în ciuda acestui lucru. 

Într-adevăr, între figurile cele mai emblema-
tice ale exilului românesc (Monica Lovinescu, Virgil 
Ierunca ș.a.) și Virgil Tănase au existat mai multe fric-
țiuni, care s-ar rezuma în refuzul celui din urmă de a 
se lăsa instrumentalizat politic. De aceea, Virgil Tănase 
nu a cerut azil politic și a refuzat activități și responsabi-
lități pe care personalitatea sa și parcursul său îl îndrep-
tățeau să le obțină în exil. Mai subtil văzut, a refuzat să 

vadă fenomenele, ideile și pe celălalt prin tiparul unui 
militantism poate nobil (anticomunismul), dar care ca 
orice –ism a contribuit la sacrificarea particularului în 
favoarea unor „legi minerale”, cum îi place scriitorului 
să spună. 

Afirmând că nu este cadru didactic (deși a și 
predat), a reafirmat prețuirea sa pentru dreptul celui-
lalt de a alege ce să gândească și să facă (într-o discuție 
de după prelegere, mi-a mărturisit că printre exilați, 
Theodor Cazaban făcea o figură aparte, distingându-se 
prin această trăsătură de a nu impune celuilalt ce să 
gândească). 

În prelegerea sa, Virgil Tănase a evocat, de-
sigur, etapele care au premers exilării și anumite mo-
mente din exil; tribulațiile sale ca scriitor și regizor în 
România și în Franța; unele figuri care l-au marcat 
(profesori, scriitori).

În continuarea programului Şcolii de vară, 
au avut intervenții și au participat la dezbateri Adrian 
Niculescu, nu doar vicepreședinte IICCMER, dar și 
adevărată enciclopedie a exilului românesc; eu însămi, 
cu o comunicare intitulată „Theodor Cazaban (1921, 
Fălticeni – 2016, Versailles), exilatul exemplar”; Radu 
Preda (IICCMER), „De la exil la diasporă. Românii 
pe drumuri”; Silviu Moldovan (CNSAS), „Evoluții ale 
percepțiilor realității din Țară: exilul din Franța”; Marin 
Gherman (Centrul Media BucPress, Cernăuți), „Evo-
luția gândirii geopolitice românești în exilul francez”; 
Cristina Preutu (Univ. Al. I. Cuza din Iași), „Exilul 
românesc de după al Doilea Război Mondial. Repere 
istorice și istoriografice”; Sergiu Mustață (Univ. „Ion 
Creangă”, Chișinău), „Contribuțiile exilului românesc 
la apărarea drepturilor omului. Monica Lovinescu și 
alții”.

O Şcoală de vară foarte serioasă prin focali-
zarea pe o temă deopotrivă vastă și bine circumscrisă, 
generos deschisă dezbaterii.
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Un Vultur în zbor  
pe cerul Poeziei

Denisa CRĂCIUN

Anul acesta poetul invitat să reprezinte Ro-
mânia la cel mai mare festival internațional de poe-
zie din Europa, Voix vives de méditerranée en médi-
terranée (Sète, Franța, 19-27 iulie 2019), este George 
Vulturescu. Fondat acum 20 de ani de Salah Stétié, 
festivalul este coordonat de Maïthé Vallès-Bled, di-
rectoarea Muzeului Paul Valéry de la Sète. 

Ca în fiecare an, la acestă sărăbătoare a Po-
eziei, sunt invitați în jur de 100 de poeți, în special 
din țările cu deschidere la Marea Mediterană, dar 
și de pe țărmurile altor mări sau oceane, precum 
și muzicieni, artiști plastici alături de critici literari 
și poeți animatori care prezintă publicului, înainte 
de începerea recitalurilor poeții invitați și opera lor. 
Bruno Doucey, Josyane de Jesus-Bergey, Aymen Ha-
cen, Janine Gdalia, Kolja Mićević sunt cei care l-au 
prezentat pe scriitorul român, cu măiestrie, entuzi-
asm și admirație. 

Poet, membru al Uniunii Scriitorilor, critic 
literar, doctor în literatură cu o teză despre Ştefan 
Augustin Doinaș, fondator și redactor șef al revis-
tei Poesis (care împlinește anul acesta 30 de ani de 
existență), George Vulturescu aduce cinstire po-
eziei și limbii românești pe scenele festivalului de 
la Sète. Succesul poeziei și a personalității sale este 
răsunător. Un articol din ziarul l’Humanité, din 25 
iulie, dedicat ediției de anul acesta a festivalului, îl 
elogiază. Îi sunt apreciate nu numai originalitatea și 
autenticitatea poeziei, ci și personalitatea sa, impu-
nătoare, carismatică, fiind în acest sens asemănat cu 
celebrul și foarte popularul actor Gérard Dépardieu: 
„Un menhir cu puterea unui uriaș, putere proveni-
tă din adâncimile gâtului, exprimând când bucurie, 
când tragedie, asemenea lui Gérard Dépardieu,  cu 
fizionomia căruia se aseamămă. Din pietre, își ex-

trage energia poetul român George Vulturescu. Din 
pietrele despre care și scrie « Stau zi de zi între ele și 
oraș ca un zid pentru propria-mi ură ». Mânuiește 
cuvintele ca pe niște cuțite. Sau invers «Cuțitul li-
terei nu lasă nimic să putrezească», tranșează el în-
tr-un poem din frumosul volum Pietrele Nordului, 
apărut la Editura Jacques André. «  Frica mea cea 
mai teribilă este să văd cum îmi dispar cuvintele de 
pe pagină, la fel de negre ca și străfundul ochiului 
meu orb », mărturisește acest colos delicat“.    

La Sète, timp de 8 zile, acest „colos delicat“  
are zilnic două și uneori trei recitaluri de poezie 
(2-3 ore lectură de poeme în limba română, reluate 
apoi în limba franceză de actori talentați). De fiecare 
dată, este acompaniat de muzicieni (cum sunt David 
Kpossou, muzicuță și alte instrumente sau Romulo 
Sampa, voce și chitară). Uneori este însoțit pe ace-
eași scenă de poeți din alte țări, precum tunisianul 
Adam Fethi, care este traducătorul operei lui Emil 
Cioran în limba arabă (a tradus și publicat cinci 
din cărțile marelui filozof și alte trei sunt pe masa 
de lucru, urmând să apară în curând), francezul 
Emanuel Campo și două poete: Tal Nitzan din Isra-
el și Maryam Haidari din Iran. Pe unii din invitați, 
George Vulturescu îi cunoște deja de la alte festiva-
luri de literatură și este încântat să-i reîntâlnească 
aici, este cazul poetului sârb Stevan Tontić (Bosnia) 
și al lui Adam Katzmann (este pseudonimul literar 
al lui Jacques André, generosul editor francez, care 
în 2018 publica în condiții grafice deosebite cartea 
lui George Vulturescu Les Pierres du Nord /  Pietre-
le Nordului, antologie bilingvă de poeme traduse în 
limba franceză de Jean Poncet și ilustrate de artistul 
Pierre Guimet). 

Pe alți poeți îi întâlnește pentru prima 
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oară, le apreciază poezia și le propune cu generozita-
te apariții din poemele lor în paginile revistei Poesis, 
dintre aceștia îi amintim pe Emre Gültekin (Turcia), 
Ingrid Storholmen (Norvegia), Emad Fouad (Egipt). 

De asemenea, George Vulturescu o întâl-
nește la Sète pe marea poetă și romancieră Vénus 
Khoury-Ghata, din care publicase un buchet de 
poeme în numărul din vară al revistei sale dragi, 
oferindu-i-l cu această ocazie. Bucuroși cei doi fac 
schimb de cărți și dedicații. 

Dar nu numai fructuoasele întâlniri cu 
ceilalți scriitori și artiști îl încântă; poetul nostru sa-
vurează în deosebi contacul cu marea, despre care 
spune că ne este tuturor „mamă“, admiră peisajul, 
frumusețea orașului și gentilețea oamenilor. Vizitea-
ză Muzeul Mării, Muzeul Paul Valéry unde se află 
mansucrisele acestuia, dar și cele două săli Salah 
Stétié unde sunt expuse operele donate muzeului de 
scriitorul libanez. Merge în Cimitirul marin să vadă 
mormântul lui Valéry. Privește les joutes, „luptele“ 
nautice de pe apele Canalului Royal. Cu siguranță, 
experiențele trăite în acest orășel mediteranean îi 
traversează imaginarul și se vor regăsi în poemele 
pe care le va scrie ulterior.

Deși George Vulturescu este o personali-
tate culturală foarte cunoscută atât în țară cât și în 
afara granițelor, pentru tinerii cititori care nu l-au 
cunoscut încă se impune să facem o prezentare suc-

cintă a poeziei și a artei sale poetice. 
Născut în martie 1951 în nordul țării, la 

Tireac (județul Satu Mare), prin opera sa, care în-
sumează peste 30 de volume, George Vulturescu 
devine poet al unui „Nord“ al lumii. Absolvent al 
Facultății de Litere din Cluj, debutează cu volumul 
Frontiera dintre cuvinte, în 1988. Dintre cărțile sale 
amintim:  Poeme din Ev-Mediul odăii (1991), Orașul 
de sub varul pereților (1994), Tratat despre ochiul orb 
(1996), Gheara literei (1998), Nord și dincolo de Nord 
(2001), Stânci nupțiale (2003), Monograme pe Pie-
trele Nordului (2005), Alte poeme din Nord (2007), 
Orb, prin Nord (2009), Aur și iederă (2011), Nordul. 
O gnoză a pietrei (2011), Grota și literele (2013), Ne-
gură și caligrafie (2014), Sigiliul Nordului (2016), 
Maladiile lămpilor (2019).

Tradusă în franceză de către minunatul 
Jean Poncet, poet, profesor universitar, diplomat 
poliglot, traducătorul operei poetice integrale a 
lui Lucian Blaga și a celorlați poeți români invitați 
până în prezent la Sète: Horia Bădescu, în 2016, 
Cassian Maria Spiridon, în 2017, George Vasile 
Dâncu, în 2018, dar și  în engleză, germană, sâr-
bă, poezia lui George Vulturescu, în egală măsură 
cosmică și umană, țâșnește dintr-un elan al inimii 

și gravitează în jurul unor teme și motive reitera-
te : ochiul orb, Dumnezeu, literele, peștii, șerpii, 
pietrele, cuțitul, șoimul, corbii, calul, mielul, oile, 
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lupii, arborele, femeia, copilăria, părinții, lumea sa-
tului, codrul, pajiștea, vântul, soarele, luna.

În poemele sale morții se preschimbă în 
copaci, iar Dumnezeu umblă prin lume deghizat 
în piatră a Nordului, după cum îi „arată“ ochiul 
cel „orb“. Poetul ne spune că ochiul acesta „nu 
doarme și nimic nu îmbătrânește în el“, că el „ne 
precede și ne hăituieș-
te până reintrăm în el“. 
Așadar, ochiul „orb“ este 
de fapt văzătorul, pose-
sorul clarvederii și nu 
ochiul care vede fără să 
vadă. Fruct neperisabil al 
ochiului etern, poezia sa 
descrie un zbor vertical, 
o drumeție terestră vizi-
bilă și alta celestă invizi-
bilă. Conștiința sa poeti-
că vine din singularitatea 
găurii negre a ochiului, 
închis în afară, dar înflo-
rit înlăuntru. Din tran-
scendența ochiului „orb“ 
vine relația poetului cu 
limba poeziei lui. „Nu 
locuim o țară, locuim o 
limbă“, a spus cineva, iar 
noi spunem că limba pe 
care George Vulturescu 
o locuiește este cea a sufletului omenesc. Poeziile 
sale nu au nevoie de descifrare, ci mai degrabă de 
o privire în adâncurile insondabile ale interiorită-
ții Ființei. Ele au transparența pietrelor Nordului, 
ale acelui Nord ce are în ochii noștri o triplă sem-
nificație: 1) Nordul geografic, 2) Nordul lingvistic 
indicat de Sensul capătat prin literele chemate să 
compună poemul și 3) Steaua polară, care este sin-
gurul Punct fix al universului nostru aflat în conti-
nuă expansiune. 

Extrem de pregnantă în odele închinate 
Nordului, este imaginea cuțitului nevăzut al litere-
lor. În poemul „Dâra ontologică a cuțitului“ (din 
Pietrele Nordului), acest „cuțit“, ce „nu lasă nimic să 
putrezească“, apropie Realul de Neant, dimensiuni 
indisolubil legate una de cealaltă, care se hrănesc 
din posibilitatea ființării reciproce. La fel de inse-
parabile conviețuiesc în noi sacrul și profanul, cum 
ne exemplifică primul dintre poemele din Grota și 
literele. Intitulat „Numele Tău este în singuranță“, 
poemul e un constat al consubstanțialității umanu-
lui și divinului: „Îngropat adânc în gura mea e nu-
mele Tău / precum într-un buncăr din care soldații 
încercuiți / nu mai pot ieși / numele Tău e însuși 

buncărul în care suntem încercuiți / soldați bravi 
care ne facem nevoile peste tot“. 

Pur și impur crează o noapte albă a ome-
nirii, închisă într-un spațiu etanș, în așteptarea 
sfârșitului. Trimiterea la „ființa către moarte“ a lui 
Heidegger este evidentă, însă  contrariile sunt fo-
losite aici pentru a restitui cuvântului goliciunea și 

vibrația primordială.  
Numelui lui Dumnezeu, deși nerostit, de-

oarece este încă „îngropat“ în grota gurii, se face, 
prin chemarea sa mentală, neîncetată, neostenită, 
buncărul în care umanitatea noastră, vulnerabilă, 
perisabilă se află camuflată și în același timp încer-
cuită de eternitate : „Îngropat adânc în gura mea e 
numele Tău / precum într-un buncăr din care sol-
dații încercuiți / nu mai pot ieși / zidurile lui sunt 
de o vreme atât de lipite de mine / de calota craniu-
lui meu în care ești îngropat / e ca o gingie crudă 
întreaga calotă / și orice sunet pe care încerc să-l 
pronunț crește din / carnea ei ca și dinții“. 

Mistică prin toți porii literelor și pe alo-
curi asemănătoare universului lui Nikos Kazant-
zakis, poezia lui George Vulturescu are tăișul cu-
țitului, duritatea pietrei, agilitatea vulturului și lu-
ciditatea dobândită de mintea pogorâtă în inimă. 
Nelipsidu-i însă nici muzicalitea, ritmul, nostalgia 
și lirismul. De aceea, și nu numai de aceea, pentru 
că nu numai poetul, ci și omul George Vulturescu 
posedă calități excepționale, cu mândrie afirmăm 
că la festivalul de la Sète un Vultur a planat maies-
tuos pe cerul Poeziei.
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„Ziua Victor Brauner”  
la Piatra-Neamț

(ediția a VI-a, 15 iunie 2019)

Eveniment

Sunt deja 16 ani (de la sărbătorirea Cente-
narului nașterii artistului, în 2003) de când „Proiec-
tul Victor Brauner” funcționează la Piatra-Neamț. 
Acum, în orașul natal al pictorului, Liceul de Arte se 
numește „Victor Brauner”, un corp al acestui liceu e 
„învelit” (pictură murală) cu simbolurile consacrate 
de opera marelui suprarealist (lucrare realizată de 
elevii liceului, sub coordonarea pictorului și pro-
fesorului Ştefan Potop), există un bust al lui Victor 
Brauner (realizat de sculptorul Lucian Tudorache), 
iar artistul a fost declarat (post-mortem) „Cetățean 
de Onoare al Municipiului Piatra-Neamț”. În cu-
rând va fi aici și o stradă Victor Brauner. Astăzi, dacă 
faci o plimbare prin Piatra-Neamț, pe acest itinerar 
Victor Brauner, din prezent, sau pe cel imaginar, din 
trecut (locul în care s-a aflat cândva Casa Brauner de 
pe fosta str. Col. Roznovanu, fosta Şcoală de Băieți 
nr. 2 – acum unul dintre corpurile Liceului de Arte, 
grădina zoo din Parcul Cozla, Sinagoga Catedrală 
„Baal Shem Tov”) îți dai seama că orașul „respiră” 
memoria acestui artist.

Cu ocazia celei de a VI-a ediții a „Zilei 
Victor Brauner” (care a avut loc în 15 iunie 2019), 
l-am întrebat pe inițiatorul proiectului și omul care-l 
duce mai departe, scriitorul și criticul de artă Emil 
Nicolae, cum apreciază parcursul de până acum?

Răspuns: „Într-o lume în care cuvintele 
și imaginile (mai mult sau mai puțin contrafăcute) 
tind să înlocuiască realitatea, eu rămân la părerea că 
mai întâi trebuie să te exprimi prin ceea ce faci și nu 
prin mesaje <despre> ce ai făcut, faci sau vei face. În-
cât aș prefera să-i las pe alții să comenteze ... Totuși, 
dacă mă întrebați, voi recunoaște că am o oarecare 
satisfacție legată de ceea ce am făcut pentru Victor 
Brauner, de 16 ani încoace, respectiv lucruri care se 
văd și lucruri care nu se văd – ascunse / asimilate în 

mentalul colectiv (deși se putea și mai mult și, poate, 
mai bine). De pildă, faptul că am organizat expoziția 
centenarului nașterii pictorului în 2003 (impulsio-
nat și sprijinit de Amelia Pavel, nu uit asta!), la Mu-
zeul de Artă din Piatra-Neamț, la deschiderea căreia 
a participat și acad. Nicolae Cajal (din păcate, a fost 
ultima lui ieșire în spațiul public); că am organizat 
apoi, an de an, alte expoziții și evenimente dedicate 
lui Victor Brauner și mișcării de avangardă, în gene-
ral (nu doar la Piatra-Neamț, ci și în alte locuri din 
țară); că am scris trei cărți despre viața și opera artis-
tului (toate apărute la Editura Hasefer); că am publi-
cat zeci de articole despre Victor Brauner și despre 
rolul artei experimentale; că am conferențiat, la uni-
versități și în alte instituții culturale din țară și din 
străinătate, pe aceleași subiecte ș.a.m.d. Mă opresc 
aici cu înșiruirea (stau, ca <martori>, bibliotecile, 
revistele, înregistrările video și audio, programele, 
afișele etc.)... Da, este o satisfacție să afli (și aud asta 
deseori) că ai contribuit la <vizibilitatea> lui Victor 
Brauner în spațiul românesc, unde era aproape uitat 
(în afara cercului de specialiști). În plus, mă bucur 
că am reușit să instaurez la Piatra-Neamț <nucleul 
iradiant braunerian>, locul în care s-a născut artis-
tul, locul în care el s-a încărcat de energiile artistice 
primare, locul în care trăiesc și eu de-o viață – în 
locul lui Victor Brauner (scuzați accesul paranoid, 
specific avangardiștilor!)...”

După suita de evenimente diverse dedica-
te artistului nostru la Piatra-Neamț, de șase ani în-
coace Emil Nicolae s-a oprit la formatul pe care l-a 
intitulat „Ziua Victor Brauner” (totdeauna în data 
de 15 iunie, firesc), localizat în sinagoga-monument 
„Baal Shem Tov” (construită în 1766, din lemn, uni-
ca din Europa păstrată în original). Acțiunea a în-
registrat un crescendo, în timp, care a coagulat un 
grup de cercetători preocupați constant de avangar-
da românească, precum și artiști din multiple do-
menii. Este rezultatul colaborării Comunității Evre-
ilor Piatra-Neamț cu Uniunea Artiștilor Plastici din 
România – Filiala Neamț, cu Liceul de Arte „Victor 
Brauner”, cu Muzeul de Artă din oraș și cu Teatrul 
Tineretului. Fără a omite, de asemenea, suportul 
material acordat constant de Federația Comunități-
lor Evreiești din România – C.M. 

În acest an, „Ziua Victor Brauner” de la 
Piatra-Neamț a cuprins două secțiuni distincte, 
deopotrivă de interesante. În cursul dimineții (de-
a lungul a două ore și jumătate) s-a desfășurat co-
locviul „Avangarda merge-n Paradis”. Despre Vic-
tor Brauner, despre alți artiști și despre fenomenul 
avangardist au vorbit: istoricul literar Geo Șerban 
(București), ziaristul și colecționarul Vladimir 
Pană (București), criticul literar prof. dr. Isabel Vin-
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tilă (Suceava), scriitorul dr. Adrian Alui Gheorghe 
(Piatra-Neamț), scriitorul, traducătorul și editorul 
Leo Butnaru (Chișinău), istoricul de artă Cătălin 
Davidescu (Craiova), scriitorul și 
redactorul-șef al revistei „Expres 
cultural” prof. univ. dr. Constantin 
Pricop (Iași), scriitorul, editorul și 
redactorul-șef al revistei „Mozai-
cul” dr. Petrișor Militaru (Craio-
va), scriitorul și redactorul-șef al 
revistei „Bucovina literară” Ale-
xandru Ovidiu Vintilă (Suceava), 
cercetătorul și editorul Cosmin 
Pană (București). Întreaga asis-
tență (respectiv, protagoniștii și 
publicul interesat) a fost de acord 
că noile informații documentare și 
opiniile orginale reprezintă o con-
tribuție consistentă la cunoaște-
rea avangardei românești, mișcare 
artistică ocultată și / sau interzisă 
multă vreme. Deși, în perspectivă 
istorică, a fost momentul real și excepțional al sin-
cronizării culturii noastre cu lumea civilizată.

După amiază s-a desfășurat partea a doua 
a „Zilei Victor Brauner” (timp de trei ore), în pre-
zența unui public numeros (deja familiarizat cu ac-
tivitățile organizate la Sinagoga „Baal Shem Tov”). 

Mai întâi, criticul de artă Marius Tița (editor-șef la 
Radio România Internațional) a vernisat tradițio-
nala expoziție colectivă a Filialei Neamț a U.A.P.R., 
dedicată memoriei lui Victor Brauner. Pe simeze au 

fost prezenți artiștii plastici: Mihai Agape, Grigore 
Agache, Dumitru D. Bostan, Mircea Răsvan Cia-
câru, Viorica Ciucanu, Petru Diaconu, Ștefan Di-

aconu, Laurențiu Dimișcă, Bogdan D. Enache, Lu-
cian Gogu Craiu, Dinu Huminiuc, Ciprian Istra-
te, Radu Macavei, Florin Mihai, Lipa Nathansohn 
(Israel), Mariana Papară, Ștefan Potop, Vladimir 
Potop (Marea Britanie), Arcadie Răileanu, Mircea 
Titus Romanescu, Sylvia Trăistariu, Lucian Tu-

dorache, Gheorghe Vadana, 
Irina Maria Moldovan, Vasile 
Trăistariu. Criticul a remarcat 
nivelul foarte bun al lucrărilor. 
A urmat un moment muzical 
susținut de elevii Liceului de 
Arte „Victor Brauner”, Eveli-
na Barcan (voce) și Emanuel 
La-Mancusa (vioară). 

Ca totdeauna, cu un 
interes aparte a fost așteptată 
acordarea Premiilor „Victor 
Brauner”. În acest an, ele au 
încununat activitatea pictori-
lor Mihai Agape și Dumitru 
D. Bostan. Distincțiile, care 
s-au impus și onorează acum 
palmaresul / CV-ul oricărui 
artist, au fost înmânate de pic-
torul Ştefan Potop, șeful Filialei 
Neamț a U.A.P.R.  și de scriito-
rul Emil Nicolae.

Trebuie precizat, totuși, că – după calendar 
– aniversarea lui Victor Brauner coincide cu data 
comemorării morții lui Mihai Eminescu. În acest 
sens, prozatorul și criticul literar Adrian G. Romi-
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la a introdus o surpriză în program, redescoperind 
și citind un text pe care poetul evreu B. Fundoianu 
(Wexler) i l-a dedicat „poetului național” în peri-
oada tinereții sale... Asta ca să infirme prejudeca-
ta conform căreia avangardiștii i-ar fi „dezavuat” 
pe clasici. Imediat, în stil avangardist, a intervenit 
poetul și traducătorul Leo Butnaru, care a ținut să 
puncteze prezența scriitorilor avangardiști de origi-
ne evreiască în spațiul literaturii ruse. Apoi, o nouă 
cortină muzicală a fost introdusă de un foarte talen-
tat elev al Liceului de Arte, Tudor Ciobanu, a cărui 
evoluție la marimbă (un fel de xilofon mai sofisticat) 
a încins publicul la propriu, în consecință trebuind 
să execute și un „bis”!

Cu o noutate, în cadrul domeniilor obiș-
nuite pe care le-a acoperit „Ziua Victor Brauner” 
la edițiile anterioare (arte vizuale, literatură, muzi-
că, film documentar), a venit maestrul de balet la 
Opera Națională din București Tiberiu Almosnino. 
El a făcut o scurtă incursiune în istoria baletului ro-
mânesc, referindu-se la modernizarea acestei arte în 
conexiune cu progresele ei internaționale. Expozeul 
a fost susținut, vizual și audio, cu un balet conceput 
și interpretat de Pina Bausch și trupa ei. Iar în com-
pletarea secvenței dedicate artelor spectacolului, re-
gizorul Horațiu Mihaiu a propus un moment dedi-
cat poetului Gherasim Luca (Locker) în doi timpi: 1. 
o lectură a actriței Loredana Grigoriu (de la Teatrul 
Tineretului din Piatra-Neamț) din „Inventatorul iu-
birii”, spre a familiariza publicul cu textul și subiec-
tul poemului; 2. proiecția unui fragment din specta-

colul-imagine cu același titlu, realizat la Teatrul de 
Artă din Deva (rolul poetului fiind interpretat de 
actorul Cornel Răileanu, de la TN din Cluj, adică 
fratele scriitorului Petre Răileanu, exeget al operei 
lui Gherasim Luca!). 

La finalul zilei, „en vedette”, cum se spune, 
au intrat „în scenă” (de fapt, pe „bima” / amvonul 
sinagogii) poetele Nora Iuga (București) și Angela 
Baciu (Galați), de câțiva ani încoace două prezențe 
obișnuite și onorante la activitățile de la „Baal Shem 
Tov”. Doamna Nora Iuga a transcris din memorie și 
a citit câteva poeme de la începutului activității sale, 
în cadrul mișcării oniricilor, promovată de M.R. Pa-
raschivescu în anii 60 ai secolului trecut – o adevărată 
secvență de istorie literară! Iar Angela Baciu a citit din 
cartea ei recent premiată „Charli. Rue Sainte-Cathe-
rine 34”, demonstrând cum se raportează generația 
optzecistă a literaturii române la avangardă.

Una peste alta, încă o „Zi Victor Brauner” 
destul de încărcată, dar profitabilă mai ales pentru 
numerosul public participant. Concluzia o lăsăm în 
seama organizatorului, scriitorul Emil Nicolae:  

– „Cred că efortul merită, pentru a scoa-
te în evidență valorile culturale pe care le-a produs 
România de-a lungul vremii. Victor Brauner este 
un port-drapel, dar nu numai despre el e vorba aici, 
cum s-a văzut. Pe de o parte. Iar pe de alta, faptul că 
evenimentul e găzduit de această sinagogă-monu-
ment, care astfel a fost descoperită și a devenit vizi-
tată / apreciată și de locuitorii orașului Piatra-Neamț 
e un bonus, un câștig adiacent...” (B.L.).

La colocviul „Avangarda merge-n Paradis”
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Isabel VINTILĂ

Geo Bogza:  
„Am pus o bucată de 

carne în fiecare cuvânt”

Poezia erotică a lui Geo Bogza se apropie, 
în foarte multe aspecte, de cea a suprarealiștilor, 
însă deseori aceasta se revendică din mantaua da-
daistă a lui Tristan Tzara. „Să nu uitaţi că în afară 
de sex eu mai am și un stilou. Acesta e mult mai 
prompt, mai viril, mult mai extraordinar”, anunţă 
Geo Bogza în Jurnal de chaise-longue apărut în re-
vista „unu” în anul 1931. „Nimic nu mă bucură mai 
mult, continuă el, ca deprecierea marilor valori. O, 
prăbușirea băncilor, insuccesul vedetelor, moartea 
statuilor!”1. 

Erotismul are în volumul Jurnalul de 
sex (1929) cel puțin două valențe: una alegorică 
și o alta profund sexuală. Iată, de pildă în poeme 
precum  Neajungeri, Viețuiri sau Unduiri, se con-
struiește o ipostază a femeii adorate, divinizate în 
numele iubirii într-un ritual carnal alegorizat și 
metaforizat:

„anumite puncte pe cer unde soarele moa-
re / le desface de toată mătasea lor din jur / și îmi 
revarsă muzica albă a piciorului pur / cântând din 
epidermă ca o privighetoare // de-a lungul lor ini-
ma mă scoate seara la vânat / și mâinile-mi rătăcesc 
deasupra cu duhuri rele / fiecare deget țipă bucuria 
găsirii sub piele / fructului cerut de foamea sângelui 
crispat”2.

Geo Bogza alege să prezinte cele două 
principii indisolubile, femininul și masculinul, din 
Jurnal de sex, în manieră antitetică. Femininul este 
1 Avangarda literară românească, antologie, studiu introduc-
tiv şi note bibliografice de Marin Mincu, Bucureşti, Editura 
Minerva, 1983, pp. 233-234
2 Unduiri în Bogza, Geo, op. cit., p. 9

dornic să absoarbă iubirea, să se lase descoperit și 
cucerit, în timp ce energia masculină este caracte-
rizată prin forță și furie, impunându-se și transfor-
mând. Îndrăgostitul se manifestă cu violență și du-
rere, acea „violență de suferință” despre care vorbea 
Geo Bogza în UNU după câțiva ani de la publicarea 
volumului său de debut.

 „Pentru trupul tău vorbele în sânge mi le-
am scăldat / am pus o bucată de carne în fiecare cu-
vânt / din pulpa-ți putredă am făcut un lemn sfânt / 
și peste pântec, grămezi de nori ți-am aruncat // cu 
pluguri vii am brăzdat în carnea ta rea / și țâța ți-am 
băut-o roșie pe nicovală / am deschis în pântecu-ți 
larg o sferică școală / să-ți învețe pruncii trupul lor 
în ea”3

Mai aproape de iubirea curtenitoare sau 
de pasiunea romantică decât de relațiile matrimo-
niale sau de legăturile ascunse, iubirea suprarealis-
tă îmbină dimensiunea orizontală a cotidianului și 
verticala miraculosului”4. Pe această linie, pare să se 
nască Ioana Maria, Șaptesprezece poeme (1937), un 
amplu și fascinant „poem” care stă alături de mari-
le „declarații de iubire” ale literaturii de avangardă, 
Nadja a lui Breton sau Zenobia a lui Naum. Ioana 
Maria este un personaj feminin  complex, diferit de 
altele pe care le propune Geo Bogza în poemele sale 
narative. Ioana Maria este diafană, Ioana Maria este 
frumoasă și dorită „cum le e dor somnambulilor de 
lună”, Ioana Maria „este o stea mare și luminoasă”. 
Ioana Maria este mai presus de spațiu și timp și se 
3 Fugiri, în op. cit., p.10
4 Sebbag, Georges, Suprarealismul, București, Editura Cartea 
Românească, 1999, p. 127
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dizolvă parcă în sângele îndrăgostitului Geo Bogza.  
„Ioana Maria, tu ești acum departe, / tu ai 

vrut întotdeauna să fii departe, / Ioana Maria. // Tu 
ai iubit marile pe care corăbii / plutesc zile și nopți 
la întâmplare, / și porturile unde se întorc pescu-
itorii de corali / tu le-ai iubit de asemeni, / munți 
acoperiți de zăpezi, insule și orașe necunoscute, / 
tot ce n-a fost aici și a fost departe, / tu ai iubit, și 
depărtările au cântat în tine asemeni unor harfe,/ 
toate cântecele pământului și ale marilor, / cântece 
pentru călătoriile fără sfârșit, pentru călătoriile fără 
urma / pentru toți cei ce se desprind de țărmuri și 
se duc departe, / și nici un cântec pentru depărtarea 
stelară din privirile mele, / când mă uitam la tine și 
iți spuneam: / Ioana Maria, ești cea mai frumoasă 
floare din lume.”5

În spirit avangardist, Geo Bogza face din 
dorință un resort al lumii, dar și un sentiment apo-
caliptic care o poate distruge. Distrugerea presupu-
ne posibilitatea de a o lua de la zero și capacitatea 
de eliberare a ființei umane. În volumul Cântec de 
revoltă, de dragoste și de moarte, apărut în 1945, to-
nul se schimbă, iar dragostea este pusă sub semnul 
dorinței, al sinuciderii și al dezamăgirii. 

„totul mă chinuia atunci, dragostea dintre 
/ bărbați și femei / pe care eu aș fi vrut-o / altfel, 
supranaturală /  o întâmplare fantastică, la care să 
participe / oceanele, cu vastitatea și / profunzimea 
lor, / deznădăjduit eram / și plin de o cumplită re-
voltă, / împotriva mizerabilei mele / condiții umane 
/ visând mereu flăcări mari, apocaliptice, care / să 
prefacă în scrum sărmanele noastre / ființe imper-
fecte și vulnerabile, / tânăr neîmblânzit, haotic, re-
voltat mai întâi / de destinul biologic al lumii”6.

Spre deosebire de confrații suprarealiști, 
Geo Bogza separă de multe ori actul sexual de iu-
bire, accentuându-i în acest mod importanța elibe-
ratoare și transformându-l într-o sursă de inspirație 
pură. Poezia sa erotică depășește cu mult erotismul 
suprarealist, ca rezultat al contopirii dintre iubire 
și sexualitate. Actul iubirii este la Bogza coborât 
în mundan, de unde poetul își trage evident forța. 
Dacă suprarealiștii „aveau ambiţia că treceau dinco-
lo de domeniul psihologiei [t.n.]”7 și puteau cerceta 
sexualitatea ludic și uzând de hazardul obiectiv sub 
forma unor discuţii, cu întrebări și răspunsuri, Geo 

5 Ioana Maria, Șaptesprezece poeme, în op.cit., p. 40
6 Cântec de revoltă, de dragoste și de moarte, în op. cit., p. 61
7 Nadeau, Maurice, Histoire du Surréalisme, Paris, Éditions du 
Seuil, 1945, p. 156

Bogza demonstrează că sexul oferă libertate tota-
lă și că forma lui cea mai evidentă poate fi poezie. 
Așa se nasc marinarii venerici și femeia deprava-
tă, Anica a lui Petre Strâmbu, „veșnic nesăturată de 
cele lumești” sau „servitoarea tânără și negricioasă”, 
personaje mânate de o poftă sexuală incontrolabi-
lă, adevărați Tiacapan, Nin-imma sau Pothos: „În 
noaptea aceia, Veta care-i cea mai frumoasă / va fi 
pândit vrun sondor cu nevasta/ lăsată departe în sa-
tul din munți / și trăgându-l în umbra rezervorului 
de păcură / lipindu-se moale de pulpele lui / îi va fi 
spus: / iubirea mea costă cât un coșciug” sau „Era 
o servitoare scurtă, bondoacă aproape/ Şi mirosea 
foarte rău a sudoare./ O, servitoare cu care am fă-
cut dragoste într-un oraș murdar de provincie/ Pe 
când eram destrămat și stăpânii tăi lipseau de aca-
să/ Servitoare, pe pulpe cu două dungi roșii de la 
jartiere/ Servitoare cu pântecul mirosind a ceapă 
și a pătrunjel/ Servitoare cu sexul ca o mâncare de 
pătlăgele vinete/ Scriu despre tine poemul acesta/ 
Pentru a face să turbeze fetele burgheze/”8. În poe-
mele lui Bogza, eliberarea se manifestă prin explo-
zie, prin ardere, printr-un soi de decompensare a 
întregii lumi aflate în tensiune erotică similară cu 
îndrăgostitul: 

„Ioana Maria în nopțile acelea / am simțit 
din nou / gustul sublim al dinamitei.// Au fost nopți 
/ când am vrut să sară în aer tot orașul / toți oamenii 
care dormeau // Erau nopți / când rămâneam treaz 
până la ziuă / singur și încruntat / gândindu-mă la 
tine / și aveam din nou șaptesprezece ani / pentru 
frumusețea ta Ioana Maria”9.

La un moment dat, Bogza argumenta chiar 
motivele pentru care suprarealismul nu-i oferea, de 
fapt, suficientă libertate în exprimarea artistică: „Ce 
nu mi-a plăcut la ei, e că hotărau ca istoria lumii, ca 
viaţa omenirii să se desfășoare după legile, după as-
piraţiile suprarealismului”10. Nu putem să discutăm 
despre importanţa iubirii în creaţia lui Geo Bogza, 
dacă nu ne referim la erotismul, uneori exacerbat, 
din lucrările lui. Chiar și atunci când iubirea nu este 
neapărat sexuală, ea păstrează la Geo Bogza o notă 
violentă, eliberatoare a unor energii libidinale.

8 Poem ultragiant în op. cit., p. 38
9 Bogza, Geo, Cântecul omului de vânzare, București, Editura 
Tracus Arte, 2018, p. 44
10 Să stai şi să vorbeşti în faţa unui ou găurit şi de metal. In-
terviu cu Geo Bogza în http://secolul21.ro/bkp/numere/petru-
cardu/cu-geo-bogza/index.htm

Avangarda
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Eseu

Vise și viziuni  
în „Vita nuova”  

de Dante Alighieri

Niadi-Corina CERNICA

„Vita nuova”, opera de tinerețe a lui Dan-
te Alighieri, este cartea în care își povestește iubirea 
pentru Beatrice, cea pe care a adorat-o toată viața. 
Cu toate acestea, „Vita nuova” nu cuprinde întâlniri, 
discuții sau fapte ale celor doi. Beatrice este aproa-
pe evanescentă: întrezărită de câteva ori, fără să îi 
adreseze niciun cuvânt direct, urmărind cu emoție 
câteva vorbe spuse de rude sau pelerini despre ea. 
Dante își povestește sentimentele, trăite departe de 
Beatrice, ilustrate cu poezii (o adevărată selecție a 
operei sale de tinerețe). Ce se întâmplă în „Vita nuo-
va”? Practic nimic. Dante o urmărește de câteva ori 
pe ascuns pe Beatrice, își explică versurile dedicate 
ei, își prezintă emoțiile pe care le simte.

Cu toate acestea, Beatrice nu este un pre-
text, în carte nu este nimic fals, nici sentimente fără 
obiect. Beatrice este iubită, dar un joc al tăcerilor, al 
poeziilor, o ascund pe Beatrice și îl prezintă doar pe 
Dante. Trăirile sentimentale sunt sincere, puternice 
și juvenile. Cei din jur știu sau nu știu ce trăiri are 
pentru  ea, el își ascunde iubirea, părând a-și îndrep-
ta interesul, deliberat, spre alte femei.  O ascunde pe 
Beatrice și chiar în „Vita nuova” spune foarte puțin 
despre ea. Moartea Beatricei și fidelitatea lui Dante, 
încercată de o apariție trecătoare, față de ea, sunt în-
ceputul acelei vieți noi despre care vorbește titlul; o 
viață nouă, datorată unei viziuni finale, dar despre 
care nu spune nimic.

În „Vita nuova” sunt povestite opt vise, 
viziuni sau rătăciri ale imaginației, unele reluate în 
versuri, care plasează iubirea pentru Beatrice sub 
semnul destinului, al mesajului venit din afara lu-
mii, al unei iubiri vegheate și protejate parcă de di-
vinitate. Viziunile, visele, rătăcirea imaginației nu 
sunt ceva neobișnuit în Evul Mediu, nu au legătură 

neapărat cu Dumnezeu, ci cu ideea de excepțional, 
de însemnat, de sentiment neobișnuit. Sentimentele 
lui Dante devin mistice prin alte indicații: asocierea 
Beatricei cu numărul nouă, număr derivat din trei, 
chipurile de îngeri pe care, spre final, poetul le dese-
nează pe tăblițe,  și viziunea finală, nepovestită, care 
îi cere să vorbească despre „această binecuvântată” 
într-un fel vrednic de ea.

Nu spunem nimic nou, dacă afirmăm că 
iubirea lui Dante pentru Beatrice tinde spre religi-
os. Beatrice, în Paradis, îl contemplă pe Dumnezeu, 
iar Dante, contemplând virtuțile lui Beatrice, se în-
dreaptă spre Dumnezeu. Beatrice nu este mediator 
către divinitate, nu este o imagine a divinului (ceea 
ce nu se putea admite religios în Evul Mediu), ci este 
amintirea pe care o păstrează și care îl ridică pe poet 
mai presus de lume, depășește moartea și sentimen-
tele trecătoare. Numărul nouă, reluat constant în is-
toria iubirii dintre Dante și Beatrice, este numărul 
divin, după cum spune și Dante, deoarece iubirea 
lor este sub semnul excepționalului, al iubirii virtu-
oase, trăite până la moartea Beatrice și care depășeș-
te moartea.

Cele opt vise și viziuni sunt, toate, mesaje 
de încurajare, care clarifică și subliniază sentimente-
le lui Dante. Poetul prezintă de fiecare dată conținu-
tul viziunii și semnificația ei. Rătăcirile imaginației, 
datorate unei boli a lui Dante, sunt tot viziuni, anti-
cipări ale morții lui Beatrice.

„Vita nuova” nu conține simboluri religioa-
se (cu excepția numărului nouă), trimiteri religioase 
(doar una la final), nici nume de sfinți sau sărbători 
religioase, nici alegorii, iar cele opt vise și viziuni nu 
au un conținut religios clar.

Finalul este însă explicit mistic și sună ast-
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fel: „Şi-apoi, fie voia Celui care este stăpânul celor 
mai alese virtuți, ca sufletul meu să se poată duce să 
vadă slava doamnei sale, adică a acelei binecuvân-
tate Beatrice, care privește în slavă [fragmentul care 
urmează este scris în latină] care este binecuvântat 
de toate veacurile”. Ar putea fi, însă, o trimitere la 
întâlnirea finală, în Paradis, a sufletelor lui Dante și 
Beatrice, după ce sentimentul iubirii a pus în evi-
dență atâtea virtuți ale celor doi: puritate, fidelitate, 
constanță, tăcere, bune sentimente față de ceilalți. 
Iubirea este un sentiment care creează mari și pune 
în evidență mari virtuți (ceea ce este o înțelegere mai 
apropiată de gândirea medievală). De aici pornește 
valorizarea mistică a sentimentului iubirii și înalta 
apreciere a Beatricei. Acest lucru este mai ușor de 
înțeles în contextul culturii medievale, care nu putea 
pune identitate între iubirea pentru o femeie și iubi-
rea pentru Dumnezeu, care nici nu accepta ideali-
zări mistice ale unor persoane obișnuite, cu oricâte 
calități.

Sentimentul iubirii e cel care poate pune 
în evidență virtuțile lui Dante și ale Beatricei, vir-
tuți care deschid drumul către cer al Beatricei. Ea îl 
conduce pe Dante în Paradis (în „Divina comedie”) 
pentru că este femeia pe care a iubit-o și după moar-
tea ei și care, prin credință și puritate sufletească, se 
află în Paradis.

Visele, viziunile și fantasmele care îl do-
mină pe Dante sunt, poate, și un mijloc literar de a 
pune sentimentele celor doi sub semnul miraculo-
sului, al excepției, al binecuvântării. Îngerii pe care 
îi schițează Dante la un an după moartea Beatricei 
sunt o trimitere la Paradisul în care se află Beatrice.

Cele opt vise și viziuni (visele și viziunile 
apar des în povestirile medievale) aduc cu ele ide-
ea de protecție. Prezentăm câteva dintre aceste vise. 
Primul vis o arată pe Beatrice ținută în brațe de un 
„senior înfricoșător”, ea în rochie roșie. Bătrânul îi 
spune „Eu sunt stăpânul tău”, iar apoi, arătând către 
o flacără din mâna sa, „Iată inima ta”. Apoi o ridică 
în brațe pe Beatrice spre cer. Cînd a văzut-o prima 
dată, Beatrice purta rochie roșie. Poetul, reluând vi-
sul într-un poem, îi dă sensul de protecție. Într-un 
alt vis, persoana care îi dă sfaturi lui Dante este un 
tânăr îmbrăcat în alb, gânditor, care îi apăruse de 
multe ori în somn. Este o prezență benefică, un sim-
bol al purității și al binecuvântării. Ultima viziune a 
poetului îi cere să vorbească despre Beatrice într-un 
fel demn de ea, de virtuțile ei și de gloria cerească la 
care a ajuns.

Iubirea dintre Dante Alighieri și Beatrice 
Portinari este prezentată în „Vita nuova” aproape ex-
clusiv prin trăirile lui Dante. Acesta o vede de câteva 
ori, Beatrice nu îi adresează decât un salut, dar cei 
din jur par a ști întotdeauna, sau a bănui, sentimen-
tele lor. Tot ce nu spune Dante este înțeles din aluzii 
(Dante pare a prefera o doamnă din preajma Bea-
tricei, pentru a nu atrage atenția asupra Beatricei, 
deoarece el nu își poate stăpâni sentimentele; Bea-
trice apare însoțită de o prietenă, Giovanna, căreia i 
se spune Primăvara; la moartea tatălui ei, Dante nu 
o vede, dar este în preajmă, așteptând orice cuvânt 
despre ea; la o întâlnire la care participă mai mulți 
prieteni și doamne, toți par a înțelege sentimentele 
lui Dante etc). Pentru cei care știu, aluziile sunt cla-
re; pentru ceilalți, întâmplări fără mare semnificație.

Beatrice Portinari este evocată prin amin-
tiri, versuri, dar și prin vise și viziuni, care arată bi-
necuvântarea divină. Virtuțile Beatricei îi dau drep-
tul să privească în slavă chipul „Celui care este bine-
cuvântat de toate veacurile”, iar iubirea lui Dante îl 
arată demn de „binecuvântata Beatrice”.

Va urma, după „Vita nuova”, „Divina co-
medie”.

Eseu
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In memoriam

Pios omagiu  
din partea S.S.B.

Societatea Scriitorilor Bucovineni (S.S.B.) 
anunță cu durere încetarea din viață, mult prea de-
vreme, a distinsei scriitoare și universitare Sabina 
Fînaru. A fost critic literar și de artă, eseist, confe-
rențiar universitar doctor la Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava, Facultatea de Litere și Ştiințe 
ale Comunicării, membru în Comitetul de condu-
cere al Societății Scriitorilor Bucovineni, membru 
al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași. De 
asemenea, s-a numărat printre fondatorii Funda-
ției pentru Cultură și Ştiință „Ştefan Lupașcu” și a 
fost membru al Societății de Studii Clasice, Filiala 
Iași și al Asociației „Tonitza Group Art”. 

S-a născut pe 7 octombrie 1959 la Suceava 
și este absolventă a Universității „Al. I. Cuza” Iași, 
Facultatea de filologie (1982). 

Doctor în filologie al aceleiași universități, 
cu teza: Mircea Eliade. Mituri și motive mitice gre-
co-latine (1998), a fost  pentru o perioadă lector de 
limba română la Delhi University (India). A publicat 
în volume colective în țară și străinătate. A avut nu-
meroase colaborări la: Bucovina literară, România 
literară, Origini. Caiete silvane, Analele Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava, Poesis, Convorbiri literare, 
Țara Fagilor, Vitraliu ș.a. A participat la conferințe 
naționale și internaționale reprezentative și a fost 
membru în comitete științifice (reviste, congrese, 
simpozioane). Sabina Fînaru a fost editor și redactor 
al revistei Meridian critic, Analele Universității „Şte-

fan cel Mare” Suceava, Secțiunea Filologie – Litera-
tură, precum și la revista Bucovina literară. A ocupat 
în cadrul Editurii Universității „Ştefan cel Mare”, Su-
ceava, secțiunea Literatură comparată, poziția de re-
ferent științific. A fost distinsă cu numeroase premii 
dintre care amintim: Premiul pentru monografie al 
Uniunii scriitorilor din România (2016), Premiul 
S.S.B. pentru creațiile de istorie și critică literară (de 
mai multe ori); Premiul pentru restaurarea culturii 
clasice din partea Fundației Culturale a Bucovinei 
(2005), Diplomă de merit pentru întreaga activitate 
literară oferită de Ministerul Administrației și In-
ternelor la Festivalul Literar „Mihai Eminescu”, ed. 
a III-a (iunie 2010), Diplomă de merit „Contribuții 
prestigioase la revigorarea culturală și spirituală a 
Bucovinei (oct. 2012).

Distinsa scriitoare a lăsat în urmă o bibli-
ografie substanțială:

I. Volume: Eliade prin Eliade, Iași, Ed. 
Universitas XXI, 2002, 370 p.; Idem, ed. a II-a, Bu-
curești, Ed. Univers, 2003, 340; Idem, ed. a III-a, 
revăzută și adăugită, București, Ed. Univers, 2006, 
360 p.; Curs de limba latină cu elemente de lite-
ratură, cultură și civilizație, Suceava, Ed. Univer-
sității, 2004, 262 p. (Premiul F.C.B.); Ghid de con-
versație hindi-român (coautor), Ed. Directorul 
Central Hindi, Ministerul Dezvoltării Resurselor 
umane, Guvernul Indiei, New Delhi, 2004, 140 p.; 
Curs de limbă latină cu elemente de literatură, 
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pentru studenții de la ID, Partea I Elemente de fo-
netică și de morfologie; Partea a II-a Elemente de 
sintaxă, Suceava, 2005, 120 p.; Literatura română 
de la început, Suceava, Ed. Universității, 2005, 206 
p.; Limba latină (II). Elemente de civilizație din 
perioada Romei Antice. Curs interdisciplinar cu 
materia „Introducere în filologia romanică”. Texte 
de studiu, Cernăuți, Ed. Ruta, 2009, 75 p.; Limba 
latină (III). Elemente de civilizație din perioa-
da Romei Antice. Curs interdisciplinar cu materia 
„Istoria literaturii universale” (Perioada antică). 
Texte de studiu, Cernăuți, Ed. Ruta, 2009, 75 p.; 
Translucidități, Pitești, Ed. Paralela 45, 2014, 232 
p. (Premiul S.S.B. pentru eseu); Poeți romantici, 
Cernăuți, Ed. Universității Naționale, 2015, 216 p.; 
Revelațiile intimității. Studii despre Mircea Eliade, 
Pitești, Ed. Paralela 45, 2015, 140 p. (Premiul pen-

tru monografii al U.S.R., Filiala Iași; Premiul S.S.B. 
pentru critică literară).

II. Volume coordonate / editate (selectiv): 
Inter Litteras et Terras, II. Studii interculturale Mir-
cea Eliade (coordonator), Suceava, Ed. Universității 
„Ştefan cel Mare”, 2007, 307 p.; Dosar critic Mircea 
Eliade, Analele Universității „Ştefan cel Mare” Su-
ceava, 2007, 250 p.; Hermeneutică și ideologie. Studii 
literare I (coord.), Iași, Ed. Timpul, 238 p.; Interviu-
rile „Bucovinei literare” 1990-2010 (editor), Sucea-
va, Ed. Univ. „Ştefan cel Mare”, 2011, 396 p.

În ceasul dureros al despărțirii, având 
conștiința vremelniciei noastre pe pământ, dar 
cu sentimentul durabil al eternității faptelor, adu-
cem un ultim omagiu celei plecate dintre noi, și 
transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
Dumnezeu să o odihnească în pace! 

Societatea Scriitorilor Bucovineni anunţă 
plecarea dintre noi a poetului Constantin Boboc. 
Născut la 8 mai 1960 în Fălticeni, Constantin Boboc 
face studiile primare în orașul natal, pe care le con-
tinuă cu studii medii tehnice la Iași. A fost prezent 
cu versuri, proză scurtă și eseuri în numeroase pu-
blicaţii: „Crai nou”, „Bucovina literară”, „Convorbiri 
literare”, „Ateneu”, „Candela”, „Opinia fălticeneană”, 
„Hyperion”, „Poezia”, „Caiete botoșănene”, „Credinţa 
Ortodoxă”. În noiembrie 1989 a obţinut o menţiune la 
Concursul Naţional de Poezie „Traian Demetrescu” 

(Craiova), iar în 1992 cotidianul „Crai nou” îi acordă 
Premiul Ziarului la Festivalul Naţional de Poezie „Ni-
colae Labiș”. În 2002 va primi Premiul pentru debut 
al Editurii Geea din Botoșani la Festivalul Naţional 
de Literatură „Magda Isanos – Eusebiu Camilar”, iar 
editura îi va publica volumul în martie 2003. Cartea 
va obţine apoi Premiul pentru debut al Societăţii Scri-
itorilor Bucovineni în 2004. Distins cu medalia jubi-
liară a orașului Fălticeni, a fost președintele Societăţii 
Culturale „Ion Dragoslav”, din aceeași urbe. Despre 
creaţia sa au scris Constantin Ciopraga, Monica Lo-
vinescu, maestrul Ion Irimescu, Ion Beldeanu și alţii.

Ultimele cuvinte îi aparţin, mereu, poetu-
lui: „niciodată nu m-am vindecat/ de poezie,/ nici în 
iernile grave/ căzute pe tâmpla cuvântului,/ nici în 
primăverile diafane/ ale șoaptei…/ în verile toride ale 
grâului/ scriam pe cer rugăciuni/ și-n toamnele plo-
ioase ale amintirilor, epitafuri…/ și inima mea tresă-
rea înspăimântată…/ în cimitirul din spatele Bisericii/ 
deseori aprindeam lumânări/ cu ele visul îngâna/ o 
singură melodie,/ care reverberează și astăzi…/ multe 
nu mai sunt/ așa cum erau ieri,/ multe nu mai sunt/ 
așa cum erau astăzi…/ toate înaintează la timpul tre-
cut/ către un loc unde fiii mei/ își vor înălţa casă!/ la 
temelia ei acest os sfânt/ al melancoliei va cânta/ ace-
eași veșnicie a trecerii…” („Veșnicia trecerii”)

Drum lin spre stele, Constantin Boboc!
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In memoriam

Societatea Scriitorilor Bucovineni anunță 
cu tristeţe plecarea dintre noi a scriitorului și edi-
torului Ion Prelipcean. S-a născut la 24 septem-
brie 1946 în Horodnic de Jos, jud. Suceava. Mem-
bru al Uniunii Scriitorilor din România, al Socie-
tății Scriitorilor Bucovineni și al Societății pentru 
Cultura și Literatura Română în Bucovina. A fost 
profesor de limba franceză la școlile din Vulturești, 
Horodnic de Jos, de Sus, Voitinel. A publicat o se-
rie impresionantă de cărți poezie, proză (romane, 
proză scurtă, interviuri, reportaje, eseuri), studii 
de istorie națională și locală, istorie și critică lite-
rară, etnografie, folclor, onomastică și toponimie, 
religie, monografii (de scriitori, artiști și locali-
tăți). A fondat o editură care-i purta numele, în 
care a publicat operele sale, dar și pe cele ale al-
tor scriitori din zona Rădăuților. A reeditat lucrări 
de I. G. Sbiera, Vasile Țigănescu, Iulian Vesper,  

E. Ar. Zaharia, George Damian ș.a. (Cf. E. Satco, 
Alis Niculică, Enciclopedia Bucovinei, 2018).

Dumnezeu să-l primească în împărăţia sa!
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Dialogul  
dialogurilor

Magda URSACHE
Un spectacol de idei pe sticlă și care trece 

sticla postului „Apollonia TV”, în plină alterare cul-
turală prin divertisment ieftin? Ce rar lucru ! Ioan 
Holban „con-vorbește” cu Nicu Gavriluță, unul - o 
istorie a literaturii, celălalt - un dicționar al religiilor, 
deschizând calea de aur a înțelegerii unor subiecte 
grele și grave. Un arheolog francez din alt secol spu-
nea că acela care vrea să pătrundă tainele istoriei tre-
buie să urce pe un munte de cărți. Nimic mai simplu 
pentru cei doi „frățâni” în ale cărturăriei, trimițând 
la o bibliografie uriașă, primul cuvânt fiind al lui 
Mircea Eliade, atât de drag lui N.Gavriluță.

Zice etnosoful anonim: „Întâi înveți carte, 
pe urmă calci a popă”. Şi, după el, Eminescu: „omul 
să învețe carte, apoi să calce a popă” (Paralele eco-
nomice, „Timpul”, 13 dec. 1877) . Cel ucis de cabala 
mediocrilor din Facultatea de Litere, ultimul emi-
nescolog al Universității „Al. I. Cuza, Profesorul 
Mihai Drăgan, a mai apucat să scrie: „Opinia nu se 
poate face fără cultură”. Aferim.

În dezacord cu păreriștii oportuniști care 
se vor actanți culturalizatori, cu cei loviți de sindro-
mul politically correct (că-ți vine să ceri cenzură pen-
tru libertatea de expresie/impresie a ignoranților), 
Nicu Gavriluță și Ioan Holban și-au propus să atace 
a rebours tema: Globalizare și identitate româneas-
că (Ed. Junimea, Iași, 2018). O fac fără să-și ia vreo 
precauție, nu sunt intimidați de faptul că ar putea fi 
taxați retrograzi, conservatori, depășiți de timpurile 
noi, pășuniști etc. O spun neted: țelul noii ideolo-
gii e disoluția ființei etnice. Soluția? Redeșteptarea 
conștiinței etnice românești care, anesteziată, amor-
țită, adormită, iscă un urât coșmar, ca să nu zic un 
monstru neo-marxist. N-a fost internaționalizarea 
țel cominternist cu acel „Proletari din toate țările...”, 
transnaționali cu șapcă leninistă?

Strategiile mondializării fiind eficiente, lu-
mea globalizată își uită rădăcinile sau e împinsă să le 
uite. Ioan Holban crede (titlul citat, pag. 97) că „ră-
dăcinile acelea solide, pe care n-are cine să le taie (...) 
orice topor ar avea”, predilect precreștine și creștine, 
îi unesc pe alteri, nu-i dezbină. În codul românului e 
lege: „Să-l lași și pe altul să trăiască”. 

„Centrul e când malefic, când malefic”, sus-
ține francamente N. Gavriluță și nu exagerează. Îl 
secondează, pe un ton tranșant, Ioan Holban, care 
face des conexiuni cu prezentul, răfuindu-se cu 
denigratorii pe tema comandată: o imagine proastă 
a românilor și a României. Se fac bancuri (de bășcă-
lie e vorba) despre grânele arse și fântânile otrăvite 
sub năvăliri barbare, ceea ce unii „cațavenci” consi-
deră că i-ar descalifica pe români. Numai că țăranul 
a inventat biserica pe roate, s-o ia cu el în bejenie. Şi 
n-a fost laș în războaie. Lași sunt acei politicieni de-
bili care se supun „indicățiilor” comisarilor UE, im-
punând ideea că aparatul de stat e o povară greu de 
întreținut (ce-i drept, incompetența politicilor duce 
la incompetența justiției, poliției und so weiter) și că 
un supra-stat universal ar rezolva problemele. Gre-
șit: continuitatea statală o asigură pe cea națională și 
culturală. Sau vrem să ajungem din nou la majestăți 
imperiale și la memorandum-uri? Oricum, o națiu-
ne unită nu mai suntem. Unde ni sunt marii unio-
niști? Au pierit în închisorile comuniste. Clasa alea-
să a fost, în numele lumpenproletarilor, spulberată 
în închisori sau răzlețită peste hotare, în exil, numai 
pentru că și-a dorit creșterea neamului și-a patriei 
cinstire.Ne supunem „noului val”?

Emmanuel Macron este convins că există o 
„complicitate” între naționaliști și interesele străine 
(puterea americană și cea rusă), pentru dezmembra-
rea Europei. Din nou greșit: Europa nu e constructul 
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UE, amprentat corect-politic, fără națiuni și culturi-
le lor. O afirmă limpede autorii, în cuvântul înain-
te lămuritor: „Europa profundă care a supraviețuit 
timpurilor și încercărilor” este Europa culturală. Şi 
va dăinui. În acest sens, în cartea celor 15 dialoguri, 
se face apel la fondul cultural comun al lumii glo-
bale, pentru ca raportul conflctual să se preschimbe 
în raport complementar. A spus-o convingător Al. 
Duțu: „cele două părți ale Europei au reciproc nevo-
ie una de alta”. E și pariul lui Petru Ursache, formulat 
în cele 8 cărți ale Seriei Etno, apărute deja la Editura 
Eikon, pariu pe care îl va câștiga, sunt sigură. Nu pot 
să-mi permit să cred altceva: acum ne trebuie cre-
dință. Sună patetic? Las’ să sune!

Formula celor doi interlocutori : documen-
tare temeinică, har al interpretării, bun-simț, toate 
trei făcând casă comună, este și formula lui Petru 
Ursache. Până să plece dincolo (și mai avea multe de 
făcut - le făcea strălucit - pe pământ), Petru a atacat 
subiectul raportului centru-periferie, sprijinindu-se 
pe Jurgis Baltrusaitis: „Esențialul se petrece la mar-
gine”. Şi-l citez pe Nicu Gavriluță: „Contează calita-
tea evenimentului și nu mărimea orașului. Așadar, 
provincii culturale pot funcționa, uneori, asemenea 
unor veritabile centre. Omul de cultură sfințește lo-
cul.” (p. 144). Aici trebuie să repet (repetiția e mama 
învățării de minte) că Blaga și-a dorit ca românii, 
așa cum sunt așezați, la margine de Europă, să sară 
„peste creștetele altor popoare” prin „inițiative spiri-
tuale istorice”.

Dacă nu există demnitate națională nu 
există nici demnitate de sine; iar stima de sine pre-
supune să nu lăsăm să se aștearnă praf(uri) peste 
marile valori autohtone.

Când a citit că un prozator cam „desculț” 
vorbea despre generația ‘30 ca fiind în pulbere, Petru 
Ursache a replicat :„Pulbere, dar de aur!” Şi numai 
dacă ai praf în ochi ți-e jenă să-l citezi pe Iorga sau 
să-ți pară rău că i-ai citit pe Nae Ionescu, Eliade, 
Mircea Vulcănescu, Nichifor Crainic, Noica... „Cul-
tura română are nevoie de respectul nostru, iar noi 
ne ostenim să-i distrugem reperele absolute”, a scris 
Petru Ursache. Or, valori emblematice care au sufe-
rit pentru ideea de a fi român, adică „religios și nați-
onalist”, ca Mircea Vulcănescu, Ion Petrovici, Țuțea, 
Stăniloae, Noica, D. Caracostea, Ernest Bernea, Tra-
ian Brăiloiu sunt contestați de noi înșine. „Dar care 
noi?”, m-ar întreba Petru.

Nu, nu există popor perfect și popor de-
fect. În ce mă privește, admir la români fair-play-ul 
față de adversarul învins. Asta îmi place în istoria 
noastră. Soldații generalului Gheorghe Mărdărescu 
au urcat steagul pe parlamentul de la Budapesta (un 
Ion și-a lăsat acolo sus opinca), dar au avut în grijă 

să hrănească populația civilă,copii, femei ,bătrâni. 
Fără pagube colaterale.

Răzvan Theodorescu descoperea nota de 
excelență: „singura latinitate ortodoxă”; iar jertfele 
au fost enorme.Un răspuns ferm l-a costat pe Du-
hovnicul Neamului, Arh. Justin Pârvu încă 4 ani de 
pușcărie, după cei 12 de temniță grea. Caraliul l-a 
întrebat : „Ce-o să faci după ce ieși?” „Slujesc Biseri-
ca”. A făcut aproape 17 ani de închisoare. Nici pasto-
rul reformat Ferenc Visky nu a cerut să fie reabilitat. 
Ca să nu mai pomenesc iarăși și iarăși demnitatea 
exemplară a Monseniorului Ghika, înnemurit prin 
martiriu. Spusa înțeleaptă a Pr. Arsenie Papapcioc 
se lasă auzită: „Un creștin este un erou permanent și 
nu un milog.” Preoții, după îndelungi încercări (cru-
cificați pe perete cu belciuge, bătăi pe plăgi deschi-
se ori cu ciocanul în cap, smulgere de unghii) erau 
aruncați la Aiud în Râpa robilor și la Jilava, în Valea 
piersicilor, supranumită Valea plângerii, fără sicriu 
și fără cruce. Ba chiar la picioare cu lanțuri sudate. E 
frumos Părintele Justin în albumul Cristinei Nichi-
tuș Roncea, Duhovnicul. O sută de ani cu Părintele 
Justin (Ed. Doxologia, 2019), pentru că sufletul său 
e frumos.Artista fotograf îi surprinde lumina de pe 
chip atunci când se roagă la puterile cerești, îngrijo-
rat că Biserica e continuu lovită, mâhnit că Patria e 
umilită de conducători, că Familia creștină („biseri-
ca de acasă”, cum îi spune teologul Ioan Cr. Teșu) e 
desconsiderată.

Să dau și exemplul unui scriitor care ar 
trebui să intre în manual: Vasile Militaru. Torturat 
crunt la 74 de ani, la Pitești, în 1959, a primit sentin-
ța: 20 de ani de temniță grea, pentru „crimă de unel-
tire contra ordinii sociale”.Securitatea i-a ars manus-
crisele găsite la domiciliu. Izolat la Ocnele Mari, nu 
cumva să-i întoarcă pe deținuții în curs de „reedu-
care” și de „reabilitare”(mânca arpacaș cu gărgărițe 
și ceai neîndulcit), a murit la trei săptămâni după 
sentința din 8 iulie 1959. Aflu din Documentele re-
zistenței, vol. I, de Dumitru Radu Udar, că s-a stins 
fără lumină; un preot i-a făcut în șoaptă rugăciunea 
de dezlegare; gardianul dixit: „Bine că a murit.Un 
bandit mai puțin în țară”. Tatăl meu a păstrat în pod, 
bine ascunsă, cartea Stropi de rouă. O știu și acum 
pe dinafară.

Arestat și el la 74 de ani, V.Voiculescu a 
murit în chin, la nici un an de la eliberarea din 16 
aprilie 1963. „Nu le dau nimic”, i-a spus testamentar 
fiului său. Se referea la publicarea în presa comunis-
tă.

Privind în ograda oamenilor de știință: sa-
vantul Alexandru Mironescu nu s-a dezis de grupa-
rea spirituală Rugul Aprins,de la Mănăstirea Antim 
din București,ceea ce i-a adus o condamnare de 29 
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de ani de muncă silnică și 19 ani de degradare civică. 
Fizicianul George Manu a murit la Aiud, după su-
ferințe și umilințe. „Spune tuturor că nu am accep-
tat nici cel mai mic compromis”, a ținut să rostească 
înainte de a înceta din viața pământeană. Ca, după 
toate astea, Lucian Boia să se ocupe de etica intelec-
tualilor de la sfîrșitul anilor ’30 și începutul anilor 
’40. Când a recunoscut că a colaborat cu Securitatea 
16 ani (1973-1989), s-a justificat : „Nu cred că ar fi 
fost o idee bună să refuz”. Iar informatorii, sculele 
Secu, plecau din Austria în Australia și din America 
în ...Artactica. Comunismul ca „necesitate înțeleasă” 
le-a priit. Şi-i imposibil de înțeles pentru mine de ce 
editurile publică oameni descalificați moral, cert pă-
tați, care și-au dat la întors biografiile ca pe paltoane, 
incapabili să se judece pe ei înșiși corect, sever, în 
biografiile deforma(n)te, cam aceiași activiști care 
i-au asigurat lui Ion Iliescu „fața umană” în istoria 
live; de ce reviste culturale de prestigiu își deschid 
paginile pentru autori de note informative ce nimic 
nu au a spune în plan literar. Mă mir că mă mai mir? 
O scurtă ochire asupra situației (sociale) a Româ-

niei actuale ne luminează privind secii și traseele 
lor: biznismeni, manageri, diplomați, profi univi... 
La vremuri noi, tot ei. Foștii propagandiști, foștii se-
curiști, foștii soldăței informatori, foștii uteciști-ca-
rieriști de roșiori au rămas în cărți. Fac privatizări 
galopante ca tuberculoza, ghidonează universități 
particulare și institute de cercetare, sunt „apropi-
tari” de edituri, recuperatori de foste case memoria-
le etc. Am atins firescul vieții fără Ceaușescu? Ba nu, 
trăim două feluri de absurd: ante și postceaușist. Şi 

înainte de ‘89 Ceaușescu a vrut „intelectualii” lui, cu 
Elena-Savanta în frunte, membră a Academiei RSR, 
unde a membrat apoi „Stejarul” însuși. De la Acade-
mia RSR luau premii consistente destui nechemați, 
ceea ce le-a adus indemnizații de merit post annum 
1989. Funcționa și o Academie paralelă, „Ştefan 
Gheorghiu”, unde pledau pro comunism cei care fac 
pro contra,vorba lui Ion Creangă, procesul comunis-
mului, mereu „în centrul atenției” telespectatorilor. 
Numai că piatra în care citesc viitorul națiunii acești 
litomanți e cam arsă. Trovanții - pietre vii - cresc în 
alte grădini.

Un autor de referință pentru epoca 
post-comunistă, expulzatul din URSS Vladimir 
Bucovski a găsit explicația: ca să estompeze (că de 
anulat mai va!) diferența dintre cele două spații, de 
la stînga și de la dreapta Cortinei de Fier, Vestul a 
permis „încorporarea monstrului”. E prețul cerut și 
câștigat de Rusia, pentru a stopa războiul niciodată 
rece, cursa înarmărilor nucleare fiind foarte fierbin-
te.Să mai precizez cine-i monstrul și că e de culoare 
roșu hâd? „Ceea ce mă sperie în această tehnică de 

încorporare a monstrului, 
spune Bucovski în Noua 
Europă, este absorbția tel 
quel a structurilor care 
prelungesc trecutul, a celor 
care au controlat și contro-
lează totul, fără ca ei să fie 
controlați.” 

Cât de receptivi 
au fost francezii la propa-
ganda totalitară ne reamin-
tește Ioan Holban. Sartre a 
fost captivat de comunism 
mult mai multă vreme de-
cât balcanicul Panait Istra-
ti. Ruptura lui de Partidul 
Comunist s-a produs după 
10 ani; Panait a văzut mai 
clar pericolul. Nu-l mai po-
menesc pe Louis Aragon 
(studiat obligatoriu în lice-
ul anilor 50-60, la france-

ză), care era extaziat de „strălucirea împușcăturilor” 
lui Stalin. Ce vers suprarealist!

Temele propuse dialogului nu sunt nicio-
dată irelevante pentru mine, ca, de pildă,colonizare 
și aculturalizare, morală civică, loc central-loc mar-
ginal. Şi am ajuns la una dintre cele mai relevante 
din doctul dialog Gavriluță-Holban: homo balcani-
cus. Esticii sunt considerați cetățeni second-hand, 
se știe. Dacă nu primitivi, atunci înapoiați, dacă nu 
barbari, atunci balcanici. Mircea Muthu a aprofun-
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dat problema: „Care este contribuția Sud-Estului în 
procesul de reintegrare europeană, unde va trebui să 
găsim „plusul” acestui complex de națiuni, menținut 
într-o periferialitate seculară în raport cu centra-
lismul european?” (Balcanologie, vol.I, Ed. Dacia , 
Cluj-Napoca, 2002). Cei doi interlocutori, Ioan Hol-
ban și Nicu Gavriluță, caută - și găsesc - acel plus cu 
care vine Sud-Estul în folosul Centrului european. 
Nu în ultimul rând, cultura orală. Estul a îmbogățit 
Vestul cu „arhetipurile eterne ale mitului” (Mircea 
Eliade). Nici aici, ca în multe alte locuri, nu se con-
trazic, nu se înfruntă; pentru ca dialogul să nu se 
blocheze, ei se completează. Profesorul Nicu Gavri-
luță dă notă bună detașării de ură, intervențiile sale 
având aer de seminar, cu multe trimiteri la Traité 
d’histoire de religions (1949), la Eliade și India, la Eli-
ade și Camera Sambô (e și titlul unei introduceri în 
hermeneutica lui Mircea Eliade de Petru Ursache); 
Ioan Holban, mai vulcanic , trece dezinvolt de la po-
pulații străvechi la satul vrâncean, de la pelasgi, care 
cum au venit așa s-au dus, la daci (ca să sară dacopa-
ții în sus), de la simbolistica arborilor sacri la cea a 
animalelor sacre, în interpretare comparatistă. Ape-
lează cu folos la cele trei straturi : arhaic, medieval, 
modern. Nu polemizează, ci fac echipă, un duo pro 
identitate românească Sunt unul avocatul celuilalt, 
gratificându-se reciproc cu „Exact”: 

„I.H. Ce înseamnă asta? (că din locul unde 
a căzut Meșterul Manole și a murit a țâșnit izvo-
rul,nota mea ,Magda U.).

N.G. Viață.
I.H.. Exact.
N.G.:Apa este simbolul vieții.
I.G.: Asta este.”
Numai că zestrea Sud-Estului e contesta-

tă chiar de sud-estici. Trăsăturile descurajante sunt 
enumerate cu un soi de satisfacție și-n gura mare de 
politologi, etnologi, sociologi de școală nouă și ce-
or mai fi : caracter precar, comportament duplici-
tar, nestatornicie, instinct de autodistrugere, cinism, 
sentimentalism ostentativ, devitalizare și câte altele.
Am fi nemoderni, chiar anti, superstițioși, misogini; 
in short: niște săraci cu tare orientale. Antoaneta Ol-
teanu, adusă în discuție de Nicu Gavriluță, se lup-
tă în Homo balcanicus cu stereotipurile negative ca 
simț moral minim, și nu cultul amiciției; lene, și nu 
firea contemplativă; pragmatism prădător, și nu „co-
roana de spini a ortodoxiei” (sintagma lui N.Gavri-
luță), de unde ideea că locul nostru în Casa Comună 
a Europei ar fi problematic. Polonia, Cehia, Ungaria 
da, noi la margine, împinși să ființăm undeva între 
Est și Vest, într-un tărâm incert. Cu spusa nedreaptă 
a lui Eugen Ionescu: „România este o identitate care 
oscilează nervos la granița dintre Balcani și Europa 

Centrală, un fel de țară a nimănui”. Examinarea com-
parată Vest-Est, minuțios documentată, întreprinsă 
de Nicu Gavriluță și de Ioan Holban, arată altceva. 
Şi de ce ar fi incriminată măestria în refugii și sub-
terfugii, în vremi mereu potrivnice? Cei doi cărtu-
rari atrag atenția că românii risipiți de nevoie nu-și 
uită limba de acasă, o iau cu ei. Identitatea n-o șterge 
emigrarea volens-nolens.Copiii vorbesc românește 
cu părinții, iar ei construiesc biserici (din lemn), 
unde se roagă duminicile, în port național. S-au ferit 
de tot soiul de lovituri: de stat, de stat de drepți, de 
stat degeaba, plecând. Postsocialist, s-a atacat relația 
firească între individ și stat, pe ideea că insul ar fi 
fost (și a fost) luat în proprietate de statul dictator. 
Așa este, dar ce face statul democrat să împiedice 
plecarea (hemoragică) a românilor și dez-naționa-
lizarea celor plecați? Oare cred bărbații și femeile de 
stat că se va construi în miezul Europei, undeva în 
Spania (exclus în Olanda), o Românie Mare cu cei 
10 milioane de români risipiți de necazuri? Sau că o 
să-și cheme Vrâncioaia cei 7 fii din Italia?

În mentalitatea omului balcanic de munte 
nu intră lașitatea, ci revolta, dorința de a dispune de 
el însuși. Ştiți o rezistență în munți mai îndelungată 
decât a românilor, pentru a nu fi „prizonieri ai is-
toriei”? Au fost cumva atinși de pasivitate, imobi-
lism,de fatalism sau au acceptat sacrificiul pentru 
pământ liber? Ioan Holban trimite la „cartea celebră 
De la Zalmoxe la Ginghis Han, unde Eliade „spune 
că acceptarea morții nu e un semnal al pasivității, al 
resemnării, ci este o decizie existențială, ontologică” 
(p.178). Petru Ursache, în Miorița. Dosarul mitologic 
al unei Capodopere, eseu citat de Nicu Gavriluță, de-
monstrează că acceptarea morții „împăcat și tare” e 
o chestiune de curaj: „Contra morții nu te poți lupta 
cu ciomagul”.

Au fost ineficienți românii care s-au opus 
comunismului? Poate, dar au fost și imprevizibili 
când mămăliga a explodat. Acum, bântuie margi-
nile Europei, neuitând acasa. Ioan Holban și Nicu 
Gavriluță încheie dialogul lor cu capitolul „Casa” și 
„acasa”la români, ilustrându-l cu un superb poem 
de Liviu Antonesei. Poetul și-a găsit acasa în Sud, în 
străvechiul și eternul spațiul helenic, dar revine în 
casa din Nord, unde, eliberat ca Ulise de neastâmpă-
rul călătorului, se întoarce spre sine scriind poeme 
cretane în românește. 

Poate cele mai frumoase cuvinte despre 
codul rural-tradițional, în care omul potrivit aflat la 
locul potrivit îl sfințește, le-a scris Ernest Bernea. De 
recitit.

Cei care-și schimbă locul (firește, profita-
bil) se întâmplă să-și piardă și umbra: limba româ-
nă, pe care ar trebui s-o țină strâns legată de ei.

Apostrof
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Petru URSACHE

Lumea lui Cioran

Nu vreau să închei fără a te pune încă o 
dată în gardă contra entuziasmului ori a invidiei 
pe care ţi-o inspiră «șansele» mele, și mai precis 
aceea de-a huzuri într-un oraș a cărui amintire 
trebuie să te obsedeze, în ciuda înrădăcinării în 
patria noastră evaporată. Nu aș schimba acest 
oraș pe niciunul din lume; din chiar acest motiv 
el este izvorul nefericirilor mele”.

Emil Cioran, Scrisoare către un prieten 
de departe. Din vol. Istorie și utopie, Humani-
tas, București, 1992, p. 26-27.
 
Cînd scriam articolul Războiul celor două 

scrisori („Convorbiri literare”, 2008, nr. 3), avînd ca 
obiect schimbul epistolar între Emil Cioran (Scrisoa-
re către un prieten de departe, din 1957) și Constantin 
Noica (Răspuns al unui prieten îndepărtat), încă nu-
mi dădeam seama de natura relaţiilor ce s-au succe-
dat între cei doi combatanţi, în urma actului comu-
nicativ, atît de spectaculos, de deschis și de riscant în 
împrejurările politice de atunci. Şi-a făcut loc ideea 
unei „rupturi” ireparabile, lansată și întreţinută abil 
de aparatul de propagandă al momentului, cu intere-
sul vizibil de a fabrica un zid despărţitor între Est și 
Vest. Cititorul neavizat cădea ușor în derută dacă se 
lăsa în voia retoricii de suprafaţă, a frazelor învăluite 
între da și nu, fără marca denivelărilor semantice, a 
paradoxurilor, a însemnărilor în răspăr, de o parte ca 
și de alta, adică și la Cioran, și la Noica. Cine decu-
pează propoziţii rebele din textul cioranian se crede 
îndreptăţit să întrezărească început de gîlceavă: „Ma-
rea învinuire ce se poate aduce regimului vostru e că 
a ruinat utopia, principiu de regenerare a instituţiilor 
și popoarelor”; „Voi sunteţi dezamăgiţi de promisiuni 
ce nu puteau fi ţinute...”. Derutant pare și tonul fraze-
lor lui Constantin Noica: „...dar chiar și noi am ajuns 

la gîndul că se poate perfect colabora cu marxismul”; 
„...e un lucru de spus în favoarea lumii marxiste”. Așa-
dar, noi versus voi, Est versus Vest, hotărît și apăsat, 
să înţeleagă oricine. Nici pe departe enigmaticul da, 
în concurenţă cu învolburatul și maladivul nimic, 
boală europeană recognoscibilă în toate timpurile 
despotice, ca un triumf generalizat al „eșecului”, cum 
rezultă din lectura efectuată cu luare aminte a celor 
două epistole, dar și din celelalte scrieri ale celor doi 
singuratici, aflaţi la distanţă, însă la polii aceluiași rău 
distructiv de lume.

În calea accesibilităţii scrisorilor s-a așezat 
și înscenarea procesului Noica-Pillat, cu efecte dezas-
truoase pentru toţi membrii lotului, extinse diabolic 
asupra familiilor, asupra prietenilor de aproape ori 
„de departe”, dat fiind că acele două texte au cîntărit 
greu în dosarul de acuzare. De aici pretextul de a-l 
taxa pe Emil Cioran drept un aventurier măcinat de 
răutate și dirijat de forţe obscure, străine intereselor 
ţării, iar pe Constantin Noica, un individ lipsit de 
personalitate, manevrabil și purtînd în gene morbul 
trădării de patrie. Volumul Istorie și utopie (varianta 
românească, Humanitas, București, 1992) se deschi-
de cu Scrisoare către un prieten de departe, ca început 
de capitol cu titlu „semnificativ”: Despre două tipuri 
de societate, titlu și el oarecum derutant. Citim în răs-
punsul lui Noica: „Am început să înţelegem că e mai 
multă platitudine în destinele voastre: pînă și exilul 
vostru e banal, care riscă să vă ducă la «nostalgie», 
patriotism și sentiment, ce puţin lucru este el faţă de 
exilul nostru subtil, exil printre ai tăi, la tine acasă 
uneori, în lumea ta, și totuși dintr-o dată vidat de ea. 
Cîteodată, cînd rafinăm și noi, lucrul ni se pare chiar 
interesant, și atunci scriem jurnale sau opere geniale 
– pentru sertare. Tout compte fait, e mai bine aici”.
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Iată absurdul în deplină vigoare, între ne-
marginile da / nu-ului; vidul terorizant instalat unde 
nu te aștepţi: „e mai bine aici”. Cum e posibilă o ase-
menea propoziţie? Culmea, Noica avea dreptate, iar 
„prietenul de departe” nici nu se îndoia de asta. E 
„mai bine” pentru că exilul „printre ai tăi” e mai greu 
și mai barbar; pierzi familia, patria, fiinţa în condiţii 
de infern, dar și marginalizat, umilit, batjocorit siste-
matic de puternicii zilei. În asemenea condiţii, se naș-
te dorinţa de a înfrunta toate feţele răului, ca îndato-
rire faţă de sine și de ai tăi, cum credea și Petre Ţuţea 
cînd declara: „Dacă murim aici, în lanţuri și în haine 
vărgate, nu noi facem cinste poporului român, ci po-
porul român ne-a făcut onoarea să murim pentru el”. 
Așadar, cine avea dreptate dintre cei doi singuratici 
care nu erau singuratici? Era gîlceavă, ruptură sau un 
examen critic voluntar și aspru, pentru a se rezista 
aici cu demnitate, într-un război cu multe chipuri ale 
morţii?

Pentru cititorul de astăzi nu există decît o 
cale deschisă în dobîndirea răspunsului: relectura 
scrisorilor, dar nu cu prejudecata acelui ieri apăsat de 
prejudecăţi, ci sub semnul lui acum. Îi vine în ajutor 
un document nesperat de preţios, volumul Fratele fi-
ului risipitor, alcătuit de Aurel Cioran și publicat de 
Editura Eikon în 2012. Pînă de curînd n-au fost posi-
bile decît informaţii disparate, incerte. În Jurnalul de 
idei al lui Constantin Noica se păstrează cîteva scurte 
notaţii, unele simple însemnări economicoase, alte-
le entuziaste. Încă din „prima zi la Paris” (17 iunie, 
1972), după un program extenuant de vizite, convor-
biri „pe tema procesului”, plimbări prin parcuri, auto-
rul notează și o „convorbire bună cu Emil”. Atît. Dar, 
după o zi: „... la Emil [Cioran] toată seara, cu Simone 
[Boué] și el. Mă simt liber și deschis în toate, pînă și-n 
gest. Mă conduce pînă acasă și simt tot timpul că e 
prietenul la care ţin cel mai mult. Pare înfrînt. Nici 
franceza nu e a lui. Îmi dă «dreptate». Dar unde?” 
(Constantin Noica, Jurnal de idei. Text stabilit de: 
Thomas Kleininger, Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu 
și Sorin Vieru. Humanitas, București, 1990, p. 181). 
La Mircea Eliade (Jurnal) se simte gîndul obsesiv, ne-
voia de a-l evoca pe autorul Îndreptarului pătimaș în 
momente apăsătoare de criză pentru unul sau pentru 
celălalt, dar la mari intervale de timp. 

Un fond de informaţie consistent și de in-
teres istoriografic furnizează Caietele (Humanitas 
1999-2000), descoperite, salvate și pregătite pentru 
tipar de Simone Boué, ca și volumul Scrisori către 
cei de-acasă (Humanitas, 1995; ediţie îngrijită de 
Dan C. Mihăilescu), un epistolar chibzuit și elegant 
ca ţinută scriitoricească și morală, cu sensibile efecte 
stilistice asupra cititorului încunoștiinţat de existenţa 
dramatică a familiei Cioran rămasă în ţară, spre care 

se îndreaptă, cu prioritate, corpusul de texte. Mania 
epistolară, titlul secvenţei introductive aparţinînd lui 
Emil Cioran însuși, arată că profesiunea în sine este 
o artă a înţelepciunii și harului. Se cuvine varietate în 
ton, nuanţare și participare de la caz la caz. Scrisoarea 
nu-și găsește locul oricînd, oricum și oriunde. Scria 
părinţilor la 20 iunie, într-o vreme cînd erau amenin-
ţaţi să fie scoși din casă, bătrîni și bolnavi, iar Aurel, 
fratele lui Emil, dat afară din avocatură și arestat: „Îmi 
închipui cît sunteţi de singuri și de triști; dar poate 
n-ar trebui să pierdeţi orice speranţă. Pentru a scă-
pa de prea multe gînduri îngrozitoare eu văd multă 
lume, căci, de-aș sta tot timpul singur, nu știu ce s-ar 
alege de mine” (Cioran, Scrisori către cei de-acasă. 
Stabilirea și transcrierea textelor de Gabriel Liiceanu 
și Theodor Enescu. Traduceri din franceză de Tania 
Radu. Ediţie, note și indici de Dan C. Mihăilescu. 
Editura Humanitas, București, 1995, p. 36). Sau lui 
Aurel, sub apăsarea acelorași gînduri privind nesigu-
ranţa libertăţii proprii: „Fiece ins e victima propriului 
său temperament. Eu cred a fi lichidat multe erori și 
multe speranţe înșelătoare. Încearcă, prin orice mij-
loc, să te ţii în afară de pasiuni vremelnice și super-
stiţii care otrăvesc inutil sufletul și elanurile spiritului. 
Numai așa se pot suprima regretele inutile și nădej-
dile ineficace. Universul este o cenușă în prefacere al 
cărei rost nu-l înţelege nimeni” (Lucr. cit., p. 43-44). 
Şi într-un caz și în celălalt, încerca să dea sfaturi utile 
interlocutorilor. Totodată, se avea în vedere pe sine, 
devenind convingător pentru că se afla în perfectă 
cunoștinţă de cauză.

Oricum, prinde chip și viaţă adevărata lume 
a lui Emil Cioran. Mai întîi, cea apropiată de fiinţa sa, 
mărginită la origini, familie, satul copilăriei, prieteni; 
ca apoi să se dezvăluie imaginarul fantasmatic de gîn-
dire și de poezie, personalitatea puternică, răvășitoa-
re, în latura ei intelectuală, incifrată în scrieri poeti-
co-filosofice contrariante, tulburătoare. Din Paris, la 
10 aprilie 1967, îi scrie fratelui său, Aurel Cioran: „Îmi 
aduc foarte bine aminte de Căsoaie, dar foarte puţin 
de Muzeul de istorie naturală. Memoria mea, intrată 
în tot ce privește Rășinariul, mă trădează adesea cînd 
e vorba de Sibiu. Cu vîrsta, copilăria învie tot mai 
mult în detrimentul adolescenţei și a tot ce a urmat”. 
Satul Rășinari, locul copilăriei, sau Şanta, sau Iezerul, 
sau Coasta Boacii revin frecvent în scrisori, ca și ima-
ginea ciobanului Traian, de la stîna „unde mergeam 
după brînză. Cel din urmă cioban îmi pare azi de pre-
ferat oricărui intelectual parizian” (Scrisori către cei 
de-acasă, Idem; scrisoare din 28 martie 1967).

Prietenii erau căutaţi în aceeași măsură. Pre-
ferinţele mergeau spre Dinu (Constantin) Noica, pro-
vocat amical în „războiul scrisorilor”. Urmase o tăcere 
nesigură, mai bine de zece ani, cauzată de nefericitul 
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proces al păltinișeanului, la care se adăuga perioada 
detenţiei. Abia la 25 februarie 1969, exilatul din rue 
d’Odéon îi solicita fratelui „adresa exactă a lui Dinu”. 
După o lună (29 martie) pornise o scrisoare spre ţară 
la adresa indicată, ca la 7 aprilie 1970 Aurel Cioran să 
afle: „Dinu îmi scrie din cînd în cînd”. Ușor de înţe-
les: texte succinte, rigide, economicoase, riguros con-
trolate. Dar ele au căpătat o tonalitate nouă, deschisă, 
entuziastă, după vizita, tot supravegheată, a exilatului 
din Păltiniș, din 1972. Aurel primea următoarea înști-
inţare de la fratele său, cu data 14 iunie 1972: „Dinu 
o să treacă pe aici. Aproape că mi-e teamă să-l revăd, 
după mai bine de 30 de ani. E cumplit. Fantomele se 
revăd...”. Atît. Neliniște firească și explicabilă dacă ţi-
nem seama de împrejurări și, mai ales, de înclinarea 
celor doi de a se autosupraveghea cu severitate. Poate 
tocmai de aceea întîlnirea a fost cu adevărat benefică: 
i-a renăscut, pregătindu-i pentru noi înfruntări cu ei 
înșiși și cu lumea.

Se cunoaște părerea mărturisitoare a lui 
Constantin Noica în legătură cu acel moment, sem-
nalată mai sus, după Jurnalul de idei, cu dăruire ami-
cală, dar și cu stăpînire de sine. I se alătură însemnarea 
promptă a prietenului de departe, redevenit aproape, 
dar încă frămîntat de întrebări chinuitoare: „Dinu e 
un presonaj bizar, derutant, turburător. Cel mai subtil 
și rafinat reprezentant (descendent, mai bine zis) al 
Fanarului. Pe lîngă el, noi suntem niște ţărani. Cîte-
odată pare sofist, dar un sofist din epoca de aur. Aici 
a făcut o impresie extraordinară. În multe puncte nu 
sunt de acord cu el. Ceea ce e absolut de necrezut e că 
și-a păstrat optimismul. Ca și cum nimic nu s-ar fi în-
tîmplat! Cred că și după Apocalipsă ar mai fi în stare 
să vorbească despre... viitor. În fond el are dreptate și 
trebuie să mărturisesc că, uneori, îi invidiez iluziile” 
(Idem, p. 100; scrisoare din 10 iulie 1972). 

Dacă se urmărește traiectul scrisorilor că-
tre prieteni, îndeosebi către fratele din ţară, se con-
stată un interes acut pentru scrierile lui Noica. În 
fapt, se întrezărește intenţia lui Emil Cioran de a-și 
verifica propriile păreri exprimate cu ani în urmă în 
Scrisoare către un prieten de departe. Două aspecte 
ies în relief: interesul lui Constantin Noica pentru 
„rostirea românească”, fiind vorba de cultul justifi-
cat al limbii, ceea ce-l neliniștește pe Emil Cioran, 
cel care a optat pentru idiomul francez; apoi faptul 
că exilul intern a fost o soluţie care s-ar cuveni re-
considerată. Pe scurt: „A doua carte a lui Dinu des-
pre «rostire» e excelentă. Pasiunea lui pentru limba 
noastră e de înţeles, pentru că este o limbă de o ri-
goare și de o forţă expresivă extraordinară. Pentru 
mine, însă, toate astea aparţin trecutului. Schimbînd 
idiomul, am renunţat la o parte din mine, în orice 
caz, la o bună parte din viaţa mea” (Idem, lucr. cit.; 

scrisoare către Aurel Cioran, 7 februarie 1974). Sau 
în altă scrisoare, peste cîţiva ani: „L-am văzut înde-
lung pe Dinu, care e de o vitalitate incredibilă. Pe 
lîngă el, noi suntem niște muribunzi. În definitiv, 
poate că anii de claustrare forţată sunt necesari pen-
tru cel care visează un nou început. Dintr-o călătorie 
în infern te poţi întoarce întinerit. Totuși trebuie să 
mărturisesc că optimismul lui Dinu ţine de miracol 
sau de o anomalie fericită” (Aurel Cioran, Fratele fi-
ului risipitor. Ediţie îngrijită de Anca Sîrghie și Ma-
rin Diaconu. Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012, p. 
324). Prietenul de „acasă” se avînta într-o retorică 
predicativă, proptită din loc în loc de răspunsuri 
cutremurătoare și iluzorii; cel „îndepărtat” (Emil 
Cioran) se complăcea în căutări imposibile, răspun-
surile fiind destinate unui indefinit și căutat voiaj al 
rătăcirilor, chiar și atunci cînd da-ul dădea semne 
de biruinţă. Adevărul există dar calea n-o cunoaște 
nimeni. Iisus și-o adapta eu-lui său, cu jubilaţie: Eu 
sunt Calea, Adevărul și Viaţa.

Este stresantă propoziţia „Ce limbă fru-
moasă avem!”, în exclamaţiile lui Emil Cioran, dar 
pusă în rol de Constantin Noica, în chip de „rostire”. 
Numai că „îndepărtatul”, izolîndu-se în cuvînt, vrea 
să spună mai mult; ori să facă să ne sune în urechi 
propoziţii (afirmaţii-negaţii, ce mai contează!), la fel 
de agresive prin firea lor: „Ce-au făcut românii timp 
de două mii de ani?”, cum stă scris în Schimbarea 
la faţă a României. Așadar, avem o limbă vie, sucu-
lentă, expresivă, pe cînd franceza este sleită, deși ra-
finată, subtilă. Explicabil: încă nu ne-a venit rîndul 
să intrăm în istorie, adică să-i slujim „demiurgului 
celui rău”, asemenea marilor popoare civilizate ale 
Europei și vestite prin crime oribile „de dreapta” ori 
„de stînga”. Civilizaţia însăși este un semn al căderii, 
spre mîhnirea demiurgului bun, care va veni sau nu 
va veni să ne mîntuiască de patima sîngelui. 

Deocamdată, imaginea copilăriei, cu Şanta 
și cu Coasta Boacii, cu familia și cu prietenii rămași 
departe, reprezintă raiul pierdut. De aceea îi scrie 
lui Aurel: „Am fost adînc mișcat zilele trecute, cînd 
am dat peste Căci te priveam cu ochi păgîni - păgîni 
e tulburător și nu are forţă decît în românește. Ce 
absurditate să scriu în limbile astea «civilizate», con-
venţionale” (Aurel Cioran, Fratele fiului risipitor, 
loc. cit., p. 332). Nimic nu este anecdotic în eseurile 
filosofice ale lui Emil Cioran, liniar, dialectic. As-
pectele realului, atît de „evidente”, sunt încercări de 
redescoperire a „centrului”, în înţelesul de nostalgie 
a paradisului și a religiosului. Cine pledează pentru 
ateismul autorului, pentru nu știu ce aventuri agre-
sive de tinereţe de dragul aventurii, se înșeală fără 
discuţie. Aceste probleme de care s-a făcut caz peste 
măsură s-ar cuveni reluate. 
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Marian DRUMUR

Proză

Îl împingeam pe rând – sălta, greu de con-
trolat, peste denivelările trotuarului, deși era dotat 
cu patru roți independente.

– Ar trebui s-o luăm pe carosabil, opină 
Valeria. Uite colo o spărtură.

Chiar la breteaua către drum se proptea 
un chioșc cu însemne oficiale.

– Ce noroc, s-a bucurat partenera mea ci-
tind panoul, aici se pot preschimba cărțile de iden-
titate; a ta tocmai a expirat!

S-a aplecat la ghișeul gheretei și a început 
să glăsuiască; se vedeau în interior, dincolo de sti-
clă, două persoane echipate la fel. A scos niște acte 
din poșetă și le-a împins în fanta întredeschisă.

– Treci să-ți faci o poză, a glăsuit o Voce 
metalică.

Asta mi se adresa… dar abia m-am du-
mirit că trebuia să mă chincesc la nivelul unei pro-
eminențe inferioare… în fine! Poza mozaic pe care 
mi-a arătat-o operatorul era chiar interesantă.

– E holografică, m-a dumirit Vocea, în 
vreme ce mă scuturam de iarbă.

Cei din interior completau formularele 
când a apărut un biciclist în uniformă și le-a livrat 
ceva la ferestruică – parcă a zis „oficial”; au vorbit 
nițel în șoaptă, apoi curierul a plecat.

– Ofițerul cu corespondența, a comentat 
Valeria. Mai sigur decât electronic.

Un autobuz prăfuit a tras la bordură; ușa 
pneumatică s-a desfăcut pufăind și șoferul a apărut 
în cadrul ei strigând vesel:

– Ieben ti dușu!
Acesta era semnalul… am luat-o repejor 

din loc către clădirea părăginită de vizavi, a cărei 
poartă larg deschisă dezvăluia vraiștea interioară a 
unei hale fără capăt… dar era calea scurtă de tre-
cere către antrepozit și cheiul izbăvitor. Avansam 
între marcajele ponosite ale traseului liniar, printre 
utilaje masive, pare-se dezafectate, fundații părăgi-
nite și stâlpi metalici, când au început să se alăture 
însoțitori – persoane percepute cu coada ochiului, 
ieșite din anexe obscure; pășeau discret în urma 
noastră, doar câte un ecou se propaga între feres-
trele sparte deviind huruitul stins al căruciorului 
cu bagaje.

– Totemul, a exclamat Valeria indicând 
colțul de zid auxiliar, în care era încastrat un stâlp 
sculptat, încununat cu o plantă luxuriantă. Suntem 
pe drumul bun, strămoșul apical nu este uman!

– Țineți marcajul pietonal, ne-a sfătuit ci-
neva din urmă.

Era un bărbat mărunțel care mi-a zâmbit 
dinadins: ținea între dinți o muscă. A arătat înspre 
un aparat mătăhălos, plin de pârghii, cilindri, fan-
te, ce bâzâia funcțional misterios și a completat:

– Este capabil să genereze percepții fal-
se… colective și corective.

– Consecințe concentraționare, a comen-
tat sibilinic Valeria.

– Nu-i taman așa, a replicat o femeie din 
apropiere. Este omul care arată mereu nordul, mai 
știm și noi câte ceva.

Iar omul a adăugat:
– Dacă furtuna se iscă dinspre est va tra-

versa, dar dacă va porni dinspre nord, se va roti.
Atunci am observat că lumina scăzuse și 
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un curent de aer mișca umbre în dreptul geamu-
rilor… trebuia să ne grăbim. Dar câțiva însoțitori 
s-au așezat turcește pe potecă, zicând că nu mai 
pot, se cuvenea să li se arate semnul – despărțirea 
apelor.

– Necredincioșilor, a tunat un glas.
Şi s-a ivit de neunde un personaj învăluit 

până la călcâie într-un trencicot alb; a pășit înain-
tea noastră și a rostit:

– Regulile morale după care încercăm să 
ne conducem sunt de fapt la cheremul accidente-
lor, întâlnirilor întâmplătoare și plăsmuirilor min-
ții; se cuvine să ne îndreptăm spre fluviu tocmai 
fiindcă e un program arbitrar, fără alt scop decât 
realizarea sa!

Au izbucnit cu toții în aplauze și chiar 
atunci porțile uriașe din capătul îndepărtat al halei 
s-au deschis, dezvăluind un minunat crepuscul bo-
real, spre care am grăbit pașii.

– A fost efectul curentului, nu s-a abținut 
Valeria.

Dar nu te poți pune cu credința!
Cum-necum am ajuns dincolo de an-

trepozite, la cheiul pietruit. Fluviul șerpuia leneș, 
purtând rămășițe ale recentelor inundații – crengi, 
lemnărie, ambalaje… de toate. Un zmeu chinuit să 
ia înălțime era purtat de-a lungul splaiului de un 
alergător nedefinit. Departe, o corabie micșorân-
du-se lent în pâcla amurgului părea să ducă și spe-
ranțele acelei zile lungi.

Ne-am apropiat de copertina ferită a po-
pasului pentru călători, unde focul dintr-un butoi 
de tablă era ocolit de câteva siluete cinchite; fără 
cuvinte, ne-am găsit loc în preajmă.

Într-un târziu, omul care alimenta vatra a 
întrebat:

– Cine prinde dintre voi să povestească?
Ne-am uitat unii la alții; Valeria a început:
O, muză, cântă-mi mie pe bărbatul viteaz 

și iscusit, care-ntr-o vreme, 
Când el cu măiestria lui făcuse pustiu din 

ziduri sfinte de la Troia, 
Nemernici amar de ani pe lume și cunoscu 

pe drumul lui tot felul 
De oameni, de orașe și de datini, 
Şi pătimi așa de mult pe mare silindu-se 

să scape de primejdii…
– Nu așa, o întrerupse brutal gazda. Po-

vestea TA!
Atunci se apropie de cerc un ins mărunt, 

hirsut cu capul mare, căruia mantaua zdrențuită în 
care era învelit nu-i putea ascunde ghebul și înce-
pu:

– Aflați, cinstiți ascultători, că eu mă trag 
din locuri întortocheate și părăginite, unde doar 
pasărea mai află cale de întoarcere; eram un flăcău 
cuviincios care credea cu tărie că marginile cătunu-
lui erau marginile lumii. Şi făceam ceea ce deprin-
sesem de la moșii și strămoșii mei, veniți ei de mult 
pe acele locuri, că de atunci dealurile cele mici s-au 
făcut mari, pe când fluviile cele mari făcutu-s-au 
mici. Iar lumea așezării îmi spunea Vlăstarul Smi-
celei, pentru a mă asemui celor după neam dar și 
să mă deosebească de cei de-o vârstă; căci numele 
la naștere, după obicei, era tăinuit ca să nu afle du-
hurile rele, ce știut este că bântuie dinadins locurile 
cu oameni.

Aici povestașul conteni și făcând ochii 
roată glăsui:

– Dacă nu vi-i pe plac, nu-i supărare!
– Zi-i mereu, îl îndemnă stăpânul focului. 

Că până la zori mai este!
Şi necunoscutul reluă:
– Se abătea câteodată la așezarea noastră 

un negustor, care schimba mărfuri străine cu ale 
localnicilor și își încărca cei doi catâri cu multe 
blănuri, împletituri din nuiele ori coajă de copac, 
țesături colorate și altele. S-a întâmplat într-un 
rând, având mult tărhat, să mă tocmească anume 
pe mine cărăuș de ajutor până la târgul său de baș-
tină, ceea ce ai mei s-au învoit, îmbrăcându-mă 
cuviincios și dându-mi multe sfaturi pe care le-am 
uitat… că așa mi-a fost scrisă soarta. Am pornit pe 
drumeagul ce ducea în josul râului cel mare iar la 
căderea nopții am făcut popas. Şezând noi acolo și 
îmbucând ce merinde luasem, negustorul a isco-
dit: „Spune, feciorașule, care este numele tău?”. Cu 
mirare i-am răspuns că doar mă năimise ca fiind 
Vlăstarul Smicelei, dar el a reluat: „Când spunem 
cerb, știm care este, așijderea când spunem sobol, 
neîndoielnic îl putem arăta. Însă când se rostește 
Vlăstarul Smicelei, oare lumea pe cine arată? Tu 
nu ai Nume, dar ai face bine să-l descoperi, pentru 
soarta ta în această lume. Poate da, au poate nu”. 
După ce i-am cântărit spusa, am întrebat unde se 
găsește iar el a replicat: „Asta ți-oi arăta în ultima 
zi a călătoriei, când volnic vei fi să alegi”. Şi așa s-au 
petrecut lucrurile, că atunci când ne-am apropiat 
de zidurile cetății unde viețuia negustorul acesta a 
spus întinzând brațul: „Iată, flăcăule, când te-i în-
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toarce poți apuca, de ți-o 
fi voia, pe cărarea ferită 
lângă stejar, tot înainte 
prin pădure”. Şi atât cu 
el! Am cumpănit o vre-
me, între casa părinteas-
că și necunoscut, până a 
biruit curiozitatea, spu-
nându-mi eu că oricând 
pot face pasul înapoi, așa 
că m-am îndreptat către 
cărarea ascunsă și mean-
drele ei. Mult-puțin oi 
fi mers, mai pe dealuri, 
mai pe văi, nu știu dar, 
când socoteam să fac 
cale întoarsă, am ajuns 
la marginea unei păduri 
unde mi-a ieșit înainte 
un bătrân. Portul și că-
utătura lui arătau ciu-
date, dar i-am dat bună 
ziua și intrând în vorbă, 
i-am destăinuit ce mă 
mâna prin acele locuri. 
Fără să se mire, el mi-a 
spus: „Mergi mereu. La 
capăt ai să afli un mun-
te; în coasta muntelui ai 
să vezi un palat. Acolo 
e locuința soartei. Intră 
înăuntru, dar de ceea ce 
vei vedea și auzi, nici să 
te miri, nici să vorbești, 
la toate să rămâi surd și 
mut. Acolo vei sta trei zile, pe urmă vei putea vorbi; 
așa ai să afli care ți-i soarta ta pe lume”…

Luând-o în brațe pe Valeria ne-am reze-
mat de cărucior, alăturat celor ce dormeau printre 
și pe sacii de călătorie, valize din lemn, cufere, boc-
cele; vocea povestașului s-a îndepărtat în noapte, 
încâlcindu-se în caierele viselor; un zgomot străin 
m-a cutremurat în răcoarea zorilor, când am deslu-
șit popasul unde ne găseam și un bărbat cu tricou 
de marinar ce sufla de istov într-o siflee, dându-ne 
de înțeles că venea o corabie. Împrejur, oamenii 
printre care ne aflam se pregăteau de plecare, fie-
care în felul său.

Cel ce părea crainicul a anunțat:
– Vasul care se apropie merge numai că-

tre nord-nord-vest… în amintirea căpitanului 
Eheus… socotiți-vă bine, altminteri mai zăboviți, 
că vrăjitoarele din august vin doară cu ploaia de 
stele! Iar către mine:

– În definitiv, ce purtați cu atâta fereală și 
trudă în căruciorul acela?

Ne-am privit câteva clipe, Valeria și cu 
mine, apoi am început, cu grijă, să scoatem și să 
înșirăm pe iarba înrourată o lunetă Dollond, un 
receptacul, o pungă cu smochine uscate, un cap de 
ied împăiat pe suportul său, două scoarțe înflorate, 
un teanc de reviste ilustrate vechi, un vig de postav, 
un mănunchi de pene de cocor…

Încă mai aveam dar ne-a oprit: 
– De ajuns este; liber la trecere!
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Dinu Hatmanu  
visează frumos                               

(Fragment din romanul în lucru 
Vis spulberat)

Alexa PAŞCU

Perdelele alunecară cu un hârșâit pe ver-
geaua lor, lăsând să pătrundă lumina zilei în încă-
pere. Trezit din somn, Dinu Hatmanu nu deschise 
ochii imediat. Pleoapele îi erau grele, căci era stă-
pânit de acea poftă extraordinară de somn speci-
fică tinerilor, pentru care repaosul unei nopți nu 
este suficient să-l mistuie. Voia să mai stea în pat 
încă puțin, să se îndestuleze cu dulceața somnului 
de dimineață. Prin urmare, orice mișcare din ca-
meră îl cam deranja. La un moment dat, auzi des-
chizându-se portița sobei cu un scârțâit ușor, după 
care, imediat ce un chibrit fu aprins și sfârâi pentru 
câteva secunde deasupra arzătorului, focul înce-
pu să duduie în sobă. Își aminti că, seara, mama îi 
spusese menajerei să aprindă focul în camera lui, 
deoarece vremea începuse să se răcorească binișor.

Duduitul focului îi alungă starea de indis-
poziție cauzată de acel mic deranj, aducându-i în 
loc o stare de bucurie. Așadar, avea să mai lene-
vească o vreme în pat, ascultând cum cânta focul în 
sobă în timp ce aceasta încălzea aerul din încăpere. 
Dacă dorea, putea să-și încălzească picioarele și tot 
corpul îmbrățișând soba de teracotă, care începuse 
să se înfierbânte. Dar parcă tot mai bine era în pat. 
S-a întors cu fața la perete și a stat așa minute bune, 
în liniștea deplină a încăperii, unde nu se mai au-
zea decât focul arzând în sobă. Apoi, răsucindu-se 
cu fața în sus și trăgându-și plapuma până sub băr-
bie, cufundat într-o profundă stare de relaxare, și-a 
lăsat gândurile să zboare.

Ascultând cum focul ardea în sobă, Dinu 
fu năpădit de amintiri și imaginile începură să se 
deruleze prin fața lui de parcă ar fi fost aievea. I 
se părea că era în casa mătușii Profira, verișoara 

mamei de la Slatina, și asculta susurul râului Suha 
Mică și murmurul pădurii de brad, ale cărei poa-
le numai nu cădeau peste casă. Aerul acela atât de 
plăcut, de o puritate deosebită, și acea priveliște 
încântătoare îl fermecau de fiecare dată când mer-
gea în vacanță primăvara, vara, toamna sau iarna la 
mătușa Profira. Auzea parcă și dangătul clopotului 
de la Mănăstirea Slatina, unde doarme somnul de 
veci unul dintre domnitorii Moldovei, Alexandru 
Lăpușneanu, cel care a tăiat multe capete boierești 
și care, potrivit izvoarelor istorice, în timpul celei 
de-a doua domnii, bolnav fiind, la data de 11 mar-
tie 1568, a fost otrăvit chiar de boierii săi pentru a-i 
grăbi sfârșitul.

Își aminti cum, într-una din diminețile 
reci, în timp ce el lenevea în pat, mătușa Profira 
îi aprinsese focul în cameră. La un moment dat, 
auzi câteva trosnituri în sobă, acestea fiind urmate 
de un fel de vaiete. Acela era cântecul de lebădă al 
lemnelor de brad, înainte de a fi mistuite de flă-
cări. Concomitent cu arderea acestora, încăperea 
se umplea de un miros plăcut de rășină, asemenea 
celui din pădurea de brad, pe care o putea admi-
ra privind pe geamul din dreptul patului său. Tare 
mult îi plăcea acolo la Slatina, unde putea să ascul-
te cântecul șipotit al pârâului sau acel freamăt me-
lodios al pădurii, când vântul trecea în mângâiere 
peste ramuri, asemenea unei mame care își adoar-
me copilul cântându-i o doină, în timp ce-și trece 
degetele prin părul lui bucălat.

Mângâiat de căldura ce venea de la sobă, 
Dinu găsi că mama lui avusese o idee minunată 
punând menajera să aprindă focul în camera lui. 
Nimic nu putea fi mai plăcut decât să se trezească 
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mângâiat de o lumină înviorătoare, într-o cameră 
călduță, să se simtă ca și cum ar fi fost îmbrățișat 
de cineva drag.

Extrem de binedispus se ridică din pat, luă 
un scaun și se așeză cât mai aproape de sobă, lipin-
du-și spatele de teracota care era deja înfierbântată. 
Își trecu mâna peste obraz și bărbie și simți asprimea 
părului. Nu mai avea acel pufuleț ușor arămiu din 
timpul liceului, acum firele erau mai tari și mai dese, 
fapt ce îl făcu să aibă un sentiment de mândrie.

Oricum, la cei nouăsprezece ani ai săi, 
Dinu nu mai era un copil, ci un bărbat tânăr. Dacă 
până atunci viața lui fusese strâns legată de fami-
lie, fiind într-o dependență aproape totală, clipă 
de clipă, acum simțea că se desprinde încet-încet 
de aceasta. Desigur, separarea aceasta n-avea să fie 
atât de accentuată, încât să devină o ruptură, dar 
își dădea seama că și părinții săi o considerau ne-
cesară. Până la urmă, tinerețea, dacă are datorii, de 
bună seamă că are și drepturi, gândea el. Dacă era 
dispus să le îndeplinească pe unele, avea preten-
ția să-i fie recunoscute și celelalte. Însă, în ce-ar fi 
constat acele drepturi, nu-și prea dădea nici el bine 
seama. Încă era fericit acasă și ar fi fost oarecum 
încurcat să revendice mult mai multe în domeniul 
libertății față de ceea ce i se oferea deocamdată. Era 
totuși conștient de faptul că puteau să apară anu-
mite situații în care s-ar fi aflat în conflict cu fami-
lia sa. Însă aceasta nu făcea altceva decât să dea mai 
degrabă un presentiment de înălțare în propriii săi 
ochi și nu să-l neliniștească. Până la urmă, era ceva 
firesc. În acele clipe, cei nouăsprezece ani ai săi îi 
vedea în toată strălucirea lor și găsea de cuviință că 
meritau o atenție mult mai mare.

Desigur, această atenție se putea împăca 
de minune cu grija și răsfățul cu care era înconju-
rat, fapt pentru care n-ar fi renunțat la alintările pe 
care le primea din partea alor săi, mai ales a ma-
mei lui. Prin urmare, în flacăra focului arzând în 
sobă la vreme matinală, ca să-i îndulcească trezitul 
din somn și să-l înveselească atunci când avea să 
se ridice din pat, el vedea o mângâiere din partea 
mamei. Cu toate acestea, nu considera că era tratat 
mai mult decât ar fi trebuit. Nu, focul acela jucăuș, 
cu nuanțe de roșu și albastru, însemna mai degrabă 
un fel de binecuvântare adusă tinereții sale. Vedea 
în acel foc imaginea a tot ceea ce îi făgăduia în ma-
terie de viață, de strălucire și de fericire. Dinu savu-
ra cu nesaț acea flacără scânteitoare, care, din când 
în când, scotea câte un mic pocnet, de parcă ar fi 
vrut să-i marcheze gândurile. Buna dispoziție i se 
răspândea în tot corpul, luminându-i gândurile cu 

privire la perspectivele vieții. Şi ar mai fi visat mul-
tă vreme la acestea, dacă n-ar fi intrat în încăpere 
menajera să-i spună că i-a pregătit baia.

Ridicându-se de pe scaun, după ce și-a 
mai plimbat mâinile câteva clipe pe teracota fier-
binte, Dinu a mers la baie și s-a scufundat cu tot 
corpul în cada cu apă caldă. O moleșeală plăcută îl 
învălui încă de la început. Închise ochii și rămase 
așa afundat în apă, cu capul sprijinit de marginea 
căzii peste care pusese un burete mare de baie ca să 
nu-l doară gâtul. Mai că-i venea să tragă un pui de 
somn așa stând în cadă, atât de bine se simțea.

În sfârșit, după ce a ieșit din baie și a luat 
micul dejun, având încă proaspete în memorie pla-
nurile tatălui său în privința carierei diplomatice, 
pentru care el trebuia să se pregătească din vreme, 
Dinu a plecat grăbit spre facultate, nevrând să în-
ceapă ziua cu o întârziere la cursuri. Dacă la primul 
curs a fost cât de cât atent, la celelalte a fost cu gân-
durile aiurea, apogeul fiind la ultimul curs, când 
toropeala l-a pus cu capul pe bancă și l-a ținut așa, 
într-un somn adânc, până la pauză.

*
Agitația stârnită de studenți în sala de cur-

suri, imediat ce profesorul Stelian Tompea părăsi 
catedra și acum se îndrepta cu pași tărăgănați spre 
ieșire, îl anuța pe Dinu că lecția luase sfârșit. Trezit 
din toropeală, după ce a tras un căscat zdravăn, și-a 
băgat caietele și cărțile în mapă și a pornit spre ie-
șire. Şi în acea zi făcuse drumul degeabă de acasă și 
până la universitate, căci în mintea lui nu rămăsese 
niciun cuvânt din prelegerea pe care o ținuse cu 
glas monoton distinsul profesor Tompea. Nu era 
pentru prima dată când i se întâmpla așa ceva, mai 
avusese asemenea manifestări de dezinteres față de 
cursuri și altă dată, dar acum parcă fusese prea de 
tot. Niciodată nu fusese mai absent ca în acea zi.

De bună seamă că această stare a lui avea 
o motivație, nu era chiar întâmplătoare. Tatăl lui 
Dinu, Mircea Hatmanu, colonel la Regimentul din 
Copou, era principalul vinovat. Cu o seară înainte 
îi expusese iar fiului planurile pe care și le făurea în 
legătură cu viitorul său. Desigur, acestea nu erau 
o noutate pentru el, le mai auzise și cu alte ocazii. 
De aceea, când cei din familie readuceau în discu-
ție această temă, se cam plictisea, nu știa cum să 
evadeze mai repede din atmosfera aceea pe care el 
o considera extrem de cicălitoare. Înscriindu-l la 
Facultatea de Drept, tatăl dorea ca fiul său să urme-
ze cariera de diplomat. Prin urmare, avea să-l în-
demne pe Dinu să urmeze și o pregătire în dome-
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niul relațiilor externe. Până la un punct, mama lui 
Dinu, doamna Despina, care fusese o vreme pro-
fesoară de geografie la Liceul National „Costache 
Negruzzi”, era și ea de acord cu soțul ca băiatul lor 
să aibă o carieră de diplomat, dar ea spera ca treaba 
asta să fie ceva mai încolo, după ce avea să se matu-
rizeze cât de cât, atât din punct de vedere fizic cât și 
spiritual. Ea încă îl vedea copil și la vârsta aceea. Îi 
dădea șanse mai bune să se descurce în această me-
serie după ce avea să câștige oarecare experiență în 
domeniu. Nu greșea din punctul acesta de vedere. 
Apoi, doamna Hatmanu gândea că, pentru Dinu, 
care era mai degrabă o fire plăpândă decât una re-
zistentă la efort, ar fi fost foarte solicitant să facă 
două facultăți una după alta.

Până la urmă, știind că acela era un do-
meniu destul de costisitor și solicitant, nici tatăl nu-
și vedea fiul îngropat în biroul vreunei ambasade 
având vreo funcție diplomatică strălucitoare, ci el îl 
vedea mai degrabă lucrând într-un consulat, unde 
avea să-și îndeplinească obligațiile de serviciu cu 
devotament, așa cum o făcea și el la Regimentul din 
Copou. În acest sens, a început să-și imagineze fel și 
fel de locuri unde fiul său ar fi putut ajunge în cali-
tate de consul.

Făcând fel și fel de analize asupra țări-
lor de pe tot mapamondul, tatăl încropea scenarii 

cu locurile cele mai bune unde fiul său ar fi pu-
tut ajunge să reprezinte interesele țării și să vină 
în sprijinul conaționalilor săi. Cam despre aceste 
lucruri îi vorbise tatăl său și în seara precedentă, 
când el n-a putut să facă nimic altceva decât să stea 
și să-l asculte.

Fiind obișnuit cu aceste scenarii geogra-
fice, spre deosebire de alte dăți Dinu a participat 
cu oarecare plăcere în acea seară, însă toată noap-
tea în somn aveau să-i răsune în urechi fel și fel 
de nume exotice, armonioase sau bizare. Iar starea 
aceea avea să persiste nu doar până dimineața, ci și 
pe durata cursurilor din acea zi. În fața ochilor lui 
se perindau fel și fel de orașe, cele nordice profi-
lându-se pe cerul mohorât, bântuite de ploi sau de 
zăpezi viscolite, sub o lumina scăzută, deasupra lor 
plutind valuri de nori cenușii, „îmbogățiți”de smo-
gul fabricilor. Însă lui Dinu, aceste locuri închipu-
ite din itinerariile tatălui său îi induceau o stare de 
tristețe, de singurătate și exil. De bună seamă că 
fugea de ținuturile nordice; chiar nu și le dorea de-
loc. În schimb, pe lângă țarile din Europa, cum ar 
fi fost Franța, Italia, Grecia sau Spania, era atras de 
ținuturile luminoase din Orient, America, Brazilia, 
Japonia, China și altele. Către asemenea locuri se 
îndrepta curiozitatea lui, căci îi stârneau imagina-
ția. Unde avea să ajungă? Nici el nu știa. Doar totul 
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era imaginație și nimic mai mult. Totuși, o certi-
tudinea era aceea că el chiar își dorea să trăiască 
printre oameni străini, într-o țară îndepărtată, în-
tr-unul din cele mai pitorești orașe din acele locuri.

După mai multe călătorii imaginare, Dinu 
simți cum dorul de a trăi în ținuturi luminoase și 
colorate îl îndreaptă spre Orient. Ajutat de aminti-
rile de lectură, își imagina acest Orient vag și fer-
mecător îmbrăcat într-un halou de frumusețe. Se 
bucura gândindu-se că avea să fie consul în acele 
locuri, acolo unde soarele pare mai mare decât ori-
unde în altă parte în lume, unde cerul e mai albastru 
și mai limpede. Deja vedea profilându-se la orizont 
cetățile legendare ale Orientului. Putea fi oriunde 
în țări din fosta Persie, în Egiptul plin de istorie, cu 
piramidele sale unice în lume, India sau Maroc. Se 
vedea pierdut în aglomerația din bazare cu vânză-
tori de arme, covoare, țesături și pietre prețioase și, 
în același timp, simțea cum obrazul îi era mângâiat 
de răcoarea grădinilor ce venea de la fântânile lor 
țâșnitoare, ori de briza vântului ce făcea palmierii 
să cânte. Vedea șiruri de cămile pășind cu eleganță 
printre dunele nisip, deșertul cu oazele sale, mos-
cheile, templele, mormintele, și parcă simțea căldura 
toridă a zilei care moleșește trupul și face creierul să 
fiarbă, încât omul începe să aibă viziuni nedeslușite, 
precum acea fata morgana.

Înflăcărat de discursul tatălui cu privire la 
viitorul său, Dinu se scufunda în imaginație, fiind 
răpit de acea trăire care topește energia și răsuflarea, 
făcând ca sufletul să se evapore în fel și fel de închi-
puiri. Acum se vedea într-una din camerele locuin-
ței sale orientale, din care putea ieși în curtea interi-
oară prin niște arcade de piatră frumos dantelate. În 
mijlocul curții, acoperite cu dale de marmură, era 
un bazin cu apă țâșnitoare, care răspândea răcoare 
jur-împrejur, iar în jurul acestuia vedea dansatoare 
cu vălul pe față, ale căror brățări și coliere sunau cu 
clinchete melodioase când se izbeau de pielea lor 
catifelată. Se vedea stând pe covor și trăgând din 
narghilea, în timp ce privea fermecat spre fetele care 
dansau provocator, aruncând vălurile de pe ele și ră-
mânând doar cu fața acoperită. La un moment dat, 
muzica și dansul încetară și în jur se așternu o liniște 
deplină. Răcoarea dimprejur parcă dispăru deodată 
și căldura deveni aproape insuportabilă. Pentru câ-
teva clipe Dinu a închis ochii și a rămas așa, de parcă 
ceva l-ar fi înțepenit locului. Dinspre bazin se auzi-
ră pași ușori și un fâșâit de falduri. Când a deschis 
ochii, a văzut venind spre el o fată cu vălul pe față, 
care, în scurt timp, s-a așezat în genunchi pe covor 
lângă el, unduindu-și trupul. Sânii îi tresăltau ispi-

titor sub vălul acela transparent. Încet-încet, vălul 
ce-i ascundea fața se făcu parcă mai subțire, lăsând 
la vedere un chip extrem de fermecător. Fata îi prin-
se mâinile într-ale sale și, după ce el se ridică, înce-
pură să danseseze. La un moment dat, brațele fetei îl 
înlănțuiră și el o prinse la rându-i cu putere într-ale 
sale, gurile căutându-se una pe alta. În cele din urmă 
simți ducleața buzelor moi și fierbinți. Atât de bine 
îi era lui Dinu în acele clipe, încât și-ar fi dorit să ră-
mână pe veci acolo și să nu se mai întoarcă niciodată 
în țară. La un moment dat i se păru că aude vocea 
cuiva care îi spunea că trebuie să se grăbească, dacă 
nu vrea să piardă avionul, dar el nici că se gândea să 
plece. Fata aceea îl fermecase cu totul...

Deodată, Dinu tresări. Tramvaiul tocmai 
oprise în stația de lângă Biblioteca Centrală Univesi-
tară „Mihai Eminescu”. Privi întinderea cenușie a tro-
tuarului împânzit de grupuri gălăgioase de studenți. 
Sub cerul senin și cu un soare darnic, deși vremea era 
destul de rece, cupola bibliotecii strălucea de parcă ar 
fi fost poleită cu aur. Oricum, peisajul ce i se deschi-
dea acum în față n-avea nimic oriental în el.

Își ridică gulerul hainei și merse mai de-
parte. Profesorul Tompea, care tocmai coborâse 
din tramvai, trecu pe lângă el cu pași grăbiți și se 
îndreptă spre bibliotecă. Dinu îl salută respectu-
os, zicându-și în sinea lui: „Măcar pe stradă să-i 
arăt respect distinsului profesor, căci la ora de curs 
nici nu l-am băgat în seamă, am fost cu mintea pe 
coclauri și am trăit cele mai nebunești momente”. 
Zâmbi și își văzu mai departe de drum, trecându-și 
mapa de sub brațul drept sub cel stâng. Părea vi-
zibil incomodat și chiar stânjenit pentru faptul că 
trebuia să o care după el, ducând cărțile și caietele 
pentru cursuri. Dacă n-ar fi fost atenționat de pă-
rinți, mai ales de tatăl său, ar fi aruncat-o cât colo și 
ar fi venit și el cum veneau destui colegi cu mâinile 
goale la cursuri sau în cel mai fericit caz cu câteva 
foi în buzunarul hainei. La un moment dat, îi veni 
să râdă gândindu-se la ceea ce ar zice mama lui 
dacă ar afla că în timpul prelegerii distinsului pro-
fesor Tompea el se aflase, fie și imaginar, în prezen-
ța unor dansatoare orientale, că dansase și chiar se 
îmbrățișase și se sărutase cu una dintre ele. „Ei, dar 
nu-i chiar așa, gândi el. Pe măsură ce crești, începi 
să ai secrete față de părinți, pentru că, în cele din 
urmă, fiecare își are viața sa și are dreptul să facă 
ceea ce crede el că e spre binele său”.

Că ideile lui aveau să se împace sau nu cu 
ale părinților săi, mai avea destul timp la dispoziție 
să reflecteze asupra acestui aspect. Oricum, treaba 
asta avea să se vadă ceva mai târziu...
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Și caii mor în genunchi

Dumitru IUREA

Într-o zi, când juca fotbal pe uliță, împreună 
cu ceilalți băieți de seama lui, și-au făcut apariția oame-
nii îmbrăcați în negru.

– Ia, opriți voi joaca și nu mai faceți gălăgie, 
a zis unul dintre ei, în timp ce altul le-a luat mingea, a 
înțepat-o cu ceva și le-a dat-o înapoi spunând:

– Acum puteți continua, a zis omul râzând.
Dar mingea se dezumflase și nu mai sărea ca 

înainte.
– De ce ai spart mingea, nene? a întrebat 

Dim, punând mâna pe o piatră.
– Al cui ești tu, măi mucosule, de-mi pui mie 

întrebări?
– Al cui sînt eu nu-i treaba matale, nene. De 

ce ai spart-o?
Ca la comandă, toți ceilalți copii au pus mâna 

pe pietre și au început a le arunca în direcția oameni-
lor îmbrăcați în negru și-n uliță s-a pornit un adevărat 
scandal.

– Vă duc la miliție, vagabonzilor! strigau ei, 
încercând să-i prindă și, nereușind, au fost obligați să ia 
cale-ntoarsă, acom-paniați de-o ploaie de pietre.

Din fierăria lui Petrea, mulți oameni priveau 
fără să intervină. Intrând în curte, Dim i-a spus tatălui 
său cele petrecute.

– Nu vor mai veni degrabă, dar când se vor 
întoarce vor fi însoțiți de miliție. Vorbește cu ceilalți co-
pii, să nu recunoască nimic și să nu vă pârâți între voi.

După o vreme, vacanța s-a terminat, Dim 
și ceilalți copii de pe uliță au început din nou școala, 
notele bune pentru ei veneau ca pe bandă și cu toții 
uitaseră cele petrecute în vară. Era toamna. Petrea a 
umplut curtea cu porumb, pe care-l desfăcau seara la 
lumina felinarelor. Ştiuleții mergeau în coșere, iar stru-
jenii erau frumos aranjați în cireadă, împreună cu lu-
cerna strânsă din vară, alcătuind hrana cailor și vacilor 

pentru iarnă.
Dim se întorcea bucuros de la școală, luase 

încă un zece și voia să-i bucure pe părinții săi. Apropi-
indu-se de casă a auzit glasuri străine în curte. Privind 
printre leațurile din gard, i-a văzut pe oamenii în ne-
gru. Iar au venit ăștia, umblă peste tot. S-a pitit sub gard 
și a ascultat.

– Voi vreți să-mi luați totul și mă puneți să 
semnez ca și cum eu aș vrea așa ceva. Asta n-o fac eu 
niciodată. De-abia am reușit să strâng ceva. Apoi, când 
am fost pe front, nu s-a vorbit de așa ceva.

– Petre, toate s-au schimbat. Dacă nu ești cu 
noi înseamnă că ești împotriva noastră și în cazul tău 
vom aplica legea.

Şi au plecat. După câteva ore au venit miliți-
enii și l-au luat la post pe tatăl lui Dim, închizându-l.

Au trecut trei zile și Petrea era tot închis. Prin 
sat vestea s-a răspândit repede și toți așteptau să vadă 
ce se va petrece.

Acasă, Elena nu-și mai vedea capul de tre-
buri: cu strânsul recoltei, cu pregătirea mâncării pentru 
copii, cu îngrijirea animalelor, toate căzuseră pe umerii 
ei.

A patra zi Dim a spus că are dureri de cap și 
a rugat-o pe mama lui să-l lase să stea acasă. În fond, el 
avea presimțirea că se vor petrece lucruri neobișnuite și 
nu voia să le piardă. Şi avea dreptate.

Pe la ora nouă dimineața, au venit acei oa-
meni străini, însoțiți de un milițian. La intrarea lor în 
curte, Boby a început a lătra și a se smunci în lanț de 
credeai că vrea să-l rupă.

După ce a liniștit câinele, Elena a întrebat:
– Da’ omul meu unde-i, don’ șef?
– Vine și el dar mai întâi trebuie să semnezi 

că accepți intrarea în colhoz.
– Eu, don’ șef, nu pot face asta fără să știe și 
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Petrea.
– El a semnat. Uite aici cererea lui de a intra 

în colhoz, cu pământul și cu alte acareturi.
– Ce înseamnă alte acareturi? întrebă ea din 

ce în ce mai nedumerită, privind hârtia ce i-o dădeau.
– Căruță, cai, vaci, porci, oi și cele șase hecta-

re de pământ.
– Dar voi ne luați totul și nouă ce ne mai ră-

mâne?
– O să păstrați, conform legii, 15 ari de grădi-

nă, un porc și păsările ce le aveți prin curte: găini, rațe, 
gâște. Dar și din astea, dacă aveți mai multe, vom lua și 
din ele și, înscriindu-vă în colhoz, aveți dreptul să lu-
crați, devenind membru cooperator.

– Era bine așa. De-abia am reușit să scăpăm 
de sărăcie și ați adus-o din nou!

– Ai văzut! Petrea a semnat și vine acasă 
atunci când semnezi și tu.

Au discutat aproape un ceas. Elena nu putea 
fi convinsă. Dar, în final, amenințată fiind că și ea va fi 
închisă și gândindu-se la copii și la Petrea, a semnat.

După plecarea acelor oameni și a milițianu-
lui, câinele a început a urla ca un lup, a pustiu.

– Nu știu ce va fi, dar bine nu cred, spuse 
mama cu glas tare, ducându-se la grajd să dea mâncare 
vitelor. 

Pe la ora 11, un grup de oameni veneau pe 
uliță însoțiți de milițieni. Era președintele de colhoz, 
contabilul, cei doi oameni în negru și încă șase oameni 
din sat, care aveau funcții în colhoz. Au intrat în cur-
te. Speriat, Boby s-a băgat în cușcă, de unde scotea din 
când în când capul și mârâia la străinii ce invadaseră 
ograda. Neputincioasă, Elena l-a luat pe Dim lângă ea 
și amândoi priveau ce se petrece. Doi oameni au intrat 
în grajd și au scos caii pe care i-au înhămat la căruță, 
apoi au încărcat în ea toate sculele din fierărie: nicova-
lă, foiu, clești, ciocane, saci cu cărbune, tot ce au găsit în 
atelierul lui Petrea. Alți doi au scos vacile din grajd și le-
au legat lângă cireș, un altul s-a dat la măsurat curtea și 
livada, bătând țăruși marcați cu roșu. Apoi au scos din 
staul cele 10 oi și le-au dat drumul pe uliță, urmând să 
le ducă la colhoz. În scurtă vreme au intrat în curte alți 
oameni cu căruțe în care au încărcat porumbul din co-
șere, strujenii de porumb și fânul ce-l strânse din vară 
Petrea, ca hrană pentru animale, pe iarnă.

Surorile lui Dim au venit de la școală și, adu-
nați cu toții în jurul mamei, priveau înmărmuriți ce se 
petrece în curtea lor. Pe la ora cinci după amiază, hăr-
mălaia din gospodărie se terminase. Luaseră totul.

Ascunsă de privirile copiilor într-o cameră, 
Elena plângea. Trist, Dim se uita pe fereastră și se gân-
dea: Ne-au luat tot, ce va zice tata când o veni?

În depărtare, pe uliță, Dim văzu un om ce 
venea repede. Era Petrea. Băiatul s-a dus la maică-sa 

și i-a spus:
– Vine săracu’, dar ăștia ne-au lăsat săraci li-

piți pământului.
Ştergându-și lacrimile, Elena ieși în întâmpi-

narea bărbatului.
Ca un leu în turbare Petrea intră în curte. O 

văzu pustie. De la alți oameni aflase că i se confiscase 
tot ce avea.

– De ce ai semnat, femeie? Ne-ai adus pe toți 
la sapă de lemn!

– Mi-au spus că și tu ai semnat.
– Eu n-am semnat nimica, te-au păcălit!
– Am văzut hârtia.
– Au falsificat tot hoții ăștia! 
Şi, așezându-se pe o cioată ce servea de scaun 

la rădăcina cireșului, Petrea își aprinse o țigară și din 
ochii lui au început a-i curge lacrimi. Lui Dim nu-i ve-
nea să creadă că tatăl său, pe care-l știa foarte puternic, 
plângea. Ne-au distrus ăștia, gândi el și în inima lui, o 
ură de nedescris contra comuniștilor și-a făcut loc du-
reros. Vecinii au venit cu toții să-l consoleze și lor li se 
întâmplase la fel.

– Degeaba am fost pe front, degeaba au mu-
rit frații mei. Comuniștii au falsificat alegerile și au dat 
țara pe mâna rușilor, pentru a trăi ei mai bine.

– Toate s-au întors pe dos în țara asta, spu-
neau oamenii adunați în curte.

Târziu, în noapte, s-au despărțit; în seara ace-
ea s-au culcat cu toții flămânzi. Elena nu mai avea pu-
tere să facă ceva.[…]

Într-o zi, îngândurat, privea pe fereastră și a 
văzut căruța și caii tatălui său pe care îi folosea pen-
tru colhoz un om străin. Caii au trecut greu prin iarnă 
pentru că n-au fost îngrijiți. Nu li s-a dat hrană și acum 
erau foarte slabi. Săracii de ei, se gândi Dim și a rugat-o 
pe învățătoare să-i schimbe locul de la fereastră.

În altă zi, când a ieșit de la școală, Dim l-a vă-
zut din nou pe acel om cu căruța lor confiscată și curios 
l-a întrebat:

– Bădiță, nu te supăra, dar caii ce-i aveai îna-
inte unde sînt?

Omul îl întrebă la rându-i:
– Tu nu cumva ești băiatu’ lui Petrea?
– Da, bădiță.
– Tată-tu nu ți-a spus?
– Ce să-mi spună tătuca?
– Caii voștri au fost scutiți de toate muncile și 

au scăpat de toate chinurile!
– Dar unde-s ei eu i-aș putea vedea?
– Dacă vrei să-i vezi te duci la grajdul lui Bâlă, 

la Cioroi...
– Şi unde este acest grajd?
– La marginea satului. O iei pe drumul spre 

Dolhasca și la ieșirea din sat se vede grajdul. Şi chiar 
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vrei să-i vezi?
– Da, bădiță! Mi-au fost dragi tare și apoi cu 

ei m-a dus mamuca la Fălticeni când eram bolnav.
– Înainte de-a merge să-i vezi, să-ți ceri voie 

de la tat-tu.
– O să vorbesc cu el, bădiță.
Dar, fără să mai treacă pe acasă, Dim a as-

cuns ghiozdanul cu cărți în niște tufe și a pornit spre 
marginea satului pe drumul către Dolhasca. După ce a 
mers pe jos câțiva kilometri, la ieșirea din sat, pe partea 
stângă a drumului, Dim a văzut un grajd mare, lung de 
peste o sută de metri, înconjurat de copaci foarte mari. 
Ăsta trebuie să fie, își zise el. Pe afară nu era nimeni. S-a 
apropiat mai mult. Din interiorul grajdului se auzea 
grohăit de porci. Ce-o fi și asta? Dar caii? M-a păcălit 
omul acela, se gîndi Dim și, trecând prin fața grajdului, 
a ajuns într-o zonă de unde venea un miros îngrozitor. 
A văzut o groapă plină de oase și capete de cai morți. 
Aici se omoară caii, își zise Dim în gând și, pășind mai 
departe, a auzit un nechezat de cal ce venea dintr-o 
mică pădurice, în interiorul căreia erau mulți cai. Aici 
aveau un ocol făcut din leațuri lungi, bătute direct pe 
copaci. Caii erau foarte slăbiți, nu aveau nimic de mân-
care. Îngrozit, Dim privea la ei cât de chinuiți sînt. Fără 
a-l fi observat pe Dim, un om intră în ocol, legă un cal 
cu o funie de gât și îl scoase afară; îl prinse de un copac, 
apoi cu un bici îl mâna din urmă, învârtindu-l în jurul 
copacului. În felul acesta funia s-a făcut din ce în ce mai 
scurtă și, când a ajuns calul cu gâtul strâns lângă copac, 
omul a scos un cuțit mare de la brâu și l-a înfipt în gâtul 
calului. Sângele a țâșnit afară și cu un ultim nechezat 
zugrumat de agonie calul a căzut cu picioarele din față 
în genunchi, iar după câteva secunde, scăzându-i toate 
forțele, s-a întins întreg la pământ.

Privindu-l mai atent, Dim a recunoscut calul. 
Era unul din cei doi pe care îi mânase când a venit cu 
mama lui de la Fălticeni.

– De ce l-ai omorît, bădiță? strigă băiatul din 
tufe, fără să iasă afară, să fie văzut.

– Unde ești, măi țâcă? Vino să te văd!
Fără a-i răspunde, Dim o zbughi din tufe și 

până acasă a ținut-o tot într-o fugă, uitându-se deseori 
în urmă să nu fie urmărit de acel om. Nu a spus nimă-
nui cele văzute, dar privirea calului înainte de a muri îl 
urmărea peste tot.

Mult mai târziu, într-o seară, la masă, Petrea 
a spus la toți:

– Ştiți, caii noștri nu mai sînt. Iarna trecută 
au fost foarte rău îngrijiți. Nu li s-a dat mâncare pentru 
că fânul confiscat a ajuns în șurile celor de la partid. Au 
fost ținuți afară, în frig și, până la urmă, au fost tăiați și 
dați de mâncare la porci.

– Eu știu. Eu am văzut. Ştiu și cine i-a tăiat. 
Am văzut tot, spuse Dim spre surprinderea tuturor.

– Spune, Dim, ce-ai văzut și când? îl întrebă 
tatăl-său.

Şi Dim a povestit tot, încheind:
– Sînt niște hoți, oameni fără inimă, crimi-

nali. De-aș avea o putere i-aș omorî cum au omorît ei 
caii și le-aș lua tot ce au așa cum ne-au luat și nouă!

Fragment din romanul 
Din coasta Siretului, pe coasta de Azur, 

în pregătire pentru tipar.

*

DUMITRU IUREA s-a născut în ziua de dumi-
nică, 10 octombrie 1954, din părinții Elena și Petrea, țărani 
români, tatăl de meserie fierar și mama casnică, în satul Li-
teni, lângă Dolhasca, pe malul drept al râului Siret, județul 
Suceava; 

A învățat primele clase, din septembrie 1962, is-
prăvind premiant cele 8 clase la școala din satul natal, apoi, 
din toamna anului 1969, încă trei ani o școală profesională, 
la Liceul Industrial nr. 4 din Suceava, unde obține diploma 
de oțelar-turnător în metalurgie, și va fi încadrat ca munci-
tor calificat la I. U. P. S., Suceava; din toamna anului 1974 
până în noiembrie 1976 își satisface stagiul militar, și apoi 
se reîntoarce la întreprinderea suceveană și urmează câteva 
trimestre cursurile serale în același Liceu industrial nr. 4 din 
Suceava. În noiembrie 1977 se căsătorește cu Ana și vor avea 
tei copii, Marius, Marian și Cristina.

Încearcă să-și schimbe meseria, fiind admis în 
septembrie 1983, la Şcoala de subofițeri de miliție de la Bă-
neasa, dar după două săptămâni, în urma unei reclamații 
cu incriminări de natură politică, nu va fi înmatriculat și se 
întoarce la vechiul loc de muncă, unde, în urma mai mul-
tor examene, ajunge la categoria a VIII-a specială și absolvă 
cursurile școlii de maiștri la același Liceu industrial nr. 4 din 
Suceava.

Lucează până în septembrie 2002 ca maistru și, 
din pricina condițiilor „post-revoluționare”, este obligat să 
plece să caute de lucru peste hotare. În anul 2004, după 30 
de ani de muncă grea, primește o pensie lunară în valoare de 
70 de euro, dar măcar se poate bucura de libertate și pentru 
a câștiga un ban cinstit întru ajutorarea celor trei copii ră-
mași în România.

Cum ajunge în Franța, pe Coasta de Azur, unde 
începe să-și găsească un rost.... scrie în carte! Paginile adu-
nate de Dumitru Iurea – peste 1100, scrise cu mâna stângă 
și cu creion negru – înșiră pățaniile prin care a trecut în-
tr-o viață de om, întâmplări incredibile, cu oameni răi, ca-
re-l oropsesc, și oameni buni, care-l ajută. Mărturia acestui 
suflet bântuit de întrebări despre rostul omului în lume e 
foarte limpede: „Eu nu am scris pentru a deveni celebru și 
nici bogat. Am scris din durere.” Altfel spus, durerea i s-a 
cuibărit în cuvinte și cuvintele îl ocrotesc.

Şi doar cititorii îi pot obloji această durere.

Ion Filipciuc
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Năşica

Luminiţa IGNEA

Era o încântare să-i vezi împreună. Nici 
unul dintre ei nu arăta de vârsta corespunzătoare 
datelor din buletin, nici diferența de ani dintre ei, 
nu mică, nu se observa decât de foarte aproape. 
Poate pentru că zâmbetele lor radioase trădau o 
lumină lăuntrică ce nu putea să nu răzbată la su-
prafață, aureolându-le chipurile. Se iubeau. Pro-
fund, pătimaș, cu sfidătoarea disperare a anilor din 
urmă. Sigur, cârcotași se găseau și aici, în timpul 
fericirii lor, cum  s-au găsit în toate timpurile și lo-
curile de pe pământ. Că ea e cam dusă cu capul, că 
el e o izmană pe gard, adică un un fudul fără aco-
perire în cele materiale sau în cele realizate până la 
vremea pre-senectuții; că ea și-a cam lăsat de izbe-
liște familia în beneficiul carierei, carieră care, fiind 
făcută pe statele de plată ale partidului unic și cu 
spijininul acestuia  nu mai valora azi mare lucru, 
că el, cam flușturatic din fire, a înșelat-o pe răpo-
sata pe toate drumurile lui sinuoase și numeroase. 
Acum, văduv și cumințit, s-a deșteptat într-însul 
conștiința și s-a hotărât să fie bărbatul unei singure 
femeie, că alta, deh!, greu s-ar mai găsi. Poate de 
un flirt, de o vrăjeală acolo, dar seara, în pat, e altă 
poveste, trebuie să iubești prea mult ca să poți în-
dura neputința.

Puțin le păsa amorezilor de vorbele de cla-
că și de zămbetele fățiș ironice ale cunoscuților și 
necunoscuților. Ei înfruntau împreună gura lumii 
și spaima de moarte, avându-se scut și lance unul 
pe altul. Mergeau senini, mână în mână, mereu 
zâmbitori, dimineața devreme la piață, în soarele 
amiazii la o plimbare ce le ținea loc de siestă, iar 
pe seară la părăvălia de cărți, să-și refacă proviziile 
de hrană spirituală pentru nopțile lungi și tot mai 
lipsite de somn.

Le mergea bine, se completau și se potri-
veau în toate, de la gusturile literare, el scria poezie, 
ea era poezie, el era îndrăgostit ca un adolescent, ea 
respira dragoste și o emana prin toți porii ființei, el 
zdrăngănea la chitară, ea avea o voce de înger. Până 
și în cele domestice își erau pe măsură, el fiind o 
fire chibzuită și cam strâns la pungă, ea o gospodi-
nă desăvărșită, care știa să facă răsfăț și belșug cu-
linar din te miri ce. Trăiau ca-n sânul lui Avram, o 
lună de miere perpetuă, de care se bucurau în egală 
măsură, mai ales fiecare pentru celălalt.

Dar, pentru că în orice poveste este un dar, 
într-o zi, în familia ei a venit pe lume un prunc.  
Marinela, nepoata de la soră a născut un băiețel, 
rodul unei altfel de iubiri, una tânără și exuberan-
tă, aprobată de societate și de familie, binecuvân-
tată de biserică și de stat. Proaspăta mătușă, după 
ce a pregătit toate cele necesare mersului în rodin, 
și-a poftit jumătatea recentă să o însoțească la 
acest „protocol”. Era și pentru el proba de foc, nu 
mai dăduse ochii cu numeroasele neamuri mai de 
aproape sau mai de departe ale „iubirii vieții lui”. 
Pe unii îi știa, firește, și încă de mulți ani, dar nu-i 
totuna, acum trebuiau  înfruntați  la hurtă, că, vezi, 
„acum ești de-al nostru, Traiane”. S-au sfătuit, s-au 
pregătit, s-au dichisit și au purces. Acolo, lume cu 
duiumul. Toți veseli, puși pe glume, agitați. Numai 
pruncul dormea liniștit în camera sa, știa și el pe-
semne că unchiul de împrumut e adevărata vedetă 
a serii. Au fost întâmpinați cu urale și pupături, s-a 
făcut cerc în jurul lor, fiecare punându-le mai mul-
te întrebări decât puteau răspunde la unison sau 
separat, pe cele două voci gâtuite de emoție. Căci 
amândoi erau firi solitare și, fără a fi taciturni, nu 
aveau prea multe a spune altora, numai ei între ei 
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vorbeau neîncetat și nu neapărat coerent. Se pome-
neau deseori că, pornind de la un fapt banal ori de 
la ceva citit într-o carte sau văzut într-un film, că 
încep, a câta oară?, să își depene amintiri din viață 
și, mai ales, din copilărie. Nu se mai săturau  să se 
asculte unul pe altul, ba uneori, la ore târzii, când 
părea că au obosit de atâta vorbie și de mângăieri, 
uneori chiar și fizice, se îndemnau unul pe altul:„-
Mai spune-mi-o o dată pe aia cu...”. „Dar, iubire, și 
ieri ți-am spus-o, se poate să fi uitat deja?”. „Uit, nu 
uit, îmi place să te acult”, răspundea ea îmbufnată. 
Şi pe el nu-l lăsa inima să o culce așa.

Stingându-se treptat, sau numai aparent, 
curiozitatea pentru „minunații îștia”, cum le spu-
nea tanti Frosina, veterana familiei, grupurile iniți-
ale s-au reorganizat sau reconfigurat, după intresul 
de moment.  Toate colțurile au reușit să fie acope-
rite de vorbăria goală și de prisos. „Un golan, dra-
gă!”, se inflama într-unul, Nico, verișoara simțitor 
mai mică a Emiliei, fără să-și dea seamă că, fără să 
vrea, dezvăluie mai mult decât intenționează din 
biografia personală. „Da, dragă!”, o susține alta, al 
cărei nume nici măcar nu merită pomenit, „Ăsta 
nu-i de ea, că-i fată deșteaptă! Da ce să-i faci, dacă 
îl iubește ca proasta?!”

Tinerii părinți s-au apropiat, îmbujorați 
de emoție: „Tanti Emilia, știți, noi ne-am gândit 
mult și, credeți-ne, foarte bine. Am fi onorați să 
ne botezați copilul! Nu trebuie să ne răspundeți 
imediat, dar dacă veți acccepta, matale veți alege 
numele său, măcar unul din ele.” „Adrian!”,  a ex-
clamat propusa nănașă dintr-o suflare. „Cel mai 
frumos nume, de împărat! Şi nu oricare, unul paș-
nic și înțelept!”

În capul lui Traian s-a lăsat o tăcere țiui-
toare. A găsit puterea să zâmbească aprobator, dar 
în sufletul lui se învârteau tornade. Adrian era nu-
mele primului ei bărbat. Şi singurul pe care l-a iu-
bit până la el, după mărturisirile sale.

În ziua botezului, Emilia s-a îmbrăcat în 
negru. Prefăcându-se că nu observă nepotrivita 
vestimentație, unii participanți au îndrăznit totuși: 
„Bine, nășică, dar singururică? Unde ți-e Făt-Fru-
mos-ul? Ştiam că numai ursitoarele umblă fără pe-
reche!”

I-a ingnorat, silindu-se să se concentreze 
asupra ritualului, dar, la petrecere, s-a descărcat 
în fața verișoarei, al cărei nume nici nu și-l amin-
tea: „Nu că am băut un pahar de vin în seara asta, 
drăguță,  dar, vorba filosofilor, ne naștem singuri, 
trăind, luptăm cu singurătatea. Ca să murim tot 
singuri. Suflete pereche? Vax! Sinceritatea omoară 
fericirea, copila mea!”
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Subiect de conversaţie

Nicolae HAVRILIUC

Era un ţinut cu ape stătătoare cum puţine 
sunt, numite iazuri sau lacuri, nepoluate și cu șirag 
de vălurele când bate vântul, întâlnite în zona de 
câmpie, cu pădurea din deal ca de poveste, servind, 
uneori, de scut, alte ori de prag în calea furtunilor. 
Micul Parafin, un duh al pământului, strecurân-
du-se printre locuitorii ţinutului dintre câmpie și 
deal, în orele după-amiezii, când aceștia fie că se 
odihneau, fie că se prăjeau la soare în locuri special 
amenajate, priceput fiind la atâtea, se gândi să le vină 
în ajutor și scrise ceva pe mai multe bucăţi de hâr-
tie. După corecturile făcute, el împături hârtiile sub 
formă de pliante și, spre a atrage atenţia, le prinse 
pe gardurile oamenilor sau, chiar, în dreptul căsuţe-
lor poștale unde se așază corespondenţa și publicaţii 
de tot felul. Oricât de grăbit ar fi fost vreunul din-
tre locuitori, nu putea ocoli respectivul pliant fără 
să nu-l citească, mai ales că-l găsea la poarta sa. Şi 
ce se putea citi provocase rumoare printre locuitori, 
unii fiind atât de impresionaţi încât își loviră fruntea 
cu putere. „Dacă vreţi creierul să vă funcţioneze în 
deplinătatea puterilor sale și să ajungă performant, 
lăsaţi plăcerile ușoare în pace, nu vă mai risipiţi în 
atâtea! Iar ca să nu fiu considerat un cine știe ce mo-
ralist, vă îndemn să vă oferiţi plăcerilor trebuincioase 
care să vă aducă sănătate și bucurii. Mintea și sufletul 
să vă călăuzească în lucrările voastre de-a construi 
așezarea și de-a vă reconstrui pe voi. Așa să vă ajute 
Dumnezeu! Parafin.”

Sandu Burciu, un locuitor de la marginea 
ţinutului, având o casă impunătoare în plutonul 
de case aparţinând zonei împădurite, rămas văduv 
după moartea soţiei, atât de regretată pentru hărni-
cia sa, în urma lecturii înscrisului din pliant, se ho-
tărî săl înștiinţeze pe Şeful de Post despre un astfel 
de manifest. De îndesat ce era, localnicii îi spuneau 

„Borcan”, deoarece pe toate le înţelegea cam greu. 
Cum prea multe nu înţelese din cele citite, omul se 
gândi să nu fie acest Parafin vreun duh al pământu-
lui care să-l îndemne să-și lase casa, iar alţii să vină și 
să găsească totul de-a gata. Își aminti că Tonina, vă-
duva din cealaltă parte a ţinutului, zona de câmpia, 
fiind singură și ea, avea nevoie de un bărbat puternic 
și priceput care să-i lucreze câmpul. Ea spunea că 
vrea, în special, să fie și arătos pentru că seara s-ar 
fi culcat cu el în pat și nu l-ar fi vrut pe unul de care 
să se sperie. „Nu, nu! Nu sunt nici puternic și nici 
arătos! bolborosi el. Așa ceva nu merge. Nu sunt de 
acord! Să-mi las casa și să merg în pribegie. S-ar în-
toarce în mormânt nevestica mea. Casa asta a fost 
viaţa ei. Nu, nu! Nu sunt de acord!” După ce se mai 
învârti prin casă și dădu pisicii de mâncare, deoare-
ce în loc de „Miau!” i se păru că face „Moau!”, omul 
privi pe fereastră și-și zise: „Creierul îmi funcţionea-
ză oricum. Am tot ce-mi trebuie. Mi-e deajuns ce 
am... Mi-e!” Tonul rostirii „mi-e” făcu pisica să ciu-
lească urechile și, înfricoșată, să se ascundă sub pat, 
de unde întruna să facă „miau!”

— Zât de acolo! strigă Sandu. Te-ai săturat 
și acuma mieuni. Ce mai vrei?

Pisica tăcu un timp, apoi începu: „Moau! 
Moau!” Enervat, Sandu scoase pisica de sub pat cu 
o mătură la îndemână și o închise în cămară. Asigu-
rându-se că în casă totul revine la normal, omul în-
chise ușa de la intrare și plecă la Şeful de Post. Uliţa 
era plină de localnici. Fiecare părea că se-ndreaptă 
în aceeași direcţie. „Probabil că și ei se duc la Şeful 
de Post”, gândi Sandu. Şi deși hărmălaia de pe uliţă 
era în creștere, câinele său stătea retras în cușcă și nu 
lătra. „De ce oare?! se miră Sandu. Altădată o făcea.”

* * *
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În sala de așteptare pentru convorbiri cu 
Şeful de Post se aflau cinci locuitori din ţinut, de 
bună seamă fiecare avea chestiunea sa care-i moti-
va prezenţa. Pentru că timpul trecea greu, iar Şeful 
nu se arăta, respectivii locuitori s-au grupat câte doi, 
lăsându-l singur pe al cincilea care ședea zgribulit 
pe un taburet lângă fereastră și, din când în când, 
privea în afară. Retrași într-un colţ al încăperii, doi 
dintre ei începură o conversaţie, dar privirea, la ca-
pătul unor fraze, le cădea pe cel de-al patrulea.

— Da’ și Tudorache ăsta! N-are ce face și 
joacă în „Pisica verde”.

— Cum îi spune? „Pisica verde”? N-am au-
zit până acum. Hai, bălană, mai zic. O găsești la casa 
omului. Neagră e mai pe toate drumurile. Te ferești 
de ea ca să nu-ţi treacă prin faţă. Sură, da! Poate fi 
văzută prin grajduri, pe la vite și-n târg. Căcănie, e 
și dintr-astea. O are Tonina și o ţine în braţe când 
se duce la câmp. Mai bine ar ţine pe lângă casă un 
bărbat. Numai că ea vrea să fie puternic și arătos. Mă 
rog! Da’ verde, cum îi zici, n-am văzut.

— Așa scrie pe ușa de la Căminul Cultural 
din ţinut. „Astă seară se joacă „Pisica verde”. Acum, 
Ateneu Popular îi zice.

— Eh, fir-ar să fie! Şi ce face Tudorache 
acolo?

— Ce să facă! Îi dintre aceia ce prind mâ-
ţele și le gâtuie.

— Da’ nu cred. Îl știu bun băiat. Să nu fie 
vreun motan ceva.

— Mai știi! Mare diavol îi.
— Ia, dă-te mai aproape!
— De ce ?
— Ţi-oi spune ceva.
— A! Zi-mi!
— Să nu te pui la mintea lui că nu-i bine. 

Fuge lumea de el ca de popă tuns.
— De ce ?
— Nu-i bine, na! Ţi-oi spune olecuţă mai 

târziu, să plece ăsta de lângă noi.
— Păi, ăsta-i chiar Tudorache.
— Ptiu, bată-l să-l bată! Şi eu vorbeam 

despre dânsul fără să știu cine-i individul. Minune 
mare! Se vede c-a trecut vreo mâţă neagră prin faţa 
mea și mi-a luat minţile. Doamne!

Conversaţia celor doi, din colţul încăperii, 
fusese ascultată de ceilalţi doi, aflaţi lângă ușa de in-
trare la Şeful de Post. Însă ei, mai tot timpul, se uitau 
la cel de-al cincilea și, amintindu-și de ceva, izbuc-
niră în râs.

— Uită-te bine la dânsu! Are nasu bont, să-
racu! Ascultă, ceva am să-ţi povestesc. Rău tare mai 
era, când mititel era. Pe tot ce punea mâna fărâma. 
Când mergea cu oile la păscut, băga bota prin gar-

durile oamenilor de lătrau câinii din curte, mamă, 
mamă! Scântei le ieșeau dintre măsele, dar el nimic. 
Mergea mai departe și lovea gardul. Până s-a găsit un 
moșneguţ și i-a zis: „Stai cuminţel, măi copile! Nu-
mi speria câinii, să nu păţești într-o zi ceva. Şi vai 
va fi de tine!” A ascultat, crezi? „Iacă-tă nu vreau”, 
i-a răspuns. Şi-n năzdrăvănia sa, copilul a început 
să vânture bota deasupra capului și să lovească tot 
ce vedea în cale. Dar atât i-a trebuit! Un gâscan, ce 
se pregătea să ajungă pe toloacă lângă boboceii săi, 
nu i-a știut de frică. S-a repezit la copil, l-a apucat de 
nas, apoi și-a luat zborul. De nu puteai să-l ajungi 
din urmă.

— Şi copilul? A păţit ceva?
— Copilul începu să plângă. „Văleu, văleu, 

curge sânge!”, strigă el. Un străin, ce trecu pe uliţă, se 
uită la copil și zise: „Nu-i nimic. Trece. De acu, mă-
sa o să-l aibă în grijă ca să nu-i cadă nasul.” După 
acea păţanie, copilul s-a cuminţit și a fost strigat 
Bontu.

— Bontu? 
— Da, așa îl strigă lumea!
Cel de-al cincilea, știindu-se poreclit Bon-

tu, ascultând conversaţia celor doi, a primit o fur-
nicătură în stomac și un aer fierbinte îl cuprinse în 
spinare. Fără să se dumirească prea mult, spuse cu 
voce tare:

— Bag de seamă că ne pierdem vremea de-
geaba. Şeful de Post ori are treburi în altă parte, ori 
a uitat să vină.

Ridicându-se de pe taburet ca să plece, el 
mai privi o dată pe fereastră și izbucni în râs.

— Ce oameni, ce oameni! Dacă toată ziuli-
ca stau cu ochii numai pe televizor.

În acel moment se deschise ușa de la biroul 
Şefului de Post și apăru o femeie.

— Ne cerem scuze! Şeful de Post a rămas 
undeva, în pană pe drumul ce înconjoară pădurea. 
S-a defectat codul NIP care a dus la blocarea porni-
rii mașinii. Vă rugăm să reveniţi!

* * *
Micul Parafin, întrebat de un alt locuitor 

din ţinut: „De ce ai scris ceea ce ai scris?”, a răspuns 
prompt.

— Foarte simplu! Şedeam în anticamera 
Şefului de Post din cartierul meu ca să reclam dis-
pariţia coteţului cu păsări și ce mai era în preajmă, 
când dintr-odată am simţit că sunt inundat interi-
or. Lichidul creștea cu atâta rapiditate, făcându-mi 
pline toate instalaţiile, încât îmi venea să-l slobod 
în afară, dar nu prin orificiul oficial așa cum se face 
la fiecare dintre voi, ci prin toţi porii ce se deschid. 
Speriat că aș putea ajunge o fântână arteziană, am 

Proză
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lăsat reclamaţia scrisă în anticameră și am fugit aca-
să. Acolo, după ce an scăpat de lichidul nărăvaș, am 
scris ceea ce am scris. Dar să știţi, am scris din dure-
re și din dragoste pentru voi.

Pentru că răspunsul Micului Parafin fusese 
suficient de lung, cel ce a întrebat a ascultat cât i-a 
permis răbdarea, apoi s-a făcut și el mic și a dispărut 
fără urme. Micul Parafin, văzându-se tot mai sin-
gur, s-a întrebat și el dacă respectivul nu s-a ascuns, 
probabil, sub pământ sau a zburat neobservat în aer 
și șade pe o creangă de copac, de unde nu poate să 
coboare.

— Așa-i trebuie! rosti cu voce tare Micul 
Parafin, încât cei din jur îl priviră nedumeriţi.

— Sunt faze în devenirea unei așezări 
umane când se imaginează întrebări sau întrebarea 
esenţială, fără să fi sosit momentul rostirii lor. Iar nu 
întotdeauna răspunsul primit este conform cu între-
barea pusă. Din ezitare sau din nepricepere, pur și 
simplu, răspunsul fie că se ocolește, fie că este tras 
de păr, în sensul că nu se exprimă ceea ce întrebarea 
cere, le mai zise Micul Parafin.

— Eh, fir-ar să fie! se agită un localnic din 
apropiere. Bine că ne-ai spus ceea ce ne-ai spus și 
ne-ai deșteptat minţile! Că de atâtea așteptări prin 
birouri și anticamere am fi început să cotcodăcim 
precum găinile.

— Aha, ia staţi! tresări Micul Parafin. Găi-
nile ai zis? Păi voi sunteţi găinile mele care din curte 
aţi dispărut cu tot cu coteţ. Staţi că v-adun pe toate 
la un loc, numai un coteţ să găsesc.

Terminându-și vorbele, Micul Parafin o 
zbughi în afară ca să caute coteţul pentru găini, când 
se-ntâlni cu Sandu Burciu, nedumerit și el că multe 
nu înţelese din cele scrise în pliant.

— Ce mai este omule și cu tine? se adresă 
Micul Parafin.

— Ce să fie? zise în doi peri Sandu. Ce este 
cu toţi. Numai că la mine e ceva în plus. Mâţa nu 
miaună, ci moaună, iar cânele nu latră deloc.

— Stai liniștit, omule! Trece, îl atenţionă 
Micul Parafin. Miau și Moau include o alternanţă de 
vocale. Se remediază cu timpul și se stabilizează în-
tr-un fel. Sunt exersări în sonorul pisicii. Se schim-
bă și ea odată cu vremurile. Cât despre câinele tău 
ce nu mai latră, e ceva mai complicat. Dar și asta 
se remediază cu timpul și se stabilizează într-un fel. 
Fenomenul pe care l-ai semnalat se numește „opri-
rea câinelui din lătrat”. Ce atâta vorbă? Se schimbă și 
el odată cu vremurile. Noi să fim sănătoși! Din câte 
spun unii care au trecut prin asta, nu-i lucru ușor să 
te oprești din lătrat. Necesită efort, aproape același 
efort pe care-l depune femeia când naște. Şi uite ce 
puternici și arătoși suntem, nu mai spun că suntem 

și deștepţi, pentru că ne-am născut din femeie! Să 
nu vină vremea când ne vom naște din altceva. Așa 
că bine ar fi să ne vedem de treburile noastre și să ne 
iubim aproapele.

— Dacă spui atât de clar, m-ai convins, 
își descreţi fruntea Sandu. Să știi că dreptate are și 
Tonina, femeia de la câmpie. Multă dreptate are. Ea 
vrea un bărbat puternic și arătos. Şi eu nu știam cum 
sunt. Acum, dacă știu, nu strică să fac o încercare.

— Păi vezi, omule! spuse îndârjit Micul Pa-
rafin. Toate trec și se schimbă. Dar ceva mai rămâne.

— Rămâne fără să știi ce. Cred că multe nu 
înţeleg încă. Şi poate de aceea nu sunt înţeles și privit 
adecvat de alţii, mărturisi cu tristele Sandu.

— De ce ai nevoie de atâta înţelegere? stri-
gă Micul Parafin. De ce-ţi faci atâtea gânduri pentru 
înţelesul altora despre tine? Cu adevărat ești tu în-
suţi cât timp nu ești receptat. Dacă scapi de contro-
lul receptării, te vezi salvat. Trăiește în libertate!

Vocea Micului Parafin se potoli când un 
bizar dialog al sonorităţilor răzbătea dintr-un perete 
apropiat:  

— Mă vrei? Ia vezi!
— Doamnă! Doamnă!
— Mă vrei? Ia vezi!
— Doamnă! Doamnă!
Atmosfera degajată părea să fie specifică 

vremurilor în care se trăia: risipă a plăcerilor de tot 
felul. Numai că niciunul din cei de faţă nu tresări. 
Cu toţii se vedeau prinși în exerciţiul funcţiunii, în 
sensul că-și aleseră ceva pe gust prin care să-și jus-
tifice valoarea de întrebuinţare. În schimb, Micul 
Parafin se retrase liniștit într-un colţ al său și privea 
cum departe se-nghit bucatele la ospăţul lui Mira-
don, fratele său vitreg dintr-o familie de îmbuibaţi 
în curs de evoluţie. Căci el această putere deţinea și 
se exersa în ea ei ori de câte ori avea prilejul.

Ieșirea Micului Parafin din grupul de vor-
bitori și privirea sa distribuită în imediata apropiere 
și-n zare, îl făcu pe Bontu să afirme:

— Sunt spaţii armonizate, dar sunt și spaţii 
alipite armoniei. Din fiecare, pândarul își trage fo-
loasele.

— Bașca, vorbă! Dar nu asta face rostul 
strânsurii noastre! sări femeia de la biroul Şefului 
de Post. Vorba matale trebuie văzută în alt context. 
Când animalele își încetează temporar năravurile, 
acestea intră în obiceiurile oamenilor.

Terminând ceea ce a avut de spus, femeia 
își făcu datoria și anunţă apropiata sosire a Şefului 
de Post.

Micul Parafin, ca de obicei, se arătă rezer-
vat la noua știre. În mintea sa, el pregătea un alt su-
biect de conversaţie.

Proză
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Ioan ŢICALO

Despre niște evadări lirice

Ființa umană se definește și prin caracteris-
tica evadării, peste care își întinde gâtul cimotia ei lati-
nească a… evaziunii. Şi când te gândești că ni se trage 
de la primii oameni, că și lor le-a venit ideea evadării 
din sine, pentru ca apoi să fie obligați să evadeze de-a 
binelea, dar nu spre mai bine. Ieșirea din comunicarea 
harică și permanentă cu Dumnezeu le-a fost fatală și, 
ca urmare, fatalitatea s-a transmis tuturor generațiilor. 
De atunci, o facem mereu: ieșim din pielea noastră 
(prea strâmtă?) și, fără astâmpăr, călătorim mai ales 
spre cunoaștere și desfătare, aceasta din urmă având 
multiple aspecte.

Un poet e o persoană mereu tânără și neli-
niștită. Pentru care evadarea e un mod de viață. El ci-
tește, se informează, visează, coboară în lume, se retra-
ge în singurătate și, în liniștea profundă a celor patru 
pereți, provoacă prin scris o dublă mișcare repetitivă: 
se cufundă în eul propriu ca într-o miraculoasă fântâ-
nă, unde dă, potrivit lui Lucian Blaga „de stele în apă”, 
de unde revine cu energetica metaforei pentru a o în-
credința hârtiei, căci cufundarea e, de fapt, o nepotoli-
tă ascensiune spirituală. În definitiv, evadarea, mai ales 
cea poetică, se constituie într-un parcurs de ocolire a 
morții, dacă nu cumva o luptă, mai mult sau mai puțin 
conștientă, împotriva „bătrânei cu coasa”. Şi, dacă Oc-
cidentul a dezvoltat o umilită angoasă, Răsăritul a cre-
at o atmosferă de optimism, moartea fiind tratată ca o 
trecere către… petrecere, ca în balada populară Mio-
rița, sau ca într-o poveste crengiană, unde dumneaei e 
păcălită să roadă la copaci ori să fie închisă într-o lacră 
potrivită și trimisă la vale pe apa sâmbetei.

Acum suntem în fața unei cărți intitulate 
Evadări multiple, apărută prin grija Editurii „Ateneul 
scriitorilor” din Bacău, în 2018, sub semnătura poetei 
Elena Bostan-Delavicov, cu un cuvânt-înainte aparți-
nând lui Petre Isachi, prestigios publicist și directorul 

Revistei „13 Plus”. Având în vedere titlul volumului, 
ne-am dus, pentru început, la poemele Eu și lumea și 
Asta sunt EU, cele care confirmă confruntarea poetei 
cu exteriorul încărcat de spini care o mușcă veninos, 
stârnindu-i durere. Poeta e de o luciditate extremă 
grefată pe o simțire dintre cele mai alese, căutându-și 
cu obstinație ființarea într-o lume pervertită, și aceasta 
nu se poate realiza decât printr-o evadare în spațio-
timpul securizant al poeziei: Mai bine/ închid ușa după 
mine/ și miros aerul/ încărcat de siguranță/ că sunt tot 
„EU”/ deși – singură.

Volens-nolens, artistul coboară în lume și se 
raportează la aceasta, constată prezența inacceptabilă 
a degradării energetice și atunci, ca un sacerdot, se re-
pliază într-un cronotop, intangibil pentru alții, unde 
apare posibilă relația dintre Eul poetic și eternitate, 
chiar dacă se face simțită insinuarea unui sentiment 
narcisiac: Trebuie/ să am răbdare și să aștept/ sau să 
caut,/ din când în când,/ un loc liber cu care să mă po-
trivesc. Că persoana poetei nu poate evita un statut 
oximoronic e de domeniul evidenței, iar expresia ei se 
concretizează într-o întreagă poezie. Conștientizarea 
situației, mereu la îndemâna unui artist, se traduce în-
tr-o luptă („lupta cea bună”, a declarat Sfântul Apostol 
Pavel) cu propriile inerții invadatoare. Prin aceasta se 
și distinge poetul de „omul comun”, creatorul („imita-
torul”, îmi șoptește de dincolo de vreme filozoful Petre 
Țuțea) neputându-și permite iluzia oglinzii deformate 
ori să-și acorde intervale de „somnolență”: Punctul de 
plecare/ în aventura mea spirituală/ este iluzia/ că, la 
capătul căutării,/ voi găsi/ sentimentul că am învins. 
Până la urmă, victoria noastră, ca oameni muritori, 
e, într-adevăr, o iluzie, având în vedere că certitudi-
nea nu aparține „cercului strâmt” al pământului, ci 
sferei cerului, de unde speranța cercului de a genera 
sfera sau, mai degrabă, de a se înscrie, prin evadare, 
în spațialitatea cosmică. Pentru poet, aceasta înseam-
nă să intre în vibrație cu armonia Universului și să-și 
regăsească libertatea spiritului și să-l sustragă de sub 
teroarea clepsidrei vremuirii: Cred/ că mi-ar plăcea/ să 
intru în rezonanță cu Universul,/ mai ales că/ o parte 
din mine,/ cea arhaică și neprefăcută,/ îi aparține. Se 
știe că la temelia armoniei se află iubirea, disponibili-
tatea către celălalt, cum s-a exprimat cândva teologul 
Dumitru Stăniloae, evadarea persoanei din preaplinul 
Eului, pentru a se întoarce acolo înnobilat, iar noblețea 
iubirii se definește prin dor, scânteia din dorul dum-
nezeiesc pentru omul care și-a răstignit neputințele 
lumești. Altfel spus, iubirea se exprimă prin evadarea 
omului din lumea „cea deșartă”, pentru a se întâlni în 
chip fericit cu Creatorul, dar și cu „aproapele” său întru 
realizarea armoniei, ceea ce face Elena Bostan Delavi-
cov, ajungând la suferința dezamăgirii: Deși iubesc sin-
cer/ de fiecare dată,/ sunt părăsită elegant/ lăsându-mi 
impresia/ că mi s-a făcut o favoare. Aceasta, pentru că 
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lumea a găsit și și-a însușit, în spiritul vremii, un înlo-
cuitor al iubirii – interesul –, care, nu-i așa?, „poartă 
fesul”, ceea ce pentru un poet e o cumplită deraiere eti-
că și estetică. Aici, în foșgăiala browniană a sufletelor, 
nu există puncte cardinale, iar cuvântul și-a declinat 
rostul său ziditor, fiind silit să participe la o vorbărie 
insipidă, amintindu-ne de „marea trăncăneală” a per-
sonajelor lui Ion Luca Caragiale: Mă tem grozav/ de 
cuvintele din plastic,/ reziduuri ce nu trebuie nimănui/ 
de aceea/ mă descotorosesc de ele/ că-mi încurcă via-
ța/cu gândiri și cu intenții bune. Şi, ca să rămânem în 
spiritul volumului Elenei Bostan-Delavicov, trebuie 
precizat că, într-o asemenea situație, suntem din nou 
în fața unei… evadări cât se poate de pernicioase, cu-
vântul ajungând în starea cu totul improprie, aceea 
de plastic, comunicarea, ca expresie a iubirii, autoa-
nulându-se în mod automat. Dar ucigașii de cuvinte 
nu-și vor recunoaște niciodată culpa și nu vor încer-
ca să adune lumina  [...]/ în căușul sufletului. Lipseș-
te căușul și nu-i nici lumină, pentru că pentru aceștia 
săptămâna are doar șase zile. Dispare Duminica! E un 
dezastruos dezechilibru pe care poeta încearcă să-l 
aducă între stănoage: M-am rugat/ ca în copilăria de 
demult:/ Doamne, Dumnezeule,/ Lasă-ne săptămâna/ 
cea de toate zilele. Este o rugă izvorâtă dintr-un suflet 
însângerat, resimțind, la întreaga dimensiune, deriva 
lumii, unde cozile de topor, fără să realizeze că sunt, 
de fapt, niște jalnice efemeride, fac regula, crezând că 
piramida galbenilor îi înveșnicește.

Elena Bostan-Delavicov impresionează și 
prin faptul că nu s-a rupt niciodată de Bucovina, de 
toposul mirific al copilăriei, purtând în suflet „gura 
de rai” a obcinilor domoale, sunetul grav al clopotelor 
de la mănăstirile cuibărite sub streșina falnicilor brazi, 
mireasma florilor și a fânului cosit, odaia plină de 
amintiri a părinților, precum și întreaga istorie voie-
vodală, care ne-a dat un ținut fabulos, aflat și acum în 
suferință, prin nemernicia altor cozi de topor. Ciclul 
Bucovinei și întreg volumul se încheie cu o poem care 
ar merita citat în întregime. Reținem doar câteva ver-
suri emblematice: Aripile poeților/ cresc pe nesimțite,/ 
dar n-au destul cer să se înalțe/ și nici destulă lume/ să-i 
primească./ Îi văd ghemuiți/ la umbra zidului,/ nebă-
gați în seamă/ sau/ răstigniți fără cunună de spini, în-
cât îți vine să spui: „Asta-i crucea poetului purtată cu 
demnitate, fără să se gândească vreodată s-o schimbe”.

Scrisul poetic al Elenei Bostan-Delavicov e 
incitant și invită cititorul la o călătorie (evadare!) liri-
că ce-i îmbogățește sufletul și mintea. Mi-ar fi plăcut 
dacă termenii din titlu ar fi apărut inversați, ceea ce 
ar fi translat accentul sintagmei, ar fi îmbogățit sen-
sul acesteia și ar fi reprezentat o sugestie completă a… 
evadării, o observație care nu afectează conținutul 
ideatic al cărții.

Pisicile de la TMMV sau 
Tu ce pisică ești?

– cronică (neapărat 
subiectivă) de teatru –

Antonia MIHĂILESCU

Luăm una, două, nouă, doișpe?! pisici, le 
punem un pic de inspirație divină pe vârful cozii și 
le dăm liber pe scenă. Ce rezultă? Totul începe cu 
un ,,miau” în regia (muzicală) a lui Bobo Burlăci-
anu. Cine-i Bobo? Iată-l aci: membru fondator al 
formațiilor Fără Zahăr și The Bread Pits, absolvent 
al secției Regie Film la Universitatea „Hyperion” 
din București în anul 2011, a debutat în calitate 
de compozitor  de muzică de spectacol cu piesa de 
teatru „With a little help from my friends” de Ma-
ria Manolescu, în regia lui Radu Apostol, la Teatrul 
Național Iași. Bobo un e singur, ci alături de Bobi 
Dumitraș, compozitor și comediant, membru al 
trupei Fără Zahăr. 

Împreună, Bobo & Bobi traduc simplele 
mieunături pe care le întâlnim la orice colț de stra-
dă într-un adevărat manifest al independenței pi-
sicești. Spațiul amenajat orizontal emană starea de 
relaxare și destindere specifică felinelor superioare, 
iar ilustrațiile Anei Țăranu aduc animalele Egiptu-
lui Antic în actualitatea românească. Cum speci-
menele ei sunt tare diverse, spectatorul va face cu-
noștință cu Mâța Baba de la doi și blefarospasmul 
ei, drama adolescentei Cami (Clara Popadiuc), 
pseudofabula Câinelui Vasile, nevinovatul Mihai, 
naivul Supererou (Cosmin Panaite), Megalomanul 
Blănaru, care vine în contrast cu libertatea Mota-
nului călător (Horia Butnaru), deliciul lui Alioșa 
împreună cu puterea unui Dumnezeu pisicesc (Că-
tălin Ştefan Mîndru), tragedia orășănească a Cris-
tinei, cocalarismul suspus al șoferiței Mariana și, 
până la urmă, ce mai rămâne din pisica post-mor-
tem Monica (Cristina Florea).

Cunoscând toate aceste specimene care, 
puse claie peste grămadă, alcătuiesc societatea, 
m-am dus și eu la teatru. Nu prea știu cum era du-
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Recenzii

pă-amiaza aia (o fi fost frumoasă), dar știu că am 
întârziat un pic și mai că era să nu prind loc. Ajung 
cu chiu, cu vai la locul meu, că sala era plină, mă 
așez și…mă trezesc în față cu Dumnezeul pisicesc 
aflat în mijlocul genezei pisicești. Emoționată, iau 
o înghițitură din ceai și privesc mai departe. Stu-
poare (recunosc: puțin jucată!): pisicile știu să cân-
te! Şi încă la cele mai felurite instrumente, care mai 
de care mai ciudate… 

Așa începe Baba de la doi să vorbească 
despre murăturile ei și parcă simt un fior atunci 
când spune cum ne urmărește pe fiecare. Clara Po-
padiuc e aici de milioane: utilizează cu brio expre-
sivitatea facială simulând amenințătorul zvâcnet al 
ochiului. După încă o înghițitură (de ceai) apare 
Câinele Vasile care face publicul să empatizeze cu 
nenorocirea abătută asupra lui. Dicție impecabilă a 
lui Cosmin Panaite, talent pe măsură: spectatorul 
devine elastic și e prins de poveste. C. P. joacă na-
tural și convingător, asumându-și în totalitate cele 
trei personaje. Doar am ridicat paharul din plas-
tic reciclat (suntem în secolul XXI și e la modă, so 
please) că ovațile aduse patronului Blănaru m-au 
și pus să-l pun la loc. Dulcea persiflare a ipocriziei 
mângâie urechile spectatorului de rând, iar Horia 
Butnaru încântă cu plăcuta lui voce. Nici nu mai 
ridic paharul că tentativa psihotică a lui Alioșa 

îmi și captează privirea. Expresivitate corporală & 
claritate vocală: fiecare tehnică actoricească, bine 
exersată, este împlinită de Cătălin Ştefan Mîndru, 
gata să încânte spectatorii. Pe șestache iau o gură 
de ceai și o văd pe Cristina. Îndurerată, își plimbă 
coadă pleoștită și invizibilă pe scena. Cristina Flo-
rea impresionează prin tristețea ei: publicul asistă 
uimit la cearta dintre Mihai (Cosmin Panaite) și 
Cristina (Cristina Florea), pus deodată în fața unui 
schimb de replici jucat cu maximă seriozitate, în 
care ambii actori dau ce e mai bun din ei. Rezulta-
tul: emoție cât cuprinde. 

Pisici amintește de Cats. Dar nu e Cats. 
Ceea ce m-a surprins la acest spectacol-concert 
este armonia dintre lumini, stările interioare și mu-
zică. Ştiți când am văzut asta? Când tânăra Cami 
era învăluită de muzica adolescentină și de lumina 
albastră. Exact ca atunci când te ții de o rădăcină 
fragilă și ți-e teamă că o să cazi din nou în groapă. 

Toată avalanșa asta felină (și nu, asta nu 
e toată, e doar de gust) înseamnă pentru mine in-
geniozitate, cu un termen clar de caracterizare ge-
nerală. O fi de la obiectele alea pisicești care scot 
sunete faine și melodioase de te fac să dai din cap 
și din picioare, o fi de la modul în care actorii se 
mișcă printre ele, o fi de la versurile care te emo-
ționează până la râs & până la lacrimi? Din fiecare 
câte ceva: atât de subtil, încât o să te lauzi rude-
lor&prietenilor&mauștiueucui că ai văzut un spec-
tacol admirabil.

Auzi, până la urmă, tu ce pisică ești? Hai 
la teatru, ca să afli!

PISICI, spectacol concert pus la cale de tru-
pa Fără Zahăr.

Versuri: Bobi Dumitraș, Bobo Burlăcianu
Scenografie: Bobo Burlăcianu
Ilustrații: Ana Țăranu
Regia muzicală: Bobo Burlăcianu
Pisicile:
Horia Butnaru:  Patronul Blănaru & An-

drei, motanul călător
Cristina Florea: Cristina din cuplul Mihai 

& Cristina, Şoferița nesimțită Mariana & Monica 
fantomâța

Cătălin Ştefan Mîndru: Dumnezeu & Ra-
chetul Alioșa

Cosmin Panaite: Câinele Vasile & Mihai 
din cuplul Mihai și Cristina & Supereroul

Clara Popadiuc: Prodanca, baba de la doi 
& Adolescenta Cami
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Vlad SIBECHI

nimeni nu îți spune
că ai greșit

Lirice

Berlioz reloaded

Prelude  
 
nu poate fi vorba de timp,  
stridență vestimentară
sau legende urbane cu semantici relative 
din toate părţile - o lumină înfiorătoare
înfundând arterele acestui veac, 
conștiinţa noastră fără umbră  
ce departe îmi simt mâinile … 

Danse macabre  
 
cine nu a auzit  
măcar o dată în viaţă clopotul  
muștele exilate la marginea orașului 
ne chemau  
era ceva gol și surd în bâzâitul lor  
o frivolitate leneșă 
îţi amintești  
 
Choral  
 
ne amintim cu toţii  
oamenii mâncau și beau vin la o jertfă colectivă  
stăteau pe lemn umed cu mâinile întinse
pe mesele pline de firimituri
pentru mulți era chiar
ultima
 
Andante ma non troppo  
 
a doua oară văzusem lumina realizând  
că nu poţi părăsi câmpul de luptă  

într-un tremur epileptic  
era o zi ploioasă de noiembrie  
am învins pentru prima dată aerul cu picioarele  

 
Molto crescendo  
 
m-am ciocnit cu toată biografia
de intoleranța lumii, pășindu-mi
pe creier cu un step trivial,
de zidurile reci
de închipuiri mascate în certitudini 

 
Con fantasia  
 
imaginaţia îmi ţine loc de hrană  
toate acestea înaintează atât de greu  
aș vrea să cred că odată,  
bolnav de o natură crudă,
am scris undeva cu o cretă
suma tuturor creaţiilor iluzorii  
sau, călugăr fiind, am sculptat
în stânci, după calcule factoriale,
numele adevărat al lui Dumnezeu  

 
Valse triste  
 
pentru orice amator de iluzii  
prezentul este cea mai bună resemnare  
staniolul de pe ciocolată singurul mister  
să ne alăturăm gloatei băutoare de bere  
să bem și să cojim alune
prăbușindu-ne dimineața
în vâltorile unei noi zile
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Pausa longa  

existența noastră e posibilă doar printre ruine
visând la o formulă care să ne întregească
o simfonie fantastică - o luptă
împotriva fenomenelor naturale 
lejeritatea tronează peste balanţa îndoielilor  
ochii injectaţi de nesomn nu își mai caută  
nicio justificare  

nimeni nu îţi spune că ai greșit

briceagul nopţii ne decupează imaginea 
după normele unei logici bolnave suntem mâinile 
lui Escher ne-am creat propria geografie 
și funcţionăm după un protocol  
numai de noi cunoscut 
 
ne înspăimântă excesul 
de realitate coridoarele negre ale sunetului  
când ne vei vedea, străinule, vei dori 
să te mai naști o dată din plăcerea de a-ţi trece  
cordonul ombilical prin ghilotină

adevăratele bestii

la urma urmei suntem cu toţii spectatori
[logica pantofilor de fier realitatea
tristă a marelui oraș]
și știm că adevăratele bestii
se văd doar la radiografie

nicio baionetă, oricât de adânc înfiptă, nu va reuși
să răscolească realitatea
din spatele ușilor. chiar atunci când mersul
nu mai ţine de reflex
ci de o satisfacţie estetică
pietonii intră în gurile de canal
ca într-un sicriu. locuinţele
de la mansardă rămân goale

vei putea să renunţi la pantofi, să colinzi
străzile în mirosul acru al după-amiezii de vară
de pe partea cealaltă marele poet
te va învăţa să îmblânzești monotonia vicleană
să o înţelegi, să faci dragoste cu ea până când
erupţiile solare vor deveni ceva personal

suntem stăpânii propriului timp
și muțenia/ abia acum/ devine o rugăciune (Adam 
Puslojić)
                             
arată-mi locuri pe care privirea nu le poate
atinge
iată, zborul nostru este pe dinăuntru
motoarele create de noi sunt sfărâmate
în interiorul paginii
lecțiile de imaginație pe care le-am primit
insuficiente
iată, îmi întind aripile – o pregătire pentru
inevitabila execuție
aștept mișcarea definitivă
renunțarea materiei la asprele-i legi
gloria răsunătoare
iluzia că sunt, că ceilalți știu asta
iată saltul acesta ca un complot împotriva firii
și între noi câtă liniște

atunci ne simţeam în siguranţă

zburdam copilărește pe câmpuri minate
cu respiraţia străină a
prizonierilor
împărţiţi între nevoia de hrană
și aceea a contemplării

azi suntem înainte de toate oameni
strigam mulţimilor
deși ne îndepărtam înspăimântaţi
de ultimul nostru răsărit

zilele astea nu

mă mai mulţumește nimic
iar superstiţiile pe care le îmbrăţișez
la tot pasul
fac parte din metabolismul lumii
m-am săturat de lucruri temeinice
dați-mi artificiu, dați-mi discurs politic
modificați-mi ADN-ul
în apa sălcie a cotidianului
dar mai ales ţineţi minte:
niciun cuvânt despre dragoste
prefer să stau pe întuneric
să apar brusc în lumina farurilor

Lirice
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dimineaţa se scurge

în trupurile de metal de la periferie 
aici nu spune nimeni o vorbă bună 
deși căutăm cu disperare mâna unui prieten 
mușcătura unui maidanez 
niște dovezi că încă mai trăim 
că anonimatul în salopetă albastră 
nu ne-a devorat încă 
 
ni se refuză cele mai simple gesturi 
începutul unei rugăciuni 
înţepenește pe buzele uscate  
și destinatarul ei ne privește neputincios 
împotmolit în noroiul câmpurilor kașube

vinerea capra ronțăie  
tablourile lui Picasso

plictiseala notează în jurnal ultima bârfă
ochiul drept atârnă din buzunar fantomele
împletesc un alt pulover de lână

mă gândesc la tine și jumătatea mea dreaptă
ridică în aer sceptrul melancoliei
mă gândesc la tine și jumătatea mea stângă se 
întinde
pe bancă sub vie să te simtă
cu câțiva centimetri mai aproape

jocul meu preferat a devenit
împletitul coșurilor de răchită
și moartea

în așteptarea acestui moment aprind
țigara și-mi strecor
mâna în lada frigorifică
după o bucată de pește congelat

pe pajiște o fetiță își curăță pantofiorii de noroi
în jurul ei foșnesc lacom anii ce vor veni

noapte bună, prietene

vorbim mâine când se vor fi copt
brioșele și câinii nu
vor mai adulmeca resturi din scrumieră
ci o minunăție furată din „manualul canibalului”

să fii același rebel cu șireturile descheiate
să-ți sperii părinții simulând o gastrită

prietene, ești așa tânăr ai pomul tău unde
îți agăți tenișii
muzica - ceva între melancolic și nevrotic -
un cult al imprudenței

te gândești la durere
la verigheta care te strânge
avantajele abandonului
e prea devreme să înțelegi cum e

liniile poate nu-s trasate dinainte
sunt rare momentele când chiar realizezi ceva
și viitorul devine o sumă
a locurilor comune

pentru unii
adio înseamnă doar o scurtă pauză

Lirice
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Cosmin PÂRGHIE

altfel de poezie vrem

fragment din viața unui orfan. Primul poem

dimineața când mă trezesc
îmi imaginez pe bune cum ar fi să țin o ceașcă de cafea în mână
cum ar fi să privesc de sus orașul
privirea mea să o asmut peste întreg bucureștiul ca un foc de artificii
da. să o asmut de acolo de pe balcon
de la ultimul etaj așa cum pot de pildă să fac asta în poezie.
cum ar fi ca soarele să mă găsească simplu ca bună ziua
să intre pe geamuri și nu cum s-a obișnuit
ca un maț tras de el prin gura de la canal
da. ca un maț care-i aproape cât un fir de păianjen
atât de subțire e
că din neatenție poți una două să-ți treci gâtul prin el
*
știi aici îți aduci aminte că trăiești
că esti om și nu șobolan cu toate că la masă
mănânci și tu și șleata de sobolani – prieteni vrei nu vrei
că există viață de oraș care se scurge odată cu ploile
și te spală pe cap când afară nu-i mai mult de câteva grade
și atunci dai câțiva dumnezei bărbătoși–
spui cu alte cuvinte rugăciunea celor vii
și singurul fen care te mai usucă sunt nervii tăi soimăniți
*
dar să vezi câteodată asta seara înainte de culcare
șarpele nepăsării (pentru că el există așa cum există șarpele monetar
în poezia lui nicolae prelipceanu. da asta-i altă poveste.)
da. sarpele nepăsării
mă îndeamnă să mușc din mărul nepăsării
să mușc fără oprire
să mușc zdravăn ca dintr-o plăcintă făcută de mama lotofagă
din frunze de lotus culese din epopeea lui homer

Lirice
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și să mă piș într-însa gândire filozofică
într-însa căutare existențială (sau cum o mai fi chemând-o)
să uit așa să uit că sunt orfan că n-am casă n-am masă
că sunt poet și poezia asta mă îmbolnăvește
pur și simplu mă îmbolnăvește aducându-mi mereu aminte
că-s orfan
și să mă piș într-însa că nu îmi face decât rău
da eu fac anapoda
mă piș pe capul șarpelui nepăsării și pe mărul nepăsării
și mușc fără oprire
mușc zdravăn din mine. 
câteodată recunosc mai mușcă așa de zdavăn
câte un șobolan ajuns în pragul disperării.
dar în general sunt un psiholog bun și știu cum să lucrez cu orfanii.
sunt conștient că în felul ăsta mă distrug (șansele-s toate de partea mea)
și totuși nu mă opresc.
poezia m-a învățat asta să nu mă opresc
să fiu un john rambo așa sub 50 de kile dat dracului
să îmi aduc aminte că-s orfan și să nu îmi fie rușine
să fiu eu în carne și oase
nu în carnea și oasele lumii aceleia psihedelico-depresive
da. să fiu ca acea apă care-ți spală picioarele lină și-atât de limpede
încât uiți că ea are o viață și viața ei deseori e un coșmar pe viu
*
știi (acum că am ceva experiență)
imi dau seama ca stitlul ăsta de viață face parte din mine
așa cum face parte iubirea sau cum face parte ura
și nu pot să schimb cu nimic
așa cum cel care s-a imaginat icar și s-a prăbușit dracului
de pe marginea prăpastiei în intestinele mării
crezând ca va da piept cu fericirea și nu cu stâncile
nu poate să schimbe cu nimic destinul –
poate doar să-l blagoslovească în acele câteva secunde rămase
sau poate să și-l asume până la capăt

fragment din viața unui orfan. Al doilea poem

sunt atâtea feluri de a asuda și
și atâtea povești unele chiar interesante altele de-a dreptul dramatice
cu acest verb
povești încă nespuse
încât poți să-ți dai o teză de doctorat pe așa ceva
sau poți de pildă să scrii ca mine un poem
care să se cheme simplu ca bună ziua a asuda și care să și asude pe bune
nu vrăjeală. să și asude de la cât se asudă într-însul.
deci, cum spuneam, sunt atâtea feluri de a asuda
uite de pildă la marius sau la maria sau la gelu –
sunt colegii mei de clasă care asudă în autobuz
de lunea până vinerea
și asudă nene nu glumă
da mai puțin de la învățat

Lirice
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(să fim serioși cine dracu mai asudă azi de la învățat ?!
chiar și în ziua bac-ului)
ci mai mult de la înghesuiala asta ce frige tot mai tare
(dar lasă că ăsta-i prilej numai bun pentru mariusică și gelucu să o pipăie ca orbii
pe maria da fix ca orbii ăia de melci și maria…. ufff maria asudă ca-n reclame și
cum și ? și ia ia privește acum pe geamul autobuzului
da pe geamul asudat a autobuzului așa cât se vede
la dunărea aia de oameni de pe stradă
clătită de un soare țapăn cam cât maria
și fiecare bea în loc de apă aer clocotit
și fiecare asudă-n felul lui și-n gura altora
chiar și șoferul asudă-n momentul acesta
că și-a uitat telefonul acasă și amanta lui îi posibil
să sune din clipă-n clupă și-i posibil să-i raspundă soția și…
și de aceea calcă accelerația cum dacă ar putea-n momentul acesta
și-ar călca zdravăn capul că-i prost și uită când n-ar trebui
până și domnul acela cu servieta
da da domnul acela asudă ținându-se de bară
și gândindu-se la câte datorii are
că mâine poimâine îi posibil și la el
să vine banca frumos elegant cu un buldozer bengos
komasu da komasu galben de ăla de zici că-i hammer-ul lui 50 cent
pe care dacă vrei poți să-i spui fără să se supere maria
și care poate fi cea mai fidelă soție
din istoria soțiilor
și să-l descopere făcând sex cu vreo puștoaică pe canapeaua
de piele a băncii culmea a băncii
și iată gândul acesta îl face să strângă bara și mai tare
*
știi mă întreb acum dacă din autobuzul nostru
da fix din autobuzul nostru se ridică masiv
ca un aerostat (încă) sub formă de umbră
tot aburul din sudoarea noastră
cu atâtea povești spuse și nespuse ca niște larve agitate
și aproape ca ia fața la cer
și aproape cerul îi bârlogul lui persefona
dar noaptea
cand se asudă
când amintirile – umbre 3d – ne fura trupurile nouă oamenilor și
cum și ? și se asudă
vă spun eu se asudă mai tare ca la saună
dar nu mai tare ca-n acele canale (majoritatea din bucurești)
unde soarele pușcă dintr-o dată
ca un maț de proastă calitate zugrumat la nervi de către un angajat
care nu și-a primit salariul
unde asfaltul e ca o tigaie cu borți prin care copiii – mineri născuți așa fără să știe –
cască ochii dimineața
de mărimea roților de la mașină
unde viața oamenilor aceia e o hardughie imensă în calea potopului
da. potopului creat din propria lor asudătură

Lirice
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viață care oricât aș încerca să o bucșesc în acest poem sau în oricare altul
nu încape
și oricum n-ar putea nimeni citi un poem ca ăsta
unde presiunea pe cititor e mai mare ca la fundul oceanului pacific

poezia asta ne ține acum pe toți o familie

mama ta a fost o bețivă 
toata viața ei n-a făcut altceva decât să bea
prima dată când cineva mi-a spus în felul ăsta
eram la școală 
țin minte am venit acasă 
aproape plângeam când am întrebat-o pe mama
și mama m-a pocnit atunci rău de tot
pliosc una peste față fără să ezite așa ca în viață direct
și mi-a zis: asta ca să ai de ce plânge 
nu i-am înțeles gestul
mai ales că era mama
și la mintea mea de copil de atunci
o mamă nu-și plesnește niciodată copilul.
o mama își iubește copilul.
știi atunci am aflat că sufletul nu e atât de frumos ca în biblie
și că sunt momente ca astea 
când îl simți ca un cazam cu apă clocotită care te opărește
da. și nu ai bani de spitale private de viena și pula mea riști
te uiți la tine și ești un adevărat tranșeu
în care explodează totul mereu
de cum te naști și până ce mori

nici măcar alcoolul care e un napalm de nota 10
și pe care mi l-a arătat mama așa de frumos ca un film văzut din spatele scenei
nașterea lui maturitatea lui uite cât de frumos e
și care ar trebui să spulberere cu fiecare înghițitură totul
praf și pulbere să se aleagă 
cum s-a ales din sodoma și gomora și românia
dar nu
amintirile sunt sensibile și la ultrasunete
uite cosmine uită-te bine la tine în loc de vene ai amintiri care vibrează 
pe limba lor
*
mama nu mi-a povestit niciodată despre tata
de atunci de când m-a plesnit
am trecut sub tăcere multe întrebări 
asta nu înseamnă că ele nu revin ca acei cerșetori
care nu înțeleg că nu-i momentul acum
și că trebuie să mai aștepte până
am cotrobăit peste tot să găsesc o poză cu tata
și nimic de parcă realitatea 
da crematoriul ăla încăpător l-a înghițit pe tata
și l-a șters complet din memoria colectivă.

Lirice
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nimeni nu vorbește nimic 
nici măcar istoria care mai scapă din când în când câte ceva - 
cosmine ăsta e un spectacol de teatru greu de digerat de mine
cosmine mă simt ca louis de funès pus în scenă de un estragon sau un vladimir
pe o bancă în parc și lângă mine e mama și realitatea și istoria și toți râd uite și tata ? - întreb eu -  un gol se 
aude numai atât și iar râsete apoi o dorință nebună în mine galop asurzitor în căutare prin deșertul voit și 
tot mai încăpățânat de râsete al mamei tocmai al mamei - 
și cosmine scena asta se repetă în capul meu  așa seară de seară
*
am început să scriu poezie în secret
serile în care mama se punea să bea de una singură
eu scriam poezie
acolo l-am întâlnit pentru prima dată pe tata
în carne și oase 
acolo am stat cu el de vorbă
i-am auzit glasul 
numai acolo.
n-am îndrăznit niciodată să-i spun asta mamei
n-am îndrăznit să-i spun că poezia a trădat-o 
și că vorbește
*
au trecut ani 
eu am continuat să scriu poezie
tata mi-a fost în tot acest timp 
ca vergiliu pentru dante 
când am intrat la facultate
când am futut prima fată
când am început să beau 
ajunsesem la un moment dat să nu îmi dau seama dacă cel care vorbește sunt eu sau poezia
știam un lucru că tata e cu mine
și asta îmi era de ajuns
*
mama a murit de cancer
era într-o seară cu cer senin glacial sticlă ascuțită brici
a vrut atunci să-mi spună ceva
am plecat urechea sunetele se pierdeau ca vaporii de gaz în aer
mi-a făcut semn să-i dau să ia o gură de alcool
și i-am dat. am văzut cum a încercat să înghită
și n-a putut. încet ca un pârâu pe secate i s-a scurs din gură
întreg conținutul
lacrimile m-au podidit atunci
clipa era prea dureroasă –
ca o pierdea transparentă plină cu țepi cu care m-am înfășurat 
din cap până în picoare strâns strâns 

să-ți pierzi mama nu e ușor
nici măcar atunci  în ultima clipă nu i-am vorbit de tata
să-i spun că l-am cunoscut 
să-i spun că i-am vorbit și el mi-a vorbit
să-i spun că spre deosebire de realitate  si istorie poezia asta ne ține acum pe toți o familie
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la gândul că nu mai citim poezie

la gândul că nu mai citim poezie
ar trebui să-mi cumpăr o pușcă pe care s-o numesc aspirina 
altă aspirina decât cea din farmacii sau din las fierbinți
și să zbor câteva capete ca-n filmele alea cu rambo sau ca la revoluție 
tot una - îmi șoptește istoria prezentul omul-telefon omul-tabletă
și de voi fi întrebat de ce 
să spun că am experimentat ca în ciuma lui camus  - înțelegeți voi
am vrut să văd cum e să înlocuiesc muștele lui sartre cu gloanțe - și într-un altar pictat de Hans Burgkmair 
să urmăresc în cât timp gloanțele s-ar umaniza și oamenii ar deveni gloanțe

ar trebui să iau modelul torționarilor și pe mâini să îmi crească vene cât o anaconda
aș avea sub piele propriul meu auschwitz
aș fi antreprenor de succes la doar 28 de ani
sufletul s-ar transforma într-o steluță de gheață pe care o trântești fără să te simți vinovat de ceva anume
și totuși istoria prezentul omul-telefon omul-tabletă îmi arată și negru pe alb și color și hd
să zbori câteva capete e floare la ureche - o știre de la ora 5 dacă ești norocos
uite a fost floare la ureche atunci la revoluție
când gloanțele bâzâiau ca invazia aia de lăcuste din egipt
de credeai că vine apocalipsa
știi te făceau ăștia  campion 
dacă reușeai să te slalomezi
să faci drifturi printre gloanțe și oameni fugăriți de gloanțe 
te scoteau în față ca pentru onor dacă supraviețuiai
îți dădeau și ție o pușcă în mână
poftim
regula-i simplă : cine are morală se împușcă singur
cine n-are morală intră din nou în horă 
împușcă și fii împușcat
ăsta-i sloganul nostru
cu ăsta defilăm

sincer acum
ar trebui să fac din acest poem o revoluție unde singura misiune a poetului psihedelico- depresiv
e  să zboare capete
și poemul să fie o imensă ghilotină care bântuie - un afrodiziac din fundul iadului
ar trebui să fac asta zilnic poem după poem până se va găsi un alt adam și o altă eva care să dea praful de 
pe unul 
și să-l citească
măcar

altfel de poezie vrem

da, în viață sunt acele câteva minute sau poate secunde în care
frica pornește brutal speranța  
și speranța începe să urle în gâturile noastre ca o drujbă ruginită
până crapă.
mă gândesc la toți cei care au murit acolo la colectiv cosmine…
poetule STOP ca la circulație am zis acum altfel de poezie vrem din start gata cu șmiorcăielile și cu 
moartea din noi și cu versuri plângăcioase aducătoare de tristețe și opărite în lacrimi - 
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nu cred că asta și-ar dori ei care trăiesc și pe care îi poți pipăi  în acest poem  și dacă îi strângi mai tare s-ar 
putea  să îți spună că îi doare uite îi doare pe bune vezi
și ca să fie clar acum poezia e un semn de circulație mare cât colosul din rodos
poetule  îți reamintește  acum cosmin în caz că ai uitat
suntem în 2019 aceeași politică aceleași spitale aceeași oameni cu un 19 în loc de 15 la coadă banal comun 
de câcat vârtos și multă mizerie în capurile noaste nu doar pe străzi
o dâră în urmă în fața noastră peste tot ce devine morman și mormanul acela suntem tot noi -
nimic nu s-a schimbat ne spunem cu mândrie cu revoltă cu râsete cu plânsete cu de toate ne spunem doar
nici nu o să se schimbe ne repetăm ca într-o piesă de teatru cu scaunele goale ionesciene și atât
așteptăm beckett a zis că godot nu mai vine așteptăm
începem totul cu nu și terminăm totul cu nimic și mândria răsare pe fețele noaste
ca o plantație de marijuana după ploaie 
și când ne întreabă careva da am vorbit din suflet  cum trebuie cu mâna pe biblie am jurat că adevărul și 
numai adevărul spunem și da acum suntem expresia adevărului nu a noastră a fiecăruia - mai pe înțelesul 
tuturor tot o pulă spunea micutzu v-ați prins nu
cosmine dar totuși eu  mă gândesc la cei care au murit acolo 
și-mi spun fiecare a sperat gălăgios măcar o clipă că viața o să-i mai dea o șansă
64 de „strigăte de durere înfipte în pereți
în chip de rugăciune”
da. și fiecare a sperat… 
poftim sunt oameni care au scăpat din ceva și mai rău
de ce noi n-am scăpa din asta?
o întrebare pe care și-a pus-o fiecare de acolo cosmine
știu sigur asta
o întrebare cât o inimă trăsnită de mii de ori de un cer 
care avortează milioane și milioane de trăsnete
o întrebare  cât o rugăciune simplă
spusă de un copil cu glas bisericesc
da. de un copil care crede atât de tare în dumnezeul lui
chiar crede
o întrebare – cuminecătura blestemată a vieții
dar viața câteodată nici nu știi cât de iute se travestește în moarte si…
și STOP STOP din nou moartea e aici în acest poem cu ei cu noi moartea poetule?
mi-aș dori în această secundă să mergi la braț cu Rimbaud prin infern în luntrea lui caron până la capăt 
birjarule până la muțenie și poezia…
poetule îți reamintește cosmin și tu bagă bine de data asta la cap ultima oară ultima șansă
poezia poate fi și altceva în afară de moarte
m-am săturat să respir moarte să dorm moarte să visez moarte să mă piș moarte 
STOP
de pildă iată în sfârșit o mână de-a lui Picasso cum intră în scenă ea jucăușă
și se apucă să șteargă moartea în culori vii curcubeu de frumusețe 
iese acum din pensula lui Picasso și poezia uite mă văd îi văd  ne vedem e așa de natural povestim pe tihnă
ți-am zis stai nițel cu noi la masă poetule să îi cunoști cum sunt nu plângăciosi nu un poem plângăcios de 
petrecanie nu un poem care profită de tragic un fel de Eschil din 2019 nu
stai cu noi că acum bem bere blondă și ne gândim la blonde și crăpăm semințe în măsele și ne doare în 
pulă de tot fix acolo
și râdem și împroșcăm cu râsete și coji de semințe - 
fără versuri triste cosmine? dar poezia…
fără versuri poetule
și nimic nu e deplasat în acest tablou decât o lacrimă mică mică în colțul ochiului 
(probabil mi-a iesit după ce am băut după poet) 
pe care încerc să o îndepărtez acum cu cuțitul
și poezia mă ajută desigur cu cuțitul
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Edmond NEAGOE

Grotesc, sublim

Maluri de Prut
În memoria martirilor  
căzuți la Lunca și Fântâna Albă

Maluri de Prut,
Cântă durerea noastră, 
Glonț înghețat ne trece prin coastă,
Prunc nenăscut din durere și iască.

Murim secerați de alegerea noastră,
Ni-s frații plângând de a sorții năpastă
Înălțați de durere ne-ntoarcem acasă,
Pe ruguri de cer, prin cețuri și gheață.

Pe frunze de fagi, prea târziu se revarsă,
Pe maluri de Prut, în lumina albastră,
Şoptind peste timp,
Istoria noastră.

Cu tine

Cu tine coboară zorile dimineața
Şi din lumina făpturii tale 
Aprind îngerii candele pe-nserat,
Când te-nfășori în valuri de mătase și-ai uitat,
Că lumea-i tristă, fadă, căzută în păcat.

Stai singură în patul croit din lemn de fag,
Privirea ți-e străină și părul dezlegat,
Eu doar o rugăminte, atât am să-ți mai fac,
Privind atent spre stele, uitând c-ai și plecat .

Dorința

Te cuprind în vise
Cu ninsori cernite
Brațe tari din pietre
De izvor de munte.

Din rugul de patimi,
Asemenea nouă 
Cresc lacrimi de înger,
Şi sânge, și rouă.

Aripi de zăpadă, șoaptele târzii
Îmi opresc suflarea, când aștept să vii.
Marea cu talazuri reci,
Te prinde-n vraja ei,
Eu suflu greu, tu mă privești, 
Şi pleci...

Geneza cuvântului

Întâiul a-mpletit lumânări  din petale de crin
Şi-a aprins noaptea de taină din noi.

Nevăzută  i-a fost  fața.

Dorul de timp ne-a înzăpezit munții
Şi a plouat pe durerea ochilor cu lacrimi.

O, Zeu născocitor de cuvânt,
Cu îndoială săgetat-ai secunda trufiei,
Ce a străpuns ca un fulger tăcerea.

Şi la un semn, 
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Adevărul și minciuna,
S-au ascuns învelite-n cuvinte.

Manifest

Iubiți-vă pe catafalcul 
Celor trimiși de voi în război, să piară!

Spălați de durere ochii mamelor
Ai căror fii n-au cunoscut iubirea,
Ci doar pistolul tăcut al inamicului.

Voi, ce mai credeți în măreția omului,
De vreți să-nțelegeți zâmbetul ploii care ucide, 
Așa cum sunteți, 
Iubiți-vă!

Definiția iernii

Iarna e haina celor ce pun zălog cu urșii,
Creste înghețate atârnate de cer
Ca un centaur gonit din paradis,
Luciri de durere  cernite 
 de vis.

Iarna e strigătul cerbului răpus de săgeată
Chemarea sângelui de animal ucis.
Urletul lupilor treziți de durere
 în vis.

Iarna e-un vultur
Sorbind cu nesaț  vinul iubirii
din tărâmul promis.
Patima orbului ce-ascultă chemarea
Luminii de aur cernite
 de vis.

Din ciclul de poeme „Iarna”

Strigăt de păsări ucise-n poiană de frig,
Solzi grei de pește ce zac în duhoare pe dig,
În luciul de apă zadarnic păsări de pradă ciocul înfig
Şi dorul e mut, cu șoapte de gheață te strig.

E iarnă în codru și cerbii aleargă în cerc
Adulmecându-ți chemarea.
Urletul lupilor îți opresc suflarea.
Mă așez la picioarele arborelui
Cu fruntea aninată de cetini de brad,
Rostind cuvinte fără de înțeles.
Să-ți ascult șoapta înfrigurată, mi-e dor...

Glossă

Te privesc degerând prin fereastra de ceață,
Ți-e trupul diform în lumina difuză,
Simt buzele reci și privirea de gheață,
Din sufletul gol și vrerea-ți confuză.

Cum vântul vuind îmi pocnește prin oase,
Şi câinii tot latră a zădărnicie,
Un semn, doar atât arată-mi și mie,
Să închid ochii tulburi din dor de vecie.

Vis

Se făcea că Albă ca Zăpada și cei șapte pitici
Se-nvârteau într-un ritual ciudat.

La un semn, ea m-a privit și-a spus:
„Hai, prinde-te în cercul nostru, rostește cuvântul!”

Am vrut să fug, însă picioarele nu s-au clintit ,
Iar brațele-au atârnat peste timp, 
Inghețate…

Şi din nou a strigat :
„Hai, vino cu noi, rostește cuvântul!”
Am vrut să strig, 
Dar buzele nu s-au mișcat ,
Iar șoaptele s-au născut peste timp,
Împietrite…

O viziune a Apocalipsei

Din peștera unde sunt
Nu se zăresc urmele pașilor tăi pe nisip.
Mă înfioară doar strigătul de neputință
Al celor ce desenează cercuri 
Şi-n van încearcă să le -nțeleagă taina .
Să te privesc aș vrea mă tem.

Oameni și fiare se aud pretutindeni .
Fumul din peșteri unește ruga cu neputință.
Să te cunosc aș vrea, mă tem.

Nechibzuiți se-agață cu degetele de marginea timpului
Cerând îndurare.
Strigând munților ce se clatină 
Să-i ascundă de fărădelegile lor.
Făclii aprinse cad stelele 
Şi luna e-nsângerată de mânia mielului.
Va fi venit ziua cea mare a dreptătii tale?
Să te cuprind aș vrea, mă tem.

Vino și vezi, aud neîncetat!
Căci oare cine poate să stea pe loc?
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Ştiu că speranța decade odată cu amurgul zeilor.
Dar  te rog:
Primește-i Doamne pe fii Tăi!

Noaptea fără speranță
(La despărțirea de Dumitru Covalciuc)

La Oprișeni, lângă fântâna din pruncie, 
Ți-i trupul îngropat sub lemn de fag.
Rămâi cu bine-n veci, prieten drag,
Nimic din tot ce-a fost, nicicând n-o să mai fie.

Şi fluierul cel păstoresc, 
Ce ne vestea numai lumina, 
Spre veșnicie te-a purtat,
Te plânge toată Bucovina!

De la prezidii deseori,
Ne dojeneai cu-a ta prestanță, 
Că fiecare-i  vinovat,
Si patrioții-au luat vacanţă.
Din moștenirea literară,
Nu ne-ai lăsat nicio creanţă,
Rămas bun, prieten drag, 
Ți-i ceasul frânt, ni-i noaptea fără de speranță.

Pelerin la Curtea lui Zeus 
 
Cu brațe mustind de roadele toamnei, 
Mă-ntorc pelerin la Curtea lui Zeus, 
Stau cerberi la poartă cunune de lauri, 
Şi timpul orbește din dor de repaus. 
 
Iar corul de ingeri coboara lumina 
Pe frunți netezite de cetini de brad, 
Mă-mbăt de căldură și simt bucuria, 
Asemeni vederii unui om foarte drag. 
 
O liniște sacră pândește cărarea, 
Spre nimbul de aur plutind către cer, 
Aștept, ca și altii, să-mi vină iertarea, 
Şi pieptul tresaltă simțind c-am să pier. 

Conacul părăsit 
 
Ucis-a fost iubirea noastră, 
Lângă conacul părasit, 
Iepure alb, cu frunze roșii 
De-al tău păcat acoperit. 
Sângele cald al vietății, 

Ne-o colora privirea toată 
De vei voi, făptura mândră, 
În zori, să-l mai sorbim o dată. 

Îmi voi opri a mea suflare, 
Să-ți tulbur ochii de dorință 
Şi trupul tău, copac-uitare, 
Să-mi fie scut spre neființă 
 
Dar te-a robit genunchiul lunii, 
De nu tresari,rapită de-al meu gând, 
Nefericiții – adună taina lumii, 
Şi-o strâng cu patimă la piept, într-un cuvânt. 

                                                             
Grotesc, sublim 
 
Destinul și-ntâmplarea unesc 
a vieții roată. 
Trăim grotesc, murim sublim 
În fiecare zi, câte o dată. 
 
Şi pruncul când își strigă 
durerea vieții toată, 
La pieptul mamei blânde 
Se naște înc-o dată. 
 
Când omenirea-și plânge 
Dumnezeiescul Tată, 
Cresc flori, cununi de lacrimi 
Durere, niciodată ... 

Trepte pe făgașul luminii 
Poetului Mircea LUTIC,  
la aniversarea vârstei de 80 de ani 

I
Poet zămislit din seva târzie
 a satului dintre lunci, 
Plămădit din sângele străbunilor
 crucificați din dorul de țară
Săvârșiți cu mâinile încleștate 
 în sârma ghimpată
a zidului despărțitor de sine,
Cu patria în suflet.
Atât de aproape, departe mereu.

II
Pelerin tainic ce scrutezi plugari truditori
prin fereastra de veghe,
Ecou de foc și clipa de grație 
Din baștina luminii
Ce va să vină.
Cândva ne-om întâlni în Cer,
La o cântare cu heruvimi 
 a unei noi primăveri
Din ochii  tăi blânzi
 Izvorând, Creatorule, 
Lumina de început a Dumnezeirii.
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Eminesciana

Andreea ROTARU

Două vârste ale Egiptului: 
Egipetul și Avatarii 

faraonului Tla

Scrise la intervale de timp apropiate, cele 
două creații eminesciene împărtășesc destine diferi-
te. Poemul Egipetul este lecturat de Eminescu însuși 
într-una dintre ședințele Junimii (1872) și se bucu-
ră de apreciere unanimă, spre deosebire de nuvela 
Avatarii faraonului Tla, care, rămasă în manuscris 
nefinalizată, „în perfectă ignorare publică”1, este re-
dată publicului postum (1932). Ceea ce le apropie la 
nivel tematic este faptul că ambele ipostaziază fas-
cinația poetului pentru cultura egipteană. Această 
fascinație se dovedește a fi nu doar o toană pasageră 
dictată de moda epocii, ci o preocupare temeinică, 
mărturie în acest sens stând atât însemnările labo-
rioase ale poetului pe această temă, cât și frecventa-
rea aproape cu religiozitate, în perioada studenției, 
a cursurilor profesorului Lepsius. Faptul că tânărul 
Eminescu revine asupra aceleiași teme, pe care nu o 
consideră pe deplin epuizată, deși o abordase deja în 
poemul Egipetul, la o distanță de doar doi ani, în pri-
mul fragment al nuvelei Avatarii faraonului Tla, ar 
putea fi plin de semnificații. Pentru boema literară 
vieneză „misteriosul regat al faraonilor, cu vestigi-
ile lui fabuloase îngropate sub nisipurile deșertului, 
constituia un motiv de meditație lirică extrem de 
sugestiv”2, care, cel mai probabil, nu l-au lăsat indi-
ferent nici pe poet. Interesul lui Eminescu pentru 
egiptologie trece de la amatorism la preocupare cu 
caracter științific, iar această revenire a poetului la o 
temă deja tratată ar putea fi interpretată atât ca apro-
fundare, dar și ca obsesie a propriei combustii cre-
atoare, cunoscut fiind faptul că poetul obișnuia să-

1 Mihai Zamfir, Scurtă istorie - Panoramă alternativă a litera-
turii române, vol I, Editura Polirom, 2011, p 264
2 Ilina Gregori, Știm noi cine a fost Eminescu? Fapte, enigme, 
ipoteze, Editura Art, București 2008, p. 120

și „șlefuiască” în permanență textele, „compunând 
mereu noi variante, în căutarea celei ideale”3. Aceas-
tă particularitate a scrisului său îi va determina pe 
exegeți să îl numească „cel mai beethovenian poet 
român”, prin beethovenian înțelegându-se „creato-
rul veșnic nemulțumit, manevrând la nesfârșit texte 
înrudite”4. Mihai Zamfir, în capitolul pe care îl con-
sacră poeticii eminesciene în lucrarea Panorama al-
ternativă a literaturii române supralicitează această 
idee până-ntr-atât încât afirmă că „Eminescu a pre-
lucrat toată viața câteva nuclee stilistice originale, 
refăcute apoi la infinit sub forma unor variante de 
lucru sau independente”.5 Oricât de bine s-ar potrivi 
contextual această teorie, o raliere deplină la o astfel 
de abordare este reducționistă și păguboasă pentru 
viziunea de ansamblu a creației eminesciene, care 
nu poate fi sintetizată astfel. Abordarea aceluiași 
univers tematic ar putea marca, desigur, o reveni-
re cu implicații „reparatorii”, poetul încercând să 
transpună în Avatarii faraonului Tla o imagine mai 
fidelă a Egiptului, mai puțin fantezistă, oferind o va-
riantă mai puțin „mitizată și vădit nonmimetică”6 
decât cea pe care o propune poemul Egipetul. Astfel 
se naște întrebarea legitimă: Eminescu revine asupra 
aceleiași teme ca gest „reflex” de obiectivare și repo-
ziționare în raport cu propriile creații sau pentru că 
mirajul egiptean mai avea încă suficientă combustie 
pentru a menține aprinsă torța creatoare, alimentată 
puternic și de trendul epocii? Pentru a nu aluneca pe 
tărâmul speculațiilor pledând pentru una dintre va-
riante în detrimentul celeilalte, trebuie să precizăm 
că oricare poate fi posibilă și că nici împreună nu se 
exclud. Ceea ce trebuie totuși reținut este faptul că 
Eminescu „a fost singurul poet român și unul din-
tre foarte puținii mari poeți ai lumii care și-a privit 
opera în perspectiva unei imperfecțiuni esențiale, 
ontologice. La el, poeziile s-au aflat mereu în stadiul 
de schiță, de treaptă către altceva. Poemele-faze in-
termediare, fragmente parțiale destinate unui viitor 
opus magnum pe care n-a mai avut răgazul să-l ducă 
la desăvârșire. În intimitatea creatoare, a fost un poet 
al nedesăvârșirii, un poet al tranzitoriului, conștient 
de faptul că perfecțiunea formală-singura calitate a 
marii poezii-poate fi foarte greu atinsă.”7 

Deși, la un prim contact cu cele două crea-
ții eminesciene am fi tentați să evidențiem similitu-
dinile, încercând impresia unei descrieri în oglindă 
a Egiptului și a unui profund sentiment de „déjà vu”, 
„déjà connu”, o apropiere de text ne relevă că ceea 

3 Mihai Zamfir, Scurtă istorie- Panoramă alternativă a litera-
turii române, vol I, Editura Polirom, 2011, p 257
4 Ibidem
5 Ibidem
6 Ilina Gregori, op.cit., p.121
7 Mihai Zamfir, op. cit., p. 263
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ce frapează sunt totuși diferențele. Una majoră, de 
fond, este aceea că Eminescu așază în cele două texte 
față-n-față, ca într-o oglindă, „Egiptul vechi, farao-
nic și cel prezent, mauro-beduin”8. Dacă în tablo-
ul dedicat Egiptului din Panorama deșertăciunilor 
(Memento mori), poetul surprinde momentul de 
declin al civilizației egiptene, în Avatarii faraonu-
lui Tla, Eminescu descrie Egiptul într-un moment 
istoric de maximă înflorire, fapt consemnat în text 
de ultimul avatar al regelui, Angelo: „Îmi pare ades 
că noi am mai trăit odată și că eu te-am iubit c-un 
amor nebun și copilăresc... Visez ades, și în fundul 
visărilor mele văd Egipetul cu toată măreția istoriei 
lui și îmi pare c-am fost rege și c-am avut o femeie 
frumoasă ce se numea Rodope și că acea femeie ești 
tu...”. 9 În textul liric natura întreagă poartă însem-
nele desfășurării secolelor, Nilul privește melancolic 
spectacolul prăbușirii unei lumi: „Nilul mișc-a lui 
legendă și oglinda-i galben-clară/ Către marea liniș-
tită ce îneacă al lui dor.” Toate vestigiile și edificiile 
urieșești pe care omenirea le durase pentru a birui 
efemerul și a subjuga etenitatea se dovedesc zadar-
nice. Poetul reliefează tocmai acest „contrast dintre 
aspirația de trăinicie a civilizațiilor și inevitabilitatea 
destrămării lor.”10 Perspectivei luminoase și tonului 
zglobiu de la începutul poemului le iau locul o tris-
tețe selenară, contagioasă. Cu cât ochiul se cufundă 
în contemplarea acestei lumi, supuse eroziunii isto-
rice, cu atât se relevă unicul adevăr imuabil, moar-
tea: „…Colo se ridic trufașe/ Şi eterne ca și moartea 
piramidele-uriașe/”. Moartea nu este privită ca o 
finalitate, ci mai degrabă ca o ciclicitate, civilizația 
egipteană fiind surprinsă în ajunul consumării „ci-
clului complet al existenței istorice”11. Îndepărtarea 
de spirit, de ființa primordială creează o lume gu-
vernată de haos: „Şi se poate ca spre răul unei ginți 
efeminate,/ Regilor pătați de crime, preoțimei des-
frânate,/ Magul, paza răzbunării, a cetit semnul în-
tors;/ Şi-atunci vântul ridicat-a tot nisipul din pus-
tiuri/ Astupând cu el orașe, ca gigantice sicriuri/ 
Unei ginți ce fără vieață-ngreuia pământul stors./” 
Reconectarea la starea paradisiacă se produce prin 
imersiunea în vis („Sufletul se-mbată-n visuri ca-
re-alunecă în sbor”), „visarea redescoperă limbajul 
poveștii și caută să descifreze, prin intermediul lui, 
sensul „runelor” istoriei”.12 Fiecare civilizație se naș-
te odată cu mitul ei nucleu și se stinge în momentul 

8 Ilina Gregori, op. cit., p.139
9 https://ro.wikisource.org/wiki/Avatarii 
10 Gheorghe Ceaușescu, Filosofia poetică a istoriei, în Caietele 
Mihai Eminescu, Editura Eminescu, București, 1974, p. 44.
11 Ioana Em.Petrescu, Eminescu. Modele cosmologice și vi-
ziune poetică, Editura Minerva, 1978, p.181
12 Ibidem, p.178

în care „mitul își pierde valoarea activă, încetând să 
mai reprezinte credința vie a unei epoci”.13 Poemul 
Egipetul, la fel ca și celelalte poeme ale „dioramei” 
eminesciene gravitează în jurul aceluiași mit, acela 
al „creației periodice a lumilor, adică a primeni-
rii cosmosului prin periodica întoarcere în haos, 
urmată de o nouă geneză”14. Evoluția sau amurgul 
civilizațiilor stă în strânsă legătură cu relația dintre 
„cele două elemente constitutive: Natură-Spirit. Pe 
un ax temporal al existenței civilizațiilor Ioana Em. 
Petrescu identifică trei momente distincte, prin ra-
portare la dihotomia Natură-Spirit: „aspirație reci-
procă(1)-fuziune în mit(2)-ruptură(3), care duce la 
moartea civilizației respective.” Astfel putem vorbi 
de trei vârste ale Egiptului: prima care „stă sub sem-
nul gândirii mitice”15, „cea de-a doua vârstă e la con-
fluența mitului cu istoria”, iar cea de-a treia „apare 
marcată de însemnele unei crize”, o criză generată de 
înstrăinarea gândirii, înstrăinarea de Idee. Univer-
sul creației eminesciene acoperă tematic toate aces-
te trei segmente temporale ale civilizației egiptene, 
în Egipetul fiind iserate antagonic două dintre ele. 
Predominantă în text este viziunea realistă asupra 
istoriei, a unui prezent în declin, care constituie de 
fapt fondul întregului poem, însă putem identifica și 
inserțiile unui timp de care spiritul nu se înstrăinase, 
a unui timp primordial, despre care „râul sfânt ne 
povestește cu-ale undelor lui gure”. Izvorul își susu-
ră povestea, amintind despre „vremi apuse, sure”, a 
căror uitată existență e pomenită în taină. Invocarea 
momentelor aurorale dezvăluie un timp ingenuu, de 
dinaintea intrării în istorie, aflat sub imperiul cal-
mului: „Noaptea-i clară, luminoasă/ Undele visează 
spume, cerurile-nșiră nori./” .Tabloul se desăvâr-
șește prin implicarea divinului ce guvernează acest 
„eden convențional” populat de zei care „se pre-
îmblă în vestmintele lor dalbe” și de preoți al căror 
cântec „sună-n harfe de argint”. Egiptului originar, 
plăsmuit în visare se opune realitatea prezentului 
îngenunchiat, prăbușit spiritual, de care zeii s-au în-
străinat, lăsându-l în seama „regilor pătați de crime” 
și a „preoțimei desfrânate”. Așadar, îndepărtarea de 
natură și de instanța divină trimite spiritul în haos. 
Dacă în poemul Egipetul Nilul este martor al deșer-
tăciunilor pământești, în nuvelă Nilul „își leagănă 
mișcătoarele și lungile lui maluri de papură printre 
care curg oglinzile lui mari, care reflectă lumea ce-
rului și parecă apele lui, mișcându-se una peste alta 
ca lințolii de cristal mișcător, sună în adânc cântarea 
cântărilor”. Contopirea intimă a spiritului cu natura 
asigură liantul dintre om și instanța divină, trasând 

13 Ibidem, p.179
14 Ibidem, p.180
15 Ioana Em. Petrescu, op. cit., p.149
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punți de comunicare între cele două lumi. Faraonul 
Tla se adresează zeiței Isis cerându-i să-i dezvălu-
ie în „ imensa oglindă de aur ce pardosește „sala 
fără acoperământ” a palatului său, structura lumii 
și esența ființei umane”16. Timpul istoric al regatu-
lui faraonului Tla se află la confluența dintre mit și 
istorie. Regele, „contaminat de moarte de moartea 
soției sale, Rodope, se angajează pe calea unei iniți-
eri în misterul divin al morții și renașterii”. Răspun-
sul din partea zeiței este doar un râs batjocoritor, iar 

revelarea adevărului devine utopie. Apogeul zădăr-
niciei omenești este atins în Egipetul, unde, regele 
nu mai are puterea inițierii unui dialog cu instanțele 
divine, sarcina aceasta revenindu-i magului, ca unic 
mijlocitor spre calea spiritului, și singurul capabil 
să mai descifreze „semnul întors”. Puterile sacrului 
s-au tocit odată cu desfășurarea secolelor, devenind 
tot mai stinse odată cu adâncirea omului în vârtejul 
deșertăciunilor. Episodul din Egipetul în care regele 
intră în piramidă este vid de semnificație, putând să 
lipsească cu desăvârșire. Regele, „unsul lui Dume-
zeu”, privat de toate prerogativele specifice statutului 
său, gustă cu amărăciune pocalul neputinței, aflarea 
unor mărturii inteligibile ale divinului fiind aproape 
16 Ibidem

imposibilă:„ În zadar guvernă regii lumea cu înțe-
lepciune/ Se-nmulțesc semnele rele, se-mpuțin fap-
tele bune/ În zadar caut-al vieții înțeles nedezlegat.” 
În nuvelă, faraonul, care păstrează încă vie aminti-
rea unui timp auroral, intră în cele din urmă în pira-
midă, dar abia după ce are viziunea ce-i revelă ipos-
tazele potențialelor sale reîncarnări. Această intrare 
benevolă deși mimează resemnarea, acceptarea pro-
priei efemerități, nu exclude eventualitatea salvarii 
prin arheu. În Egipetul, înstrăinarea de gândirea pri-
mordială, îndepărtarea de mit epuizează sursele vi-
tale de viață ale civilizației egiptene și întoarcerea la 
elementul primordial din care a fost constituită este 
iminentă, declanșând apocalipsa. Egiptul , „acoperit 
de nisipurile pustiei, coboară în amintire, în legendă 
și în adâncuri acvatice.”17 În încercarea zadarnică de 
a„înfrânge inexorabila lege a morții”18 omenirea in-
terpune tot felul de stavile: piramidele, templele, ce-
tățile-uriași arhitectonici ce încearcă să se sustragă 
aneantizării, câștigând un loc pe cadranul „timpului 
echinocțial”. Paradoxal, piramidele, trainice edificii 
care și-au primit porția de eternitate, sfidând moar-
tea, sunt cele care adăpostesc în inima lor mărturia 
„condiției de efemeridă”19 a umanității.

Așezate pe segmente diferite „între cei doi 
poli temporali”20 ai civilizației egiptene, cele două 
creații eminesciene conchid că „singura formă de 
eternitate este moartea”21, iar ceea ce le distanțează 
este gradul de „asfințire a ideii”22, deci de înstrăinare 
a spiritului de hotarele primordialului.
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Violeta Alina ȚIBULEAC

Viața asta

- 23.23, vă rog. Se încruntă către el. Mâinile îi tre-
mură. Își scotoci prin portofelul vechi, vizibil ros de vre-
me și caută fiecare monedă cu groază. Dacă nu avea să 
aibă suficient? Dacă pleca de acolo fără să-și fi luat por-
ția medicamentoasă pentru următoarele 2 săptămâni? 
Avea să se târâie ca un vierme în țărână până când, în-
tr-o zi însorită de primăvară, avea să iasă, sprijinindu-se 
de un baston scorojit, să se plimbe în parcul de alături. 
Şi, privind contemplativ la un cuplu de tineri, să se îm-
piedice de o piatră și să cadă. Lumea se va prăbuși odată 
cu el, cerul va apăsa cu toată presiunea splendorii sale 
asupra lui, răsuflarea lui, din ce în ce mai greoaie, îi va fi 
furată de păsări, gândaci, avioane, pădure, flori. 

- Alo, domnu’, da’ mișcați-vă! Că mai suntem și 
alții. Vocea dură a femeii masive din spatele lui îl trezeș-
te la realitate. 

- Nu se poate să iau doar o folie azi? Nu am...
- 11.61. 10, dacă aveți card Catena. Era și ea ner-

voasă. Nu avea să-l înțeleagă niciodată. Nu avea să înțe-
leagă că el abia își ducea viața de pe o zi pe alta, că avea 
să primească pensia abia peste o săptămână, că nu avea 
bani să-și cumpere decât un colț de pâine și câteva - atât 
de necesare, de altfel - medicamente. Cu ochii umezi, 
îi întinde o bancnotă de 10 lei și un card. Şi el „bătrân”. 
De câte ori îl scosese oare să-și economisească ultimul 
leu pentru o pâine? Ea îi înmână folia cu o privire în-
cruntată, vizibil plictisită. Poate avea doar o zi proastă. 
Sau poate se săturase de bătrâni negociind cu cruzimea 
vieții pentru încă o zi în plus vieții lor? O zi cu lacrimi, 
cu regrete, cu răbdări prăjite. Ce ți-e și cu viața asta? 

- Următorul! Următorul era un domn bine îm-
brăcat. Ce suplimente alimentare mi-ați recomanda? 
Merg la sală, curând am ceremonia de nuntă. Ştiți 
dumneavoastră..., spuse el, zâmbind larg și semeț. 

- Am fost și eu odată ca tine, gândi bătrânul. Dar 
tu o să fi ca mine? Ieși, târșâindu-și picioarele și ștergân-
du-și ochii cu manșeta cămășii. Ce ți-e și cu viața asta? 

În fața unui bloc, un puștan aruncă pietricele în-
tr-un geam. Pietricele, înțelegeți? Din alea de pe jos. De 
i-a năvălit toată copilăria la loc în cap. Observă că e pri-
vit și se înroșește până-n vârful urechilor, dar continuă 

s-arunce. Se deschide geamul și apare ea. E blondă. Şi 
zâmbește.

- Vii?
- Vin. 
Şi atunci bătrânul, mergând mai departe, șopteș-

te cu amărăciune: ce ți-e și cu viața asta? 
O pisică neagră îi taie calea. Își face trei cruci și-și 

scuipă în sân de tot atâtea ori. 
- Doamne, ferește! zice și grăbește pasul. La înta-

re, pe o bancă, vreo două bătrâne vorbesc încet una cu 
alta și nu se uită în jur. Bătrânul nici nu se mai oprește 
să dea binețe. N-are cui. Toți ăștia îl consideră un ursuz 
și un neghiob. Prietenii lui i-au murit de mult. Au mai 
rămas în urma lor amintirea vremurilor bune și o tablă 
de șah, undeva, prin pod, și ea decolorată și prăfuită. 

Își caută cu greutate cheile prin buzunar. După 
ceva vreme, le găsește. Când să deschidă ușa, le scapă. 
Trece un puști de vreo 10-11 ani și bătrânul îl roagă să-i 
ridice cheile. Nici nu se sinchisește. Trece mai departe, 
iar el se vede nevoit să-și aplece șalele să le ridice. Nu 
are certitudinea că se va mai și ridica. Ce ți-e și cu viața 
asta? 

Urcă anevoios cele câteva trepte până la etajul 1. 
Stă la apartamentul 4. Dar i se pare că a urcat etajele 
unui bloc turn. Respirația îi este greoaie și sacadată. Nu 
mai are putere în picioare și se așază pe scaun. De vreo 
câțiva ani scaunul ăsta îi e tovarăș vrednic. Se întoarce 
acasă și, ca de fiecare dată, se așază direct pe el. Scau-
nul scârțâie, urându-i parcă bun venit. Apoi, merge în 
bucătărie, să-și ia pastilele și să ciugulească vreun colț 
de pâine învechită. N-are altceva. Şi nici n-are cum. 
Stânga împrejur și se îndreaptă spre dormitor. Spre 
canapeaua învechită, roasă de molii și scămoșată. Se 
descalță de târlici și își urcă picioarele în pat. Întins pe 
spate, închide ochii. Cu fiecare tic-tac al ceasului, mai 
trece o clipă. El le numără. Până adoarme. În curând 
nu mai are ce număra. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Respiră 
din ce în ce mai rar, până când nu se mai aude decât ti-
căitul ceasului. Da, și bâzâitul muștei intrate adineauri 
pe geamul din bucătărie. Tic-tac și bzzzz. Ce ți-e și cu 
viața asta? 
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Horia-David MUNTEANU

Dragostea

Bărbatul îi murise de două zile. Era un om 
dur, cu o înfățișare fermă și care nu ținea cont de 
sfaturile nimănui. Mai mult posac decât vorbăreț, 
ieșea rar la poartă. Părerea tuturor era că avusese o 
viață zbuciumată, venind zi de zi obosit de la mun-
că, lovindu-și des nevasta atunci când se înfierbân-
ta sau, pur și simplu, când simțea nevoia să o facă.

Acum ea își amintea mai ales palmele lui 
mari, bătătorite de muncă, puse peste piept, cu de-
getele gălbui, cuprinse de liniștea morții.

Relația dintre cei doi a fost privită mereu 
bănuitor de lumea din sat și toți se întrebau de ce 
biata femeie mai stă să îndure tot oful bărbatului 
ei. Din fericire, acesta se întorcea târziu de la mun-
că, uneori fiind prea obosit ca să mai facă scandal, 
lucrând toată ziua într-o fabrică de la marginea co-
munei. Fusese un venetic și nu reușise să se adap-
teze în satul acesta de la câmpie, astfel încât nimeni 
nu dorea să stea prea mult de vorbă cu el.

Întotdeauna dimineața se trezea foarte 
devreme, obligându-și soția la același program și 
punând-o să gătească la cele mai ciudate ore din 
noapte. Se auzeau zgomotele gospodăriei până 
peste drum. Uneori se trezea și mai dădea pe gât 
un păhărel sau două, înroșindu-se teribil, dar ni-
ciodată nu abuzase de băutură. Nu reușise să se 
adapteze vieții din sat, fiind marginalizat de restul 
oamenilor, de aici, posibil, comportamentul său 
violent față de singura ființă care l-a iubit cu ade-
vărat. Nici copii nu avuseseră, așa că bătătura lor 
fusese mai mult goală.

Floarea își iubise dintotdeauna bărbatul. 
Încă de mică îl cunoscuse pe Vasile, care era fiul 
unor muncitori cu ziua pe pământul tatălui ei. Fu-
sese o femeie frumoasă, avusese șuvițe aurii, pe care 
le împletea cu grijă în cozi lungi lăsate pe spate, o 

față luminoasă și doi ochi verzi. Când era tânără, 
adesea veneau la ea băieți înalți, cu umeri semeți, 
unii chiar de la oraș, cerând-o în căsătorie, dar ea 
îi refuzase pe toți. Singura copilă în familie, avu-
sese doi părinți cumsecade, care o școliseră și care 
își doreau tot ce era mai bun pentru fata lor. De 
aici mirarea lor când a venit într-o zi de mână cu 
Vasile, despre care toți spuneau că provine dintr-o 
familie ca vai de lume și că nu ar fi de nasul Floa-
rei. Dar ea stăruise în hotărâre, iar părinții, care-și 
iubeau fiica, dăduseră economiile de-o viață pe o 
nuntă care să le arate tuturor ce fată mândră au. 
După măritiș, avea să se ducă la oraș, să se facă în-
vățătoare, apoi să trăiască în liniște cu soțul ei chiar 
în sat. Dar planurile bieților părinți se năruiseră. 
După nuntă, așa, tam nisam, cei doi au fugit din 
sat, departe, în vale, unde au trăit împreună până la 
moartea lui Vasile, în urmă cu două zile.

Floarea îl iubise și numai ea știa de ce. Ni-
ciodată nu pusese la suflet vorbele și bârfele celor 
din sat și mereu în târg, când mergea duminica, ți-
nea capul sus, chiar dacă lumea o privea cu milă, 
câte o mai îndura biata muiere de la bărbatul acela, 
se întrebau toți.

Trecuse o săptămână de când Vasile, foar-
te obosit, s-a așezat pe laviță și și-a chemat nevasta, 
mărturisind că nu crede că mai avea mult de trăit. 
Floarea a tăcut și și-a urmat rânduială din acea zi. 
Viața i se scurgea bărbatului din obraji, iar glasul, 
de obicei, ferm, era parcă sugrumat de povara ani-
lor. Nu la mult timp după, se stinse. Era dimineață, 
iar pe Floarea nimeni nu o mai trezi să gătească. În 
casă era liniște, atât de liniște, încât se puteau auzi 
muștele de cu seară bâzâind.

Vasile stătea mai liniștit ca niciodată, în 
odaia lui, cu ochii închiși, parcă așteptând ceva, 
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ceva ce niciodată nu va mai avea. În afară de acea 
discuție, nicio vorbă de rămas-bun, nimic. Închise-
se ochii și dus a fost.

Grădina unde avea să aibă loc pomenirea 
era aproape goală, doar câte un sărman care se uita 
de după gardul ruginit la biata văduvă cerând ceva 
de mâncare. Tradițiile trebuiau respectate, iar omul 
trebuia să fie înmormântat, însă nimeni nu înțele-
gea de unde atâta durere la Floarea. Părea mai mult 
o umbră și aștepta cu ochii scăldați în lacrimi sosi-
rea preotului.

Cuvintele de Veșnică pomenire răsunau 
în toată biserica de lemn și puținii oameni care 
veniseră la înmormântare se uitau, cu privirile 
pierdute, spre preotul care citea slujba și vorbea de 
iertarea păcatelor. Erau mai mult colegi de-ai lui 
Vasile de la fabrică, nu-i știa nimeni, ori dintr-un 
neam de-al lui, ori nevoiași care așteptau pomana 
ce avea să se dea după.

Toți se uitau cu coada ochiului la Floarea, 
care era într-adevăr îndurerată. Ce gândea ea, ni-
meni nu putea ști, dar niciunul nu înțelegea sufe-
rința față de moartea celui care a chinuit-o o viață 
întreagă și care i-a răpit bucuria de a trăi. Măcar 
copii de-ar fi avut, gândeau femeile, clătinând din 
cap. 

După slujbă, trupul neînsuflețit a fost în-
gropat. Până la cimitir îl urmaseră mai mult privi-
rile de după garduri și vorbele câte unuia mai spe-
rios care-și făcea cruce. Puținii adunați pentru ul-
timele cuvinte ale preotului de la groapă au plecat 
la casele lor, fără urmă de tristețe pe chip. Se mai 
dusese unul, Dumnezeu să-l ierte, dar viața merge 
mai departe.

Doar biata Floarea părea a păzi crucea și 
mănunchiul de flori din grădină pe care i-l pusese 
bărbatului la cap. Erau gherghine de toamnă încă 
boboci. Cândva tânără și frumoasă, azi ea era bă-
trână, văduvă, părăsită de toți, până și de bărbatul 
pentru care lăsase totul în urmă. Acum o lăsase el 
pe ea și femeia nu știa încotro să se îndrepte. Ce o 
întrista cel mai tare nu era moartea în sine, ci sin-
gurătatea care îi cuprinsese deja casa. Acceptase 
fără să crâcnească sutele de palme primite, țipetele 
în miez de noapte, corvoada gospodăriei, iar acum 
se trezise singură, numai cu ea însăși și fără Vasile. 
Sentimentul de suferință fu treptat înlocuit de fri-
că. Își simțea ridurile de pe frunte apăsându-i fața 
și începu să plângă. Un bocet amar, pe care nu-l 
mai putea opri. Plângea pentru toți, pentru părinții 
ei, pentru fetele de pe uliță cu care se jucase odată, 
pentru visul de a fi învățătoare, pentru bătăile lu-
ate și pentru viața pe care ar fi putut s-o aibă, dar 
n-a fost a ei. Într-un final, plângea și pentru Vasile, 

pentru răposatul ei soț.
În fiecare zi venea Floarea cu flori și lumâ-

nări la cimitir și aprindea candela pentru bărbatul 
ei. Sau poate o aprindea pentru viața pe care nu 
apucase să o cunoască altfel decât ceea ce-i arătase 
din ea Vasile. Oamenii se uitau lung când trecea pe 
uliță și, dacă la început femeilor li se făcea milă, pe 
urmă au crezut că înnebunise. Floarea stătea lângă 
crucea de-acum ruginită, cu privirile pierdute, bol-
borosind ceva numai de ea înțeles. Or fi fost rugi, 
cine putea ști, dar femeia nu mai era de-a lor. Era 
a lui Vasile, a mortului, așa cum fusese toată viața.
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Stalker-Gallery

Leo BUTNARU
Visasem îndelung, cred. Ca oricare vis, și 

acesta fusese incredibil... Însă mai neobișnuit, to-
tuși, ca nicicând altă dată, la altă vârstă, în alte stări 
sufletești... Numai că nu mai țineam minte ce visa-
sem... Încercam să rememorez... Iar ceea ce voiam 
să-mi amintesc, ce reușeam să recuperez din lumea 
lui Hypnos putea fi asemănat doar tentativei de a 
picta un tablou sub ploaie – fără streașină, fără um-
brelă, fără oarece alt acoperemânt deasupra capu-
lui și pânzei pe care încerci să conturezi, în bătaia 
stropilor – repezi, distrugători – tabloul. Şi această 
strădanie de a-mi aminti, spre a mă – într-un fel – 
aduna, a mă întregi pe mine însumi îmi demonstra 
iar și iar, ca ieri, alaltăieri, ca totdeauna, că eu nu 
pot fi egal cu posibilul... mine, sine al meu, adevă-
rat, integru, funcțional, ca spirit, la maxim; un eu 
în apogeu. Nevermore! Eul care nu voi fi niciodată 
deplin... 

Dar... mai visam încă. Visam că visasem 
îndelung... Că nu mai țineam minte visul... Că ar fi 
fost ca și cum pictam în ploaie... Era o visare visând 
că visez...

Apoi, mă trezii. Într-un spațiu neobișnuit. 
Sau – mă pomenii acolo. Însă, în timpurile noas-
tre – ale marilor invenții sau chiar metamorfoze 
cosmo-electronice, dezastre naturale și erori teres-
tro-umane – nespus de multe lucruri și fenomene 
care, acum nu prea mult timp, ar fi putut părea fa-
buloase, uluitoare sau, pur și simplu, foarte ciuda-
te, ca să nască interogații la care trebuia cineva să 
răspundă, – multe de toate nu mai uimesc, nu mai 
cer explicații. Astfel că nici eu nu i-am cerut înso-
țitorului meu să-mi spună ce e cu sala stadională, 
să zic (de la: stadion), în care mă pomenisem, în-
căpere prelungă și cam la vreo 7-8 metri înălțime, 

dacă aceasta n-ar fi fost, totuși, vreo iluzie optică, 
altfel – fenomen deja destul de frecvent în sistemul 
de oglinzi, lentile, vise, ecranizări, holografii, iluzii, 
deziluzii etc. ale hiperîncărcatei entropii a supra(i)
realității în care viețuim noi. Şi el, însoțitorul, parcă 
s-ar fi arătat mulțumit că nu-i adresez nicio între-
bare, nu-l sâcâi, nu-l... Mergea cam la jumătate de 
pas înaintea mea, eu – mai mult cu capul ridicat, 
cu privirile pe sus, surprins de înșiruirea puzderiei 
de ecrane, în bună condiție sau deformate, care și 
cum, în divers(e) grad(e) și hal. Pe fiecare ecran era 
imprimat câte un chip uman. Sau transpărea din el. 
Fețe, fețe, fețe – de bărbați, femei, dar mai multe – 
de copii și adolescenți... 

– Dacă priviți atent, ați putea recunoaște 
și pe cineva dintre ai noștri, mai bine zis – din cu-
noscuții dumitale, spuse călăuza. 

Şi, fără să-mi spun să-i urmez îndemnul, 
firea mea devenise, într-adevăr, atentă la șirurile de 
ecrane cu chipuri, ecrane în bună stare (geometri-
că) sau deformate, ceea ce, firește, ducea și la cris-
parea, contorsionarea fețelor de pe ele, ca în sala 
oglinzilor strâmbe. Nu prea vedeam cunoștințe, 
cunoscuți, însă nu i-am spus despre aceasta ghi-
dului – stalkerului, cum ar veni, – în sinea mea în-
trebându-mă ce o fi cu respectiva galerie mai mult 
decât ciudată. 

– Sunt dependenții, incurabilii depen-
denți de computer, spuse călăuza, și eu mă gândii 
ad hoc că dânsul e un ins extrem de priceput la psi-
hologia omului, ghicindu-l pe ăsta chiar și atunci, 
când pare să fie calm, impasibil, tăcut. Ba mai mult 
– m-am surprins la gândul că el mi-ar putea citi... 
gândurile. Însă trecut-am bliț de la un gând la altul, 
zicându-mi: „Aha! Iată de ce sunt, cele mai nume-
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roase, fețele de copii și adolescenți... Dar și de bă-
trâni... Da, suficient de multă prezență a bătrânilor, 
de la care adie a singurătate... Vârsta a treia, ca un 
Stalker irezistibil prin filmografia amintirilor... Şi 
regretelor...” 

De la un moment încolo, am prins (și eu) 
a desluși chipuri cunoscute, unele destul de des-
figurate – cele ale copiilor vecinilor de palier. În-
cepeam să cred că printre fețe erau și din cele pe 
care n-a fost să le văd decât o singură dată, fugitiv, 
extrem de secvențial undeva în mulțimile străzii, 
în gloata suporterilor ce se revarsă agresiv și mon-
struos prin porțile stadionului. După meci. Pierdut 
sau câștigat. Oricum, agresivitatea rămâne, „con-
tează”, se manifestă în ambele cazuri. 

Până la acest moment de revelație, în ge-
nere mi se părea că gloata nu ar fi decât o față otova 
– de o sută, de două sute de metri lățime, fața aia, 
în care se anihilează, contributiv întru anonimat, 
mii și mii de chipuri individuale. 

Bine, bine, mi-am zis, aici nu poate exista 
și chipul meu, în/ pe display normal sau desfigurat 
– eu nu cunosc computerul. 

– E de presupus că nu sunteți prins de pa-
tima computeristicii? 

Nu am răspuns, dându-mi deja seama cu 
certitudine că stalkerul știa multe dintre cele ce se 
pot ilumina ca gând, idee, întrebare, replică în inti-
mitatea, în conștiința mea. 

– Şi totuși, cred că vă simțiți oarecum 
frustrat că în acest spațiu nu există și chipul dum-
neavoastră. Nu? 

– Da, oarecum, am răspuns. 
– Iată cazul în care „da”-ul este egalul 

„nu”-ului. 
Dar să vă amintesc cea mai ciudată echiva-

lență: post-mortem înseamnă exact același lucru ca 
și post-viu. Numai că, o știți prea bine, nimeni nu 
spune post-viu, ci toată lumea spune post-mortem. 
Eu însă mă încăpățânez să propag, verbocreator, cu 
drept de autor, chiar post-viul. În el mai există, par-
că, un ecou al vieții, pe când în... post-mortem... Se 
zice: detectorul de minciuni. Dar de ce nu, același 
aparat, să fie numit: detectorul de adevăr?...

Am priceput că interlocutorul e as și în 
domeniul în care mă simt eu tare pe piață: cel al 
discursului ludic. Însă nu aveam de gând să mă 
prind în competiție. 

– Probabil, nu ați avut suficientă răbdare 
să însușiți computeristica, pentru ca, mai apoi, să 
vă lăsați în voia și puterile ei. Infinite. Ați dori să 
mai încercați o dată? întrebă călăuza, aplecându-se 

și ridicând de jos o filă albă (erau mai multe file 
albe, împrăștiate a dezordine „regizată”). 

Nu mai încăpea îndoială: stalkerul cunoș-
tea multe, poate că totul din ceea ce s-ar fi numit 
conștiința mea, destinul meu... 

Apoi condrumețul scoase un pix din 
buzunarul de la piept, cu ambele mâini întinzân-
du-mi fila și unealta de scris, zicând: 

– De veți contura pe această filă un drept-
unghi, un pătrat simbolic, veți simți imediat des-
cătușarea irezistibilei dorințe, dar și disponibilități 
de a însuși cu adevărat măiestria computeristică. 
Echivalentă cu o artă special, aș putea spune...  
 Instinctiv (!), mi-am tras mâinile la spate. 

– Păcat, spuse stalkerul, surâzând; surâsul 
i-l trezise gestul meu de ferire, de precauțiune față 
de filă și pix. 

– Credeți? întrebai oarecum inadecvat si-
tuației, parcă. 

– Sigur. Ați putea deveni ceva mai impor-
tant, pentru că, în situația actuală, e ca și cum n-ați 
exista. 

– Păi... da, se tot vorbește de generala de-
pendență a lumii de computer, de Facebook. Chiar 
așa să fie? Să-i dea lumii și omului individualitate 
chiar computeristica?... 

– Da. S-ar putea spune. Cel puțin, la 
această etapă de re-cosmicizare a omului. 

– Şi cui îi aparține... galeria... aceasta? fă-
cui eu un gest larg cu brațul spre pereții cu ecrane, 
cu chipuri umane fixate, atârnate, suspendate... 

– Nu știu. 
– Extratereștrilor? 
– Posibil, spuse interlocutorul cu vocea 

(s)căzută, după care adăugă, în șoaptă adâncă: Dar 
nu este exclus – și Lui Dumnezeu... 

– Dar unde e portretul dumitale? L-am 
întrebat, ca și ispitit de o oarecare idee năstrușnică 
sau, poate, tainică, înfrigurată. 

– Iată-l, zise călăuza, arătându-mi fila albă 
de hârtie pe care o ridicase de jos. 

Eu am întins mâinile, luând fila și pixul, 
după care am tras cele patru linii ale unui patru-
later. Brusc!!!! – ca pe un ecran, pe coala de hârtie 
mi-a apărut chipul. Deocamdată – nedeformat... 
Nemutilat, încă, s-ar putea spune... 

Brokerii și dușul rece

Cel mai nerăbdător om din lume, dar – nu 
este exclus – chiar din univers, cel mai nerăbdător 



116 Bucovina literară • 7 – 8 – 9 (341 – 342 – 343), iulie – august – septembrie 2019

Din sens opus

– om sau ființă, în genere – din lumea noastră sau 
din toate lumile – pentru că el, cel mai nerăbdător 
om, nu era un prostănac să-și pună mereu aceeași 
problemă „irezolvabilă” – există sau ba alte civiliza-
ții în univers? – sigur că există, pentru că nu putea 
să fie dat în toată infinitatea doar globulețul ăsta 
terestru, populat de inși nătăfleți care, parcă, nu ar 
avea urgențe, nu s-ar grăbi, nu ar râvni, nu ar jindui 
în ritmuri-deziderate accelerate, supra-terestre. 

Așadar, cel mai nerăbdător om de la noi 
sau de aiurea întregului cosmos nu putea să aibă 
în jurul său decât spațiu gol – nu stătea o clipă pe 
loc, tremura ca un apucat, de nerăbdare, înconti-
nuu, vibra de impaciență, încât soția, care prinsese 
șmecheria, folosea acest elan al neastâmpărului său 
în pat, la giugiuleală și, cel puțin din acest conside-
rent, se simțea mulțumită. 

Dar, doamnelor și domnilor, nu întruna, 
non-stop să poată ea suporta acest elan înspăimân-
tător al soțului, aceste ritmuri smucite, convulsive 
ale trupului său, acest tremur ca de apucat întru 
Per aspera ad astra, în această vibrație care, zău, te 
duce cu gândul la concluzia că nu ar fi totuși vorba 
de o nerăbdare, ci, Doamne, iartă! – de o disperare, 
de o boală a lipsei de răbdare, așteptare, sagacitate 
prin chibzuință, ce nu se poate întâmpla decât în 
calm de minte și de trup uman. Impaciența aceasta 
făcea ca ea să vadă în soț mai că un... pacient al os-
piciului. Potențială jertfă a neastâmpărului ca bles-
tem, ca gol în jur, pentru că, din cauza convulsiilor, 
tremuriciului de genunchi, a bătăii ritmurilor ne-
vrotice de picior, nimeni nu-i poate sta în preajmă, 
nici om, nici fiară, nici pasăre – porumbel, să zi-
cem, colo în piața marii adunării naționale sau pe 
lângă monumentul lui Ştefan cel Mare (și Sfânt) pe 
unde alintații porumbei ai orașului coboară să-și 
mai caute de-ale gurii, să fie hrăniți din pălmuțe, 
cât frunzulița, de copil, să... 

La rândul său, cel mai nerăbdător, cel mai 
înfrigurat, cel mai jinduitor om din... sau și din... 
lume, sau chiar din univers nu poate să țină nimic 
în mână, fără a boți, fără a ferfeniți ziarul pe care l-a 
procurat cu intenția să-l citească, fără să-i ia vântul 
dintre degete tutunul țigaretei scoase din pachet, 
cu intenția de a o fuma, dar pe care o zdrobește în 
frământul degetelor tremurătoare...

În genere, lui i s-ar potrivi stupida anecdo-
tă despre unul care are tremur de mână și, când se 
duce să facă, pardon, pipi, de la jocul, instabilitatea 
situației se pomenește – pardon-bis! – onanist in-
voluntar... Dar e o anecdotă tragică, domnii mei și 
doamnele mele! Cel mai nerăbdător om nu poate 

citi un ziar, nu poate fuma o țigară – e drept, când 
e să mănânce sau să bea ceva situația se schimbă 
spre normal, el făcând astea precum oamenii obiș-
nuiți sau chiar ca cel mai răbdător, posibil, ins de 
pe pământ sau din cosmos – e gurmand, îi place 
vodculița, vinișorul bun, și aici nu poți face ceva 
temeinic, simțind gust, plăcere, aromă... – în tre-
mur de nerăbdare, în... Astea sunt sfinte și trebuie 
îndeplinite în cel mai mare calm posibil; aproape 
în sfințenie. 

Dar vestea-povestea cu cazul și necazul 
(poate și hazul) protagonistului nostru se răspândi 
prin oraș, prin țară, iar un ziar de bulevard chiar 
anunță un concurs, cu o remunerare deloc simbo-
lică în comparație cu ce se câștigă pe aici, pentru 
cel care ar putea să spună ce așteaptă, totuși, acest 
om, cel mai nerăbdător etc. – troleibuzul, huzurul, 
revelație cerească – ce? Pentru că nu de florile mă-
rului tremură, se zdruncină, înfrigurat, de impaci-
ență acest virtual pacient al unui ospiciu sau, poate, 
al unei noi ordini mondiale, al unor noi intensități 
de energii cosmice... (De dragul adevărului și nu-
mai adevărului și nimic altceva decât adevărului, 
trebuie să spunem că cel mai nerăbdător om din 
univers avea o manifestare decentă, chiar estetică a 
obsesiilor sale – tremura, vibra, dar nu ajungea la 
năbădăi, ca unul care pare a fi gata-gata să se scape 
în pantaloni de nerăbdare, ci, vă asigur, avea stil în 
tremurici, vibrație, manifestație etc.) 

Cine știe câte ar putea să fie, ca motivații, 
la baza hipernerăbdării... Probabil, doar suprao-
mului nietzschean i s-ar fi potrivit atare stare! Dar, 
deocamdată, nimeni din orașul nostru, din Interri-
verania, sau chiar din cele două state dezunite ale 
României, nici dintre compatrioții noștri aflați la 
munci grele în Spania, Rusia, Italia etc. –, nimeni 
nu reușise să câștige concursul lansat de relativ 
cele(p)rul ziar de bulevard, afiliat parlamentului 
și guvernului, pare-se și președinției. De la dis-
tanță – pentru că, vă spuneam, în jurul celui mai 
vibrator-nerăbdător om nu poate exista decât un 
halo de... vid, deci – atacat de reporteri de radio, 
televiziune, presă scrisă și de... restul mass-media, 
pus în fața strigatelor, urlatelor, gesticulatelor în-
trebări despre enigmatica nerăbdare dogoritoare, 
omul nostru spusese că nu are timp să discute cu 
ei, pentru că este preocupat de esențele propriilor 
stări excepționale, cărora nu poate să nu le fie fidel, 
în caz contrar aceste esențe volatilizându-se, nime-
rind în găurile negre interastrale, că... pe scurt, nu 
are nici timp, nici chef, poate că nici energii în plus 
să se livreze amănuntelor. 
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De la un timp, la casa celui mai impacien-
tat, poate că chiar celui mai alarmat om din lume 
sau, presupuneam, din univers, prinse a se aduna 
lumea ca la urs sau, mai bine zis, începuse un ade-
vărat pelerinaj, ca la Mecca. Se făceau bani buni, 
pentru a-l fotografia – deja se plătea, iar dacă ești 
un savant de la academie, un biolog, un anatomist 
ceva, și te interesează fenomenologia impacienței 
paroxistice, sigur că, cel puțin, trebuie să-i iei pulsul 
celui mai nerăbdător Hommo, să-i numeri bătăile 
inimii – ceea ce, de asemenea, costă bani. Chiar și 
pentru a-i adresa o întrebare, și pentru asta se iau 
bani: 10 dolari – dacă primești vreun răspuns și 5 – 
dacă nu primești. E totul calculat, piațăeconomizat, 
pe un suport de reclamă ca de la sine, dar, discret, și 
organizată, ațâțată, întreținută... 

Oricum, enigma lui devenise componentă 
a vieții publice și de stat, aproape, statul, spre exem-
plu, arzând de nerăbdarea de a se pomeni și el în 
UE. O bună parte din bani venea de la brokerii hi-
peractivi, adică – supranerăbdători și ei în activita-
tea pe care o practică la birjă – de a vinde cât mai 
scump, de a cumpăra cât mai ieftin, de a se îmbogă-
ți peste poate și noapte, dând din coate, chiar dacă, 
după aia, instituția care i-a angajat va falimenta! În 
cel mai nerăbdător om de pe planetă – poate, pla-
nete – brokerii vedeau un fel de zeitate a lor, un fel 
de siglă, emblemă, port-drapel, astfel că, de pe toate 
continentele, tocmai brokerii întețiseră pelerinajul 
spre Chișinău... Pentru a întreba ce și cum, brokerii 
plăteau, iar, de la un timp, cel mai nerăbdător om 
din... sau că nu mai știa ce să le răspundă sau le răs-
pundea intenționat una și aceeași: 

– În fiecare dimineață, faceți un duș re-
ce-rece... Aceasta ațâță nervii, declanșează nerăb-
darea, accelerează gândirea, ingeniozitatea... După 
un duș rece-rece, brokerul mai că ar concura com-
puterul în rezolvarea problemelor ce apar, ad hoc, la 
birjă... Dacă ar face un duș rece-rece, Garry Kaspa-
rov ar bate-măr computerul la șah... 

Nerăbdători, bărbații o luau spre casă sau 
spre băile publice, se băgau sub dușul rece și – dâr-
dâiau, se frământau, impacientați, alarmați, nerăb-
dători de a... ieși cât mai repede de sub șuvițele ne-
cruțătoare ale apei, însă, pentru a-și asigura succe-
sul, trebuiau să rabde, să mai rabde, și iar să mai... 

Sigur, unii rezistau, alții – leșinau, se în-
tâmplau și decese, dar, se zice, la birjele mondiale 
a început să se simtă și chiar să se resimtă efectul 
pelerinajelor spre cel mai nerăbdător om din… etc.

Numai soția celui mai nerăbdător om de 
la noi și de pretutindeni, probabil, seara, după ce 

calcula veniturile ce-i veneau direct în buzunar sau 
prin informațiile online ale agenților de bursă, pro-
ceda cu totul invers, în răspăr cu teoria ațâțării prin 
dușul rece; din contră, ca să-și mai tempereze băr-
bățelul, ca să-l mai calmeze din tremurici – e drept, 
și hipersexualitate –, ea îl băga ceva timp sub dușul 
rece. Într-adevăr, insul se mai calma, chiar, uneori, 
adormea ca un pruncuț, cu respirația egală, și visa. 
Visa că zboară lin, lin, că meteorii și cometele nu 
mai străfulgeră, nerăbdător, spre pământ, spre a-l 
bombarda – în probabilitățile și improbabilitățile 
impactului; visa că el, Nerăbdătorul, este, deja pe 
invers, cel mai răbdător, astfel că acolo, în piață sau 
în curte, porumbeii i se așază pe braț, ciugulindu-i 
boabe sau fărâmituri din palmă și că, după averile 
pe care le-a adunat deja, îi mai trimite dracului pe 
nerăbdătorii ăștia de curtieri, adică – brokeri... 

Şi numai, periodic, tresălta și țipa prin 
somn, visând că soață-sa, zdravănă, nu șagă, fostă 
polițistă, acum – bodyguardul lui, – vine să-l bage 
iar sub dușul rece-sloi... Dimineața – să-i ațâțe ne-
răbdarea, seara – să i-o potolească... Sau viceversa... 
Oricum, așa ceva... 

Iar dacă omul e, totuși, animal, fiara care 
caută sens în toate cele pe care le vede, le aude, le 
miroase, le știe sau doar le presupune, sigur că tre-
buie să aibă o noimă și chestia cu nerăbdarea. Eu zic 
așa: impaciența are plusurile sale. În primul rând, 
precum m-am convins eu însumi, îți poate oferi o 
sursă de inspirație. Sau doar – de expirație, cum, în 
mare, i se întâmplă, de fapt, protagonistului: celui 
mai nerăbdător om de… din… etc. Dar ambilor, 
și autorului și personajului (puteți să-i spuneți, ca 
altădată în știința literaturii: erou), le sugerează că 
în destinele lor a intervenit sau poate interveni un 
moment crucial, de răspântie sau răspândire în des-
tinele altora. Oricum, îi ajută pe ambii la spulbe-
rarea depresiei și la micșorarea depresiunii. Adică, 
ceea ce servea de suport, ceea ce te ținea pe linia de 
plutire sau – simplu – de înot, s-a cam dus sau e pe 
cale să se ducă pe apa sâmbetei, încât e cazul să ca-
uți sens și suport în altceva. În cazul nostru – în ne-
răbdare. Precum predica întemeietorul unei religii, 
fii nerăbdător de a te goli și de a te detesta pe tine 
însuți, și Eu te voi umplea-ochi-full. Este important 
ca ingredientul (ceea cu ce vei fi umplut) să fie unul 
bun, corect (...chiar și sub aspect politic...). 

...Cu toate că, după mine, aceasta nu ar fi 
decât o iluzie. Da, necesară, însă iluzie, totuși. Toc-
mai din cauza că natura omului e de așa... natură 
(demult nu comisesem vreo tautologie!), ca să vadă 
în toate un sens, niște sensuri...
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Din Kyoto, spre inima 
Japoniei (VIII)

note şi gânduri de drum

Marius CHELARU

Jurnal de călătorie

O dimineaţă la castelul Nijo,
o seară la castelul din Nagahama.  

La onsen
(continuare)

Aici, lângă Biwa, la Nagahama, totul te che-
ma să călătorești și cu gîndul în trecut. Seară de seară 
parcă se întîmpla la fel. 

Într-una din seri, după ce soarele a plecat 
dincolo de orizont, la câţiva pași de fosta reședinţă 
a lui Toyotomi Hideyoshi, stând pe malul lacului, cu 
gândul la Kagemusha, a lui Akira Kurosawa am de-
senat iar cu gîndul, ieșind dintre valurile însângerate 
abia, parcă, de lumina lunii, o altă umbră, a unui sa-
murai. Poate chiar Miyamoto Musashi1, a cărui „po-
veste” se schimbă cu totul după bătălia de la Nagashi-
ma ori Sekigahara, când „Armatele de Est”, conduse 
de Tokugawa Ieyasu au cîștigat, și averile celor optzeci 
și șapte de nobili (daimyō) învinși au fost împărţite 
între învingători. Peste jumătate de milion de lup-
tători (bushi)2 au rămas fără stăpân. Pentru Japonia 
acest fapt avea semnificaţii complexe, care trebuie 
înţelese pentru a aprecia corect contextul – parte au 
fost primiţi de alţi daimyō ca samurai, alţii au ajuns 
1 (1584-1645). Japonezii spun că e un „kensei”, sfânt al sabiei, 
viaţa sa e cântată în legende, piese de teatru (fie ele kabuki ori 
jōruri) ş.a., mai ales în perioada Edo; apoi s-au turnat filme, 
au fost jucate piese în care e personajul central.
2 Şi Musashi a fost lovit de consecinţele bătăliei de la Seki-
gahara. A dorit să conecteze/ integreze strategia sa indivi-
duală (hyōhō) într-una care să vizeze bătălii de anvergură, 
dorindu-şi să ajungă, aidoma lui Hideyoshi, la un rang înalt. 
Dar, războaiele nemaifiind de actualitate, visul i s-a prefăcut 
în cenuşă.

fermieri, negustori, dar cei mai mulţi au rămas samu-
rai fără stăpân, rōnini3. Toate acestea au avut efecte în 
felul cum s-a dezvoltat ulterior Japonia...

...Umbra abia de descălecase după una din 
marile bătălii, poate chiar cea de la Sekigahara. A 
privit, parcă, prin viziera coifului câteva clipe lungi, 
lungi… castelul, apoi a întors spatele și, mișcându-se 
în ritmul în care-i permitea armura, cu dai-katana în 
mâini, a pășit pe ape până dincolo de neguri…

În spate, luminile orașului așteptau cuminţi 
să le mângâie vântul calin, la adăpostul castelului în-
văluit încă în respiraţia lui Toyotomi Hideyoshi.

Spuneam că la hotelul unde am stat în Na-
gahama este un onsen, un izvor cu apă termală. De 
fapt un centru spa care „include” și bazinele cu apă 
termală. Sunt multe de spus despre aceste ape terma-
le, despre comportamentul japonezilor ieri și azi la 
onsen. Sigur, vorbesc despre un onsen administrat de 
un hotel, într-un oraș, cu tot ce înseamnă asta, inclu-
siv diferenţa faţă de alte locuri ne incluse în circuitul 
turistic astfel. Dar și așa e diferit faţă de ce poate fi 
văzut în Occident din multe puncte de vedere, inclu-
siv al felului în care este atmosfera, comportamentul 
oamenilor, deși are și dotări cumva asemănătoare. 

Pe scurt, onsen-ul e „împărţit” în două. O 
parte e pentru bărbaţi, alta pentru femei. Când intri 
(poţi merge prin hotel și în straie japoneze, care pot fi 
închiriate), sunt rafturi pe care îţi așezi papucii, apoi 
3 Rōnin e un cuvânt care a cunoscut în procesul de „re-
construire” a miturilor/ conceptelor orientale de către 
occidentali o adevărată odisee. Iniţial definea un servitor 
de rang sau care dezerta de la îndatoririle faţă de stăpân (în 
perioadele Nara, Heian); apoi, între anii 1185-1868 – samurai 
rămas fără stăpân din pricina morţii acestuia, ori a retragerii 
de către stăpânire a privilegiilor lui.
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alte rafturi cu tăvi în care lași tot ce ai pe tine și la tine, 
în afară de un mic prosopel, cât o batistă. Apoi, în 
costumul lui Adam, bărbaţii intră în sala de spa pro-
priu-zisă menită lor. Şi aici ar fi multe de spus relativ 
la comportament, atitudine etc.

Acolo există o saună, un bazin cu apă ter-
mală dar și un loc unde toată lumea se spală – un soi 
de poliţă lungă cât aproape toată camera cu dușuri, 
dar și sticluţe cu șampon, săpun, balsam etc. Fieca-
re dintre cei care intră acolo, fără haine, dar călcând 
ca niște oameni care tocmai și-au luat costumul și au 
plecat spre birou, se spală bine, apoi trec la saună ori 
la bazin, după dorinţă. Prosopelul nu se lasă sub nici 
o formă să fie luat în bazine. Se ţine pe cap ori se lasă 
pe margine. Afară – se poate ieși pe o ușă din acea 
cameră – este un alt bazin, cu apă termală.

După ce totul se termină, băi, saună etc. și 
te decizi să ieși din spa, dincolo de camera cu bazinul 
interior, sauna și dușurile, acolo unde se află rafturile, 
și este așezată o masă lungă „toaletă” cu multe oglinzi, 
dotată cu uscător, substanţe pentru tratarea părului, 
piepteni, perii de păr ș.a.

Cât am stat acolo am fost de mai multe ori 
pe zi la spa și a meritat.

De altfel, din ce am putut constatat, deși 

atunci când am ajuns la Nagahama nu era sezon de 
plajă, nu era vremea să fie umplute piscinele exterioa-
re, pe la sfârșitul lui mai, erau turiști destul de mulţi. 
Cel puţin din ce am văzut eu eram singurul care nu 
era din Asia. În rest, chinezi, coreeni, thailandezi și, 
desigur, majoritatea japonezi. Poate și pentru că ora-
șul nu este tocmai un loc de mare căutare sau foarte 
cunoscut, deși este frumos, liniștit și plăcut, dar cred 
că mai mult din cauză că puţinii occidentali care vin 
aici se duc să viziteze mai ales obiectivele „recoman-
date”.

Nagahama are diverse alte locuri care meri-
tă văzute: străduţele cu case vechi, atât de preţuite în 
Japonia, străzi comerciale, temple mai mari sau mai 
mici, dar mai mult „temple de familie”, în sensul că 
nu se plăteau bilete și nu erau pliante informative etc. 
O plimbare pe străduţele orașului pare desprinsă din-
tr-un film din alt timp, iar, pentru mine, ca român, 
european, și din altă lume.

Mi-a plăcut să mă plimb cît de mult am pu-
tut pe străduţele acelea cu un aer atât de delicat, care 
parcă chemau să fie mângâiate de răsuflări prietenoa-
se.

Templele, în care nu am găsit, cel mai ade-
sea, cât am umblat, nici un om – poate că nu erau 
zilele ori orele potrivite – erau la fel de atrăgătoare, de 
frumoase cu aerul acesta și arhaic, și dătător de sere-
nitate.

Dar asta nu înseamnă că erau mai puţin fru-
mos decorate, deși, evident, nu aveau nici strălucirea, 
nici renumele, nici spectaculozitatea celor din Kyoto, 
de pildă.

Şi aici, ca mai oriunde în Japonia, dacă era 
un copac, imediat apărea o mică „grădină” în jur. 

Şi locul căpăta ca prin farmec altă culoare, 
una în care sufletul era una cu natura, dar și primea 
mângâierea cerului în liniște, iar gândurile se îmbăiau 
în clipele care treceau, alene. Chiar dacă nu departe 
erau străzi comerciale, nu se auzea zgomot, pacea, 
liniștea stăpâneau și cerul și pământul, și gândurile 
oamenilor. 

 
Pe străzile comerciale, deși era destul de 

multă lume, în nici un caz nu era zgomot pe măsu-
ră. Oamenii păreau mai mult că se plimbă, discutând 
agale. Asta deși erau tot felul de lucruri, de la ceșcu-
ţe de ceai ori hârtii caracteristice japonezilor, hârtie 
albă, kaishi, tăiată în tot felul de formate (iar hîrtia și 
felul în care arată, din ce este făcută contează), dul-
ciuri, haine, electronice… 

Am luat un pacheţel de hârtie și l-am privit 
curios. E ceva ce nu vezi în alte părţi ale lumii legat de 
acest mod de a tăia hârtia legat de felul în care scriau 
altădată și se mai scriu și azi poemele. În fond, la fel 
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de complex, firesc, în conexiune strânsă cu socialul, 
s-au petrecut lucrurile și în literatură. În linii mari, 
putem vorbi despre un adevărat curent dinspre Oc-
cident, un puternic contact cu poezia din Europa și 
America. Poeziile venind dinspre alte tradiţii le pă-
reau japonezilor ca niște forme fără nici un fel de în-
grădiri. Au apărut Shintai-shi (noua formă de poezie) 
sau Jiyu-shi (poezie cu vers liber). Dar acestea încă 
aveau în vedere vechea tradiţie a celor 5-7-5 silabe. 
Abia în epoca Taishō/ A Marii Dreptăţi (1912-1926) 
sau chiar Shōwa/ A păcii strălucitoare (după 1926) 
unii poeţi scris un vers mai liber de constrângerile 
de stil și metrică impuse de tradiţii. Cu timpul, stilul 
Kanshi (poezia chineză4) a devenit „decadent”, vetust, 
fiind rareori abordat. Oamenii de litere, în virtutea 
„noilor vremuri”, rupeau legătura cu vechile tradiţii/ 
stiluri literare chineze/ de sorginte chineză. Cu toate 
astea este greu de spus că există o separare totală: de 
pildă shi = poezie; iniţial însemna poezie chineză, azi 
așa este numit mai ales stilul modern în poezia japo-
neză kindai-shi (poezie modernă) sau gendai-shi (po-
ezie contemporană). Asta nu înseamnă că formele 
tradiţionale ar fi dispărut, doar că ele coexistă cu cele 
moderne. Yosano Tekkan și, mai ales, Masaoka Shi-
ki5, de pildă, au re-așezat haiku-ul și waka pe o nouă 
cale, care, în linii mari, dăinuie.

Ceva de genul acesta, dar și altele, am discu-
tat și cu autorii japonezi pe care i-am cunoscut. 

Am ieșit în stradă. În acest „amestec” de 
„azi” și atemporal în care, iată, s-a ivit o ricșă.

Ajuns în Koyot ori Osaka, ori în alte orașe 
mari, fe multe ori gândul mă ducea la Nagahama și 
la alte localităţi asemănătoare, poate chiar mai mici, 
la străzile liniștite, casele vechi din care parcă te aș-
tepţi să vezi ieșind un samurai ori o femeie în kimono 
ale cărui culori veneau dinspre trecut… Din când în 
când parcă mă văd în curtea vreunui templu sau jinja, 
privind pur și simplu liniștea, ori ascultând cum cur-
ge tăcerea pe frunzele copacilor din faţa unei căsuţe.

*
Sekigahara. Numele unui loc de care se lea-

gă atât de multe, iar a pricepe asta înseamnă a te apro-
pia de înţelegerea a ce s-a petrecut, cum s-a schimbat 
ţara în contextul social, istoric și economic al acelor 
4 În perioada Heian (794-1185) era cel mai popular stil de 
poezie printre aristocraţi.
5 Masaoka Shiki (1867–1902), renumit poet de waka şi haiku, 
fondator al revistei literare Hototogisu (Cucul); mentorul 
multor tineri poeţi, susţinea un stil realist, descriptiv care să 
aibă în vedere tradiţia japoneză, revigorând stilurile haiku şi 
waka. (vezi şi Peonies  kana haiku by The Upasaka Shiki ed. 
& tr. Harold J. Isaacson. Theatre Arts Books/ Bhaisajaguru 
Series (NY) 89, 1972)

timpuri după Sekigahara, când Tokugawa Ieyasu a în-
vins, dincolo de multele legende/ „povești” despre, de 
pildă, ce înseamnă a fi rōnin, dramele unor luptători 
ajunși în această situaţie și nedreptăţile pe care le-au 
suferit. Am fost de mai multe ori în castelul șogunilor, 
căutînd și să înţeleg cum a fost posibil asta.

Castelul Nijo
Zidurile acestui castel, astăzi obiectiv tu-

ristic, vizitat de milioane de turiști, au văzut multe 
evenimente care au decis istoria ţării. Tot complexul 
ocupă 275.000 mp.

Castelul a fost construit în 1603 de Ieyasu 
Tokugawa, dar, de fapt, a fost terminat de al treilea 
șogun Tokugawa, în 1626. S-au folosit și piese, mate-
riale, luat de la Castelul Momoyama/ Fushimi, al lui 
Hideyoshi.

Specialiștii niponi consideră că acest castel 
este un model de astfel de monument din perioada 
Edo timpurie, dar și al culturii Momoyama, prin mo-
dul în care a fost construit, picturile, lemnăria artistic 
executată, felul în care a fost decorat cu multă genero-
zitate de Ieyasu Tokugawa.

După ce al 15-lea șogun Tokugawa, Yoshi-
nobu, în 1867, a „returnat suveranitatea împăratului”, 
cum spun japonezii, castelul a intrat în proprietatea 
familiei imperiale, iar în 1939 fost donat orașului 
Kyoto, cu numele de Nijo-jō.

În timp, a supravieţuit incendiilor (mai pu-
ternice: în 1750, 1788).

Complexul arhitectonic cuprinde două cer-
curi concentrice de fortificaţii, Palatul Ninomaru6, ce 
a mai rămas din Palatul Hinmaru, alte clădiri auxili-
are, câteva grădini (suprafaţa ocupată de clădiri însu-
mează în jur de 8000 mp.)

Palatul Ninomaru/ Ninomaru Gōten, ale că-
rui clădiri ocupă cca. 3300 mp., arată, prin detaliile 
funcţionale/ de arhitectură și cum era viaţa socială, 
cum își exercita controlul șogunul.

Construit aproape total din lemnul unui tip 
de chiparos, numit hinoki, este alcătuit din cinci clă-
diri separate interconectate, fiecare cu funcţia și me-
nirea ei.

Poarta principală de acces la Palatul Nino-
maru este una tip karamon (sau karakado), de in-
fluenţă chinezească, frumos decorată (astfel de porţi 
sunt și la temple/ altare șintoiste), considerate un 
simbol al puterii de timpuriu. Din curte se ajungea 
în mi-kurumayose, un loc în care puteau pătrunde cei 
consideraţi “onorabili”, cu caii, poverile, căruţele lor.

6 Detaliile de arhitectură, felul în care a fost construit este 
analizat şi de Don Hanlon, în Compositions in Architecture, 
John Wiley & Sons,  2009, 328 p. (p. 134-135).
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În interior totul este din lemn acoperit ge-
neros cu foiţe de aur.

Pereţii și ușile glisante ale camerelor au de-
coraţiuni cu picturi, majoritatea în stilul școlii Kanō/ 
Kanō-ha, faimoasă de pe la începutul secolului al XV-
lea până spre sfârșitul erei Meiji. Majoritatea picturilor 
de acolo, dacă nu toate, sunt copii ale celor originale.

Totul arată, uneori într-un mod subtil, alte-
ori evident, forţă, control, putere, dar și rafinament. 
Peste tot sunt prevăzute camere speciale, uși din spa-
tele cărora puteau apărea oricând gărzile sau oamenii 
care protejau viaţa Stăpânului. Sau de unde puteau 
veni cei care serveau unui scop sau altul, soţii, concu-
bine ș.a. Cei de rang mai mic erau primiţi în anume 
locuri, cei de rang înalt în încăperile din interior ș.a.

Faimoase sunt și „podelele privighetori”/ 
uguisubari de pe coridoarele de trecere, care contri-
buiau la paza de atacuri mișelești – la orice pas făcut 
pe aceste podele, și azi lemnul scoate un sunet cântat. 

Camerele, în ordinea lor, poartă nume – 
care le definesc și menirea – de tipul:  Yanagi-no-ma/ 
Camera Sălciei, Wakamatsu-no-ma/  A Pinului tânăr, 
Tozamurai-no-ma/ A servitorilor, celor din suite, Shi-
kidai-no-ma/ Camera pentru recepţii, Chokushi-no-
ma/ Camera solului Împăratului ș.a.

Sunt și camere ca Musha-kakushi-no-ma (a 
gărzilor) ori Kuroshoin (pentru audienţe private), dar 
și zona de locuit a șogunului – Shiroshoin. 

Într-un cuvânt, un palat al unor oameni pu-
ternici, care, dincolo de frumuseţea lui deosebită, de 
comorile de artă pe care le găzduiește, de prefacerile 
pe care le-a suferit în timp, ascunde multe drame, în-
tâmplări mai mult sau mai puţin știute, tot felul de 
secrete, cu tainiţele și ungherele de care se leagă cine 
știe ce „detaliu” care a schimbat, poate, nu doar viaţa 
unor oameni, ci chiar destinul ţării. Cine știe ce „po-
vești” vor rămâne ascunse pentru vecie aici…

Grădinile, de care japonezii se ocupă cu toa-
tă atenţia, arată superb și, azi, sunt în egală măsură cu 

palatele din interiorul complexului preţuite și admi-
rate de turiști.

Sigur, în spatele acestor nume, castele, tem-
ple stă construcţia unei societăţi, a unui stil de viaţă, 
a unei culturi care a evoluat în timp după reguli7 (în 
condiţiile în care au fost o insula necucerită timp de 
sute și sute de ani – cu politica de „izolare” oficial im-
pusă de șogunii Tokugawa, numită sakoku), coduri 
sociale, atât ale aristocraţiei de curte (kuge), cât și în 
afară, sprijin acordat într-un fel sau altul, unor cre-
dinţe/ religii, convenţiile/ documentele conexe, și o 
simbolistică complexă (pentru oameni, mura – sate, 
ie – case etc.) pe care le-au discutat/ analizat și japo-
nezii, dar și occidentalii zilelor noastre.

Viaţa s-a desfășurat după niște norme clare. 
Fără a mai detalia o listă întreagă de situaţii (de pildă, 
pornind de la felul în care un miyaza/ grup de săteni 
venerează un kami sau altul, arhitectura/ structura 
unei minka – casă a oamenilor ș.a.), denumiri, func-
ţii etc., să amintim doar, dacă vorbim de Ieyasu, că 
s-au alcătuit coduri pentru oamenii și războinicii „de 
casă” -  Buke shohatto, promulgat în 1615 (în care se 
prevedeau norme de comportament, în viaţa socială, 
în casă, în comunitate, cum poţi construi, cum te poţi 
căsători etc. etc.), dar și unul pentru curtea imperi-
ală și nobilimea de la curte - Kinchū Narabi ni kuge 
shohatto. De pildă, în Kinchū Narabi ni kuge shohat-
to erau stipulate tot felul de norme de comportament 
și obligaţii pentru împărat, între care și cum să se îm-
brace. Un articol specific (9) începea astfel: „Roba de 
ceremonie a împăratului (raifuku) constă din…”, și 
definește fiecare detaliu/ piesă de vestimentaţie.

7 Între cărţile consultate, una care a avut în vedere sintetic 
(oferind însă şi analize şi detalii) o perioadă cuprinzătoare 
- Sources of Japanese Tradition, Volume One: From Earliest 
Times to 1600, Compiled by Wm. Theodore de Bary, Don-
ald Keene, George Tanabe and Paul Varley, Columbia Univ. 
Press, 2002, Sources of Japanese Tradition, Volume Two: From 
1600 to 2000, Compiled by Wm. Theodore de Bary, Carol 
Gluck and Arthur Tiedemann, Columbia Univ. Press, New 
York, USA, 2005.
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Carino Bucciarelli
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Născut în 1958 la Charleroi (Belgia). Poet, 
nuvelist, romancier. A publicat mai multe volume de 
versuri: Le jour d’Attila (Ziua lui Attila), 1985; Un ami 
vous parle (Vă vorbește un prieten), 1988; Conversa-
tion dans une chambre d’Europe (Conversaţie într-o 
cameră a Europei), 1993; Dialogues anonymes (Dia-
loguri anonime), 1998; Poussière (Pulbere – volum 
antologic), 2019. Volume de proză: La Main (Mâna), 
roman, 1996; L’inventeur de paraboles (Inventatorul 
de parabole), nuvele, 1997, Samuel est mort (Moartea 
lui Samuel), roman, 1999; La Femme de sel (Femeia 
de sare), roman, 2001; Dispersion (Dispersie), nuvele, 
2018; Mon hôte s’appelait Mal Waldron (Gazda mea se 
numea Mal Waldron), roman, 2019.

 
METAMORFOZELE LĂUNTRICE  

ALE REALULUI

Realul lui Carino Bucciarelli este unul nesi-
gur și tremurător care ascunde înlăuntru-i un șir în-
treg de metamorfoze neașteptate. Metamorfoza ca o 
prevestire imprevizibilă, „formă” cu dus-întors (bale-
na Ernest, caii imaginari și verii cu un real anatomic 
atât de monstruos încât devin ființe împiedicate, hi-
mere, mutanți cu scop improbabil, etc). Mirajul alteri-
tății, întrevăzut pe-o scală dincolo și dincoace de omul 
obișnuit, monstrul ori jivina, poate doar coșmarul 
psihic, fuga spre absurd a ființei singuratice și timo-
rate în fața neiertătorului prezent cu atât de jerpelită, 
jegoasă umanitate vizibilă în cotidianul alienant al 
marilor orașe. Meditații, parabole, fantasmagorii, cu-
vânt, umbră și sens în perpetuă mișcare.  Blând-cinică 
tatonare a limitelor universului palpabil, o deschidere 
spre irealitate. 

Poemele ciclului „Formă omenească” sunt 
extrase din volumul Poussière. Povestirile „Un testa-
ment” și „Cei șapte veri ai mei” fac parte din volumul 
L’inventeur de paraboles.

FORMĂ OMENEASCĂ

Doi însoțitori

Cei doi însoțitori ai mei, Grégoire și Grégoi-
re, au ales să poarte același nume. Astfel viața noastră 
comună devine posibilă, am o memorie atât de proas-
tă. Unul se ocupă de administrarea locuinței, altul răs-
punde la scrisori, ridică receptorul telefonului. Asta-i 
de ajuns ca, atunci când îmi scriu poemele, să n-am 
nevoie să mă gândesc la prenume ca să obțin rezulta-
tele dorite: „Grégoire, închide odată tâmpenia asta de 
radio! Grégoire, ai pus la poștă scrisoarea injurioasă 
pentru criticul ăla stupid?” De fiecare dată, persoana 
respectivă acționa conform indicațiilor.

Credeți-mă, viața e mai frumoasă când te 
debarasezi de genul ăsta de constrângeri.  

Un creion

Am cumpărat un creion. Cred că l-am plătit 
prea scump: vânzătorul pretindea tot avutul meu. Un 
om veros care-mi vrea răul. Ştia multe despre mine. 
Trebuia să dăruiesc acest creion fretelui meu mai tâ-
năr. Nu mă are decât pe mine pe lume. Cum să nu mă 
sacrific pentru el? Îl iubesc atâta, și iată că îi voi crea o 
obligație morală. Îmi va purta pică într-o zi, contrariul 
e imposibil.

După un timp, am băgat de seamă că mă în-
șelasem. Iar după încă un timp, am băgat de seamă că 
aveam dreptate.

Perele

Perele nu-mi inspiră frică. Cel puțin nu în 
forma lor obișnuită. Li se întâmplă să vină la mine sub 
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aparența unui prieten drag. Atunci da, trăiesc un mo-
ment dificil. O politețe caraghioasă mă oprește să strig 
în gura mare: ”Hei, tenebros fanfaron, nu ești decât un 
biet fruct. Şi crezi cu-adevărat că mă vei ademeni în-
tr-un mod atât de grosolan?” 

Eh! proasta educație! Nu mi-am cunoscut 
părinții, iar tutorii nu mi-au spus nimic despre ceea ce  
mă aștepta, despre ceea ce, inevitabil, mă aștepta.

Merge mai mult mort decât viu

Merge mai mult mort decât viu, în timp ce îi 
mușc ușor urechea. E lipsit de forță. Nu mă poate goni 
cu o mișcare a mâinii. Îl urmez pas cu pas, picioarele 
mele lipite de picioarele lui, pieptul meu îmbrățișân-
du-i spatele. Arcuindu-mi gâtul, îmi agăț dinții de lo-
bul său drept, în timp ce bărbia mea execută fine miș-
cări de du-te-vino.

De ce n-o fi rămas în casă în acea dimineață 
de iunie de acum zece ani. Treceam pe acolo chiar în 
momentul când el încuia ușa și se pregătea să pășească 
pe trotuar. O pală de vânt m-a zvârlit înspre dânsul ru-
șinos parazit răpindu-i orice speranță acestui om care 
nu mi-a făcut nimic. 

Patru cai

Am patru cai. Toți imaginari. Nici măcar 
unul n-ar putea traversa în galop, zgomotos,  o câm-
pie. Cu atât mai mult nu și-ar putea ronțăi direct din 
sac ovăzul cum face orice cal adevărat. N-am nevo-
ie să-i încalec, slab cum sunt, nu m-aș putea ține nici 
zece secunde pe spatele lor, iar frații mei, cu constituții 
mai puternice, nici ei nu i-ar putea călări pentru că ni-
ciunul din cei patru nu există.

Mi se întâmplă, cum știu că gândiți, să-mi 
doresc să am patru armăsari veritabili. Această idee 
mă seduce și mă-nspăimântă: ce m-aș face, eu care 
abia mă țin pe picioare?

Formă umană

Balena își sorbea încetișor limonada. „Am 
luat formă umană și-mi pare rău” spunea  dânsa som-
nolând pe scaun. Clienții o cunoșteau după prenume-
le său: Ernest, și nu o deranjau niciodată. ”Mi s-a acrit 
de acest bar, nu ai loc suficient, limonada e mizerabilă, 
și unde mi-aș pune înotătoarele dacă aș redeveni subit 
balenă?” mormăia dânsa fixând masa cu ochi triști. 

Avere

Averea sa se limitează la un tufiș într-un 
crâng. 

Trenul străbătea un ținut nelocuit între două 
orașe când, pe fereastră, văzu un tufiș printre câțiva 
arbori. Sprijinit cu coatele pe măsuța fixată de peretele 
vagonului, își zise: ”Tufișul acela e-al meu. Nu am nici 

o altă avere, dar acel tufiș nimeni, niciodată, nu-l va 
putea revendica fără consimțământul meu.”

Zgomotul sacadat al roților de fier pe șine, 
purtându-l prin această regiune pentru prima dată în 
viață, îl legăna adormitor. Ațipi cu capul în găoacea fo-
toliului. Când se trezi, cu puțin timp înainte de a cobo-
râ, încă șoptea: ”E tufișul meu, e doar al meu.”

O sticlă goală

Am întotdeauna la-ndemână o sticlă goală. 
Am uitat la ce folosește. Cu timpul memoria mea se 
fărâmițează ca o bucată de cretă. Totuși sticla asta îmi 
e de-o utilitate oarecare, niciodată nu iau fără motiv 
vreun lucru. Pe moment, misiunea ei îmi scapă, dar 
asta n-ar justifica să mă despart de ea. La momentul 
oportun, atunci când îmi va lipsi, m-aș simți ca măs-
căriciul măscăricilor. 

Acum multă vreme, i-am destăinuit unui 
prieten (cum să țin doar pentru mine o asmenea tai-
nă?) ce puteri îmi dădea această sticlă. Dacă n-aș fi atât 
de mândru, aș ciocăni la ușa lui și i-aș cere să-mi res-
tituie confidența.   

  

UN TESTAMENT

Bunurile mele vor fi împărțite după cum ur-
mează:

Cele două curele de piele, una neagră foarte 
uzată cu catarama încă strălucitoare, alta maron într-o 
stare de degradare tot așa de avansată, vor reveni fiului 
meu cel mare Leo. Ele îi vor fi folositoare, i-au plăcut 
întotdeauna vechiturile.

În sertarul de jos al comodei, în camera nr. 
14 a hotelului Rex, se află, dacă nu se întârzie prea 
mult, o casetă cu bijuterii conținând o șevalieră de aur; 
să-i fie înapoiată soției mele, care o va păstra sau se va 
debarasa de ea după cum crede de cuviință. 

Hainele de pe mine vor fi arse.
Astfel toate bunurile mele își vor găsi locul 

cuvenit. 
Totuși, doresc în egală măsură să dăruiesc 

ceea ce nu posed.
Pe coasta bretonă, la câțiva kilometri vest de 

Saint-Malo, se găsește o stâncă înaltă de-o jumătate de 
metru, va fi recunoscută ușor după forma ei de nevăs-
tuică ghemuită, unde m-am așezat acum vreo zece ani 
și am privit marea. Stânca asta să revină mamei mele, 
piatra ei este poroasă și îi va absorbi lacrimile. 

Orașul Ostende, străzile sale, clădirile private 
și publice, parcurile, terenurile, plaja, populația lui vor 
fi încredințate singurului meu prieten, Julien Vivier. 

Pentru că-ntr-o zi a spus: ”E mai frumos ca 
un incendiu”, vorbind de un roman de Faulkner, las 
verișoarei mele Almira ridurile tuturor oamenilor de 
cincizeci de ani.

Mi-ar fi plăcut să las tatălui meu zece hectare 

Traduceri
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de teren în Pădurea Neagră; dar nu mai e pe-această 
lume, un gând să-l însoțească acolo unde este. 

Limba chineză, intonațiile ei, diversele ac-
cente, expresiile populare și cele savante, ideogramele 
scriiturii sale, arhaismele încă în uz vor reveni dom-
nului Basson. Nu l-am întâlnit niciodată, dar viziunea 
lumii expusă în cărțile sale mă face să presimt că va 
folosi cu succes acest dar. 

Cascadele fluviului Zambezi vor fi ale nepo-
tului meu Martin.

Cât despre sora mea Ermine, ei îi vor fi în-
credințate subsolurile Luvrului. Va dispune de ele 
după bunul ei plac. 

CEI ȘAPTE VERI AI MEI

Cei șapte veri ai mei au murit. Mă amuzau 
nespus.

Fabien, mezinul, mă învăța înțelesul cuvin-
telor. Era un copil, îmi plăcea să merg ținându-l de 
mână ca să ascult cum descoperea sensul lumii. 

„Lalea”, spunea el arătând cu degetul o plă-
cuță cu un semn de circulație. Așa se face  că, glăs-
ciorul acestui profesoraș, îmi divulga adevărul pe care 
basmul educației mele mi-l ascunsese până acum. 
„Lalea” rostea el când trecea prin fața unei case și pe 
ușa deschisă ieșeau, apoi intrau iarăși aceleași suflete 
fără nici un temei de care nu mă sinchisisem nicioda-
tă. „Lalea”, spunea el când vedea câte-un bețivan ne-
norocit mergând indolent pe trotuar. Lume sărmană, 
iată-te în sfârșit numită aievea, prin tine colindasem 
fără țintă și-n tot acest timp nu te cunoscusem.

Victor, mort în aceeași zi și la aceeași oră,  
avea un fizic dintre cele mai deosebite: pe chipul său 
– de un grotesc neînchipuit – gura ocupa cea mai 
mare parte. Comisura celor două buze era într-atât 
de îndepărtată una de alta că ele se-ntâlneau cumva la 
ceafă. Şi când râdeau în hohote credeai că vezi partea 
superioară a capului detașându-se complet, ca un măr 
tăiat în două. Buzele lui groase cu pielea întinsă păreau 
umflate de doi litri de apă. Nasul, ochii, fruntea se gă-
seau relegate sus pe frunte, înspre liziera firelor de păr. 
Bărbia abia de exista, buzele ocupau tot spațiul, două 
mațe întinse, pulsatile. 

Victor era un pupăcios din naștere. Se apro-
pia de tine cu gura lui bizară gata să-ți aspire jumătate 
din obraz și adesea chiar nasul într-un fermecător să-
rut pe care, eu unul, nu-l voi putea uita niciodată. Şi tot 
așa, Victor avea mâini foarte lungi. Degetele sale fine și 
interminabile, atunci când stătea în picioare, cu brațe-
le de-a lungul trupului, îi coborau ca niște baghete de 
lemn până la glezne. Din cauza asta îl împiedicau la 
mers, de multe ori își încurca picioarele printre dege-
te și cădea, ducându-se de-a berbeleacul.... Ce dureri 
avea și cât de ridicol se simțea! Așa că cel mai adesea 
mergea cu brațele încrucișate pe piept, cu degetele fie-

cărei mâini asvârlite pe umărul opus.
Îți duc dorul, Victor, căci tu erai bunătatea 

întruchipată.
Cu Helmut nu mă aveam prea bine. Prenu-

mele său îmi displăcea profund și privirea lui insisten-
tă mă deranja. Obișnuia să rămână ore întregi în ace-
eași încăpere cu mine, cu ochii întorși permanent în 
direcția mea. Nu era nici o agresivitate într-însul, chiar 
asta-i problema. Privirea lui ar fi putut fi inchizitorială, 
ca o palmă provocatoare pe obraz, dar nu, el rămânea 
acolo, așezat mai tot timpul sau sprijinit de-o mobilă 
oarecare, contemplându-mă atent dar fără nici o urmă 
de respect, așa cum privești peștii dintr-un acvariu, 
neputându-ți dezlipi privirea în ciuda lipsei de interes. 
Penibilă situație, aș fi dat oricât să mă debarasez de po-
vara asta care, în propria mea locuință, mă stânjenea. 
Astăzi, în timp ce scriu la birou, mă surprind că-mi 
întorc capul înspre un anume colț al încăperii, părân-
du-mi-se că simt pe umerii mei privirea inexpresivă a 
lui Helmut. Dar în acel colț, nimeni; din fericire, căci 
prea l-am suportat în timpul vieții. Într-o zi m-am in-
stalat chiar în fața lui. Ne aflam în grădină, el la umbra 
unui copac, eu făcându-mi de lucru la straturile de le-
gume. Îl țintuiam cu privirea drept în ochi, cu intenția 
fermă de a-l face să cedeze sub forța enervării mele. 
Nici o secundă nu și-a deslipit privirea dintr-a mea. Ci 
pur și simplu, din când în când, clipea din ochi părând 
a găsi un anume interes să mă vadă din față, spectacol 
neobișnuit pentru el. Minutele se scurgeau, mă zbă-
team ca un peștișor, nerăbdarea și furia mă făcură să 
trec prin toate fazele rușinii. Pierdusem: în fața calmu-
lui său a trebuit să las capul în jos. 

Ar fi putut să n-aibe habar de motivul ner-
vozității mele: nu-mi dau seama. Era pur și simplu 
sărman cu duhul? Nici vorbă, el dovedea o stăpânire 
de sine, o prestanță pe care doar persoanele dotate cu 
o inteligență, să spunem, medie o afișează. Poate că, 
de fapt, dispunea de-o personalitate într-atât de pu-
ternică încât se putea abstrage total judecății altuia și, 
pătruns de superioritatea lui, considera micile noastre 
necazuri ca futilele veleități ale sub-oamenilor, dar în 
acest caz ce interes avea să mă tortureze în acest hal? 
Nu știu de ce, o anume slăbiciune mă împiedica să 
împărtășesc aceste frământări celorlalți veri ai mei, cel 
puțin acelora care-mi erau mai apropiați. Mai strecu-
ram câteodată o aluzie la această situație, dar întotdeu-
na într-un mod ambiguu. Aparent într-o doară între-
bam: ”Fratele vostru Helmut e cumva bolnav? Zilele 
astea se poartă ciudat” sau insistam ” E mereu tăcut, 
are cumva vreo problemă?”. În culmea enervării, mi 
se-ntâmpla chiar să spun: ”Dragul de Helmut, mi-a 
fost întotdeauna simpatic”, vrând să fac să explodeze 
odată situația. Invariabil, la toate aluziile mele, doar 
semne de lehamite, ridicări din umeri, toți ridicau 
mâinile ca pentru a spune: ”Ce poți să știi?”

Pentru gemenii Marc și Marcus, inventasem 
jocul cu gramofonul. În pivniță, într-o grămadă de 
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lucruri, descoperisem acel vechi aparat de pe vremea 
bunicilor mei. Era înzestrat cu o manivelă, dar bra-
țul și acul care aluneca pe șanțuri lipseau; și oricum 
eu nu aveam nici un disc și nici măcar aplecarea spre 
muzică. Am urcat scările cu aparatul în brațe și i-am 
chemat pe gemeni. Marc și Marcus, întotdeauna gro-
zav de curioși, veniră alergând. Am pus gramofonul 
pe masă și, fără măcar să-l șterg de praf, am învârtit cu 
grijă manivela. Talerul începu să se rotească cu un fin 
zgomot de fond, bâzâit de țânțar invizibil.

- Vedeți, le-am spus, zbenghiul ăsta de 
pe taler? Bunicului meu, care era și al vostru, i-a căzut 
acolo o picătură de sânge, avea nasul foarte fragil.

Intrigați, gemenii, s-au așezat la masă, unul 
în fața celuilalt, încrucisându-și antebrațele și spriji-
nindu-și pe ele capul,  cu nasul la câțiva centimetri de 
aparat. Am continuat:

- Am fi amuzant, de fiecare dată când 
zbenghiul va trece prin fața unuia dintre voi, acela să-
și spună numele.

Cu ochii ațintiți pe talerul rotitor, gemenii 
începură:

- Marc.
- Marcus.
- Marc.
- Marcus.
Resortul gramofonului era calculat pen-

tru puține minute, dar eu n-așteptam să se oprească; 
scotocind printre obiectele din pivniță, de câte ori 
treceam pe lângă masă, mai învârteam de câteva ori 
manivela și astfel rotirea nu se întrerupea. 

- Marc.
- Marcus.
- Marc.
- Marcus.
În această primă zi a jocului, am lăsat în cele 

din urmă resorul să se destindă complet. Talerul oprit, 
gemenii și-au revenit, s-au frecat la ochii ca unii ce-au 
urmărit îndelung flăcările unui foc de așchii, și s-au 
dus spășiți la culcare. A doua zi și zilele care-au urmat, 
i-am făcut să profite în continuare de gramofonul bu-
nicului dar, spre marea mea decepție, la sfârșitul unei 
săptămâni gemenii dădură primele semne de lehami-
te, unul uită să-și spună numele la momentul cuvenit, 
altul își ridică aiurea capul distras de-un zgomot oare-
care. În cele din urmă, unul dintre ei împinse aparatul 
și acesta căzu jos de pe masă. Gramofonul se sfărâmă 
și-un trosnet de scânduri vechi umplu pivnița. N-am 
căutat să-l repar, dar cred că înaintea morții lor Marc 
și Marcus au învățat multe despre ei înșiși. 

Vărul meu Zacharie era cel mai meticulos 
dintre toți. Nu suporta murdăria și avea cea mai mare 
grijă de toaleta sa. El își spăla toate părțile trupului, 
dar problema era că începând cu picioarele, o ușoară 
transpirație îi cuprindea degetele de la picioare atunci 
când ajungea să-și îmbăieze capul, așa că începea din 
nou să se spele pe picioare, și abia de termina că bar-

ba și-ncepuse să-i crească. O! Desigur foarte puțin, 
dar suficient ca să apuce din nou aparatul de bărbie-
rit. Adăugați la toate astea că acorda o aceeași aten-
ție și veșmintelor sale și veți fi înțeles că odată cămașa 
călcată, trebuia din nou să facă o baie, dar între timp 
pantalonii lui atârnau pe scaun și se împrăfoșau, și așa 
mai departe. În fapt, Zacharie un an întreg n-a putut să 
părăsească sala de baie.

Abia de-l regret, vreau să spun, e prea stân-
jenitor. 

 
La polul opus, Elvire îmi va lipsi. Era un 

exemplu de supușenie, puteam să-i pretind orice. În 
dispozițiile mele atât de schimbătoare – nu-i ușor, 
credeți-mă, să suport această familie – mă întorceam 
spre dânsa ca spre un burete care-mi putea absorbi tot 
veninul. Accepta totul din parte-mi fără cea mai mică 
ranchiună, fără-ndoială că își găsea în relația noastră 
un echilibru, ea ce n-a trăit nicicând aevea. Înainte să 
moară, mi-a luat-o înainte acuzându-se de-o mârșă-
vie de care mă știa vinovat. Căci mă văzuse, în plină 
criză de exaltare, sfâșiindu-mi propria fotografie. De 
luni întregi această tentație mă obseda. Fotografia se 
găsea în sertarul unde-mi țin hârtia de scrisori și, de 
fiecare dată când trebuia să iau o filă, eram obligat să 
suport propria-mi privire năroadă și mărginită. Era 
una din acele fotografii fără vârstă pe care nu știi cine 
le-a făcut. În momentul în care am luat-o între degete, 
am fost străbătut de-o plăcere inexplicabilă și am sfâ-
șiat-o încet încet, lăsând bucățelele să cadă pe parchet 
ca neaua de Crăciun. Desigur, ar fi trebuit să fiu prevă-
zător, dar poți să te gândești la toate? Elvire m-a văzut 
din camera alăturată. Nebun de furie, i-am trântit ușa 
în nas, dar era prea târziu.

În aceeași seară, febrilă și tulburată, verișoa-
ra mea se apropie de mine, lăsând capul în jos. Nu 
îndrăznea să vorbească și rămase acolo înfiptă ca un 
țăruș. 

- Mă agasezi, i-am spus, spune-mi odată ce 
ai de spus.

Nodul din gât o împiedica să rostească vreun 
cuvânt. Întinse către mine mâna făcută pumn și-l des-
chise brusc, tremurând din toate încheieturile. În pal-
ma ei se găseau bucățile fotografiei sfâșiate. Înțelegeam 
totul, o bucurie dulce se răspândi în mine. 

- Ei, ce-i?
- Fotografia ta, spuse ea cuprinsă de-o frică 

autentică, eu am sfâșiat-o.
Cu o frenezie norocoasă i-am repezit o pal-

mă care a pus-o la pământ. Rămășițele portretului meu 
se răspândiră iar împrejur. Chiar înainte de-a se ridica, 
Elvire, în genunchi, începu să le strângă, scuturată de 
hohote de plâns. Lacrimi curgeau pe podea formând 
mici pete întunecate. Am lăsat-o acolo și m-am dus la 
culcare ușurat, absolvit, inocent ca un prunc.

Da, Elvire, tu îmi vei lipsi cel mai mult. 

(Traducere și prezentare de Constantin Abăluță)
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Revista revistelor

Vara se zburătăcește aurie înspre toamnă, 
și, odată cu ea, începe și călătoria prin revistele cul-
turale megieșe. Hyperion-ul botoșănean deja numă-
ră 37 de ani de apariție, iar numărul 7-8-9 / 2019 nu 
face rabat de la ștacheta înaltă cu care ne-a obișnuit 
de-a lungul timpului. Sunt de căutat și de (re)citit 
rubricile deja consacrate: dialogurile inedite (Gellu 
Dorian – Călin Vlasie, Valentin Talpalaru – Nico-
lae Manolescu, Anastasia Dumitru – Leo Butnaru, 
Andra Tischer – Ilinca Bernea), antologia poetică a 
revistei (avându-l ca invitat special pe Cassian Ma-
ria Spiridon), paginile adunate sub titlul simbolic 
Brașovul în o mie și unu versuri, protagonist fiind 
Liviu Ioan Stoiciu. Ne-am bucurat să ne reîntâlnim 
cu semnătura lui Constantin Severin (un fragment 
din romanul Bibliotecarul Infernului, în curs de apa-
riție la Cartea Românească Educațional) și cu proza 
scurtă a Doinei Popa (Pământul cel pofticios). 

Paginile de jurnal japonez ale lui Con-
stantin Arcu se oglindesc în Jurnalul (1992) lui Leo 
Butnaru, din care extragem o formulare cu termen 
de valabilitate nelimitat: Ce deputaţi? Ce politicieni? 
Niște împeliţaţi ai prostiei și ai lipsei de curaj. Niște… 
– niște! Ne mai atrage atenția cronica pertinentă 
a lui Vasile Spiridon la Metacriticele lui Mircea A. 
Diaconu, un volum de neocolit pentru cine vrea să 
înțeleagă fenomenul literar actual. Foarte interesan-
tă și secțiunea Eminescu in aeternum, cu portretul 
lui Ognean Stamboliev, câștigătorul premiului pen-
tru traducerea și promovarea operei eminesciene 
pe anul 2019, acordat de un juriu din care au făcut 
parte Mircea A. Diaconu (președinte), Andrei Teri-
an-Dan și Vasile Spiridon, alături de o schiță cro-
nologică a seriei traducerilor operei eminesciene în 
bulgară, începând cu secolul al XIX-a (Ala Sainen-
co). Remarcăm, de asemenea, eseurile consistente, 
cu semnături pe măsură, care dau greutate revistei 
de ani buni, alături de cei care o orânduiesc, număr 
de număr, Gellu Dorian și Nicolae Corlat: Al. Ciste-
lecan, Ioan Holban, Theodor Codreanu, Petru Ur-
sache, Magda Ursache, Dumitru Lavric, Maria Şlea-
htițchi, Andrei Victor Cojocaru, Radu Cernătescu. 

Numărul dublu, iulie-august, al Expresului 
Cultural ieșean nu pare deloc a fi în / de vacanță. 
Revista, deși doar în cel de-al treilea an de apariție, a 
reușit deja să-și înscrie pe frontispiciu mult-râvnita 
etichetă „sub egida Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia”. Cu o echipă ambițioasă, coordonată de Nicolae 
Panaite, publicația se impune prin colaborarea cu 
nume consacrate. Astfel, academicianul Alexandru 

Zub ne propune o intervenție despre Cuza Vodă 
monumental, iar Adrian Dinu Rachieru redimen-
sionează imaginea unui histrion mediatic (Adrian 
Păunescu): Ignorat, denigrat și nesupravegheat de 
critica literară după seismul decembrist, observa Alex 
Ștefănescu, Păunescu a fost perceput după 1989 ca 
un om al trecutului. I s-a recomandat o lungă tăcere, 
sugestie îndreptăţită în cazul zelatorilor epocii. Dar 
penitenţa nu putea fi pe placul unei vedete mediati-
ce, dorind a ocupa mereu prim-planul. Încât, fără a fi 
un navetist politic, Păunescu (oricum, disgraţiat din 
1985, după episodul ploieștean) și-a continuat aven-
tura, neacceptând – după o prezenţă zgomotoasă – o 
retragere silenţioasă. 

Nu putem ocoli cronica lui Al. Cistelecan 
la cartea Doinei Bucur, nici portretul critic construit 
de Daniel Corbu lui Octavian Soviany: Pe nedrept 
ignorat de făcătorii de topuri, marginalizat cu meto-
dă, Octavian Soviany e un poet de primă linie, care 
onorează optzecismul și postmodernismul românesc. 
Acest François Villon postmodern are meritul de a fi 
repus în drepturi, cu mijloacele postmodernismului, 
balada. Teme vechi (biblice, cavalerești, de iubire) 
sunt repovestite și reseminate prin vaccin postmo-
dern. Emanuela Ilie continuă incitantul serial despre 
corporalitatea feminină, iar Diana Vrabie analizează 
profunzimile poetice ale Rafilei Radu. Paginile Poe-
sis aparțin Angelei Baciu și sărbătoritului lunii iulie, 
Gheorghe Vidican. 

Un articol foarte bine documentat, pur-
tând semnătura lui Andrei-Victor Cojocaru, ne 
readuce în atenție un subiect fascinant, călătorind 
de-a lungul unei întregi istorii: Depășind perspecti-
va literală și realizând o analiză intuitivă a sensuri-
lor simbolice ale Graalului este posibil să ajungem la 
concluzia că ele nu se exclud reciproc, fiind comple-
mentare. În orice caz, sensul unui simbol nu există 
în sine și prin sine, ci își fundamentează existenţa pe 
interpretarea celui ce-l receptează. Simbolul există 
atâta timp cât are o semnificaţie, și încetează să existe 
atunci când își pierde semnificaţia. Atunci când sen-
sul este pe deplin separat de „carcasa” sa simbolică, 
atunci simbolul devine doar o formă fără fond, conti-
nuând să aibă, cel mult, o valoare istorică. Totuși, cât 
timp rămâne „viu”, simbolul constituie cea mai bună 
(și poate chiar singura) expresie posibilă a unui anu-
mit semnificat. Graalul este un astfel de simbol „viu” 
și fascinant prin profunzimea și multitudinea sem-
nificațiilor sale. Remarcăm, de asemenea, ilustrația 
excepțională a întregului număr, care aduce în ochii 
lectorului lucrările expoziției de pictură, sculptură 
și grafică Grup 4+ (Dumitru Bostan, Mihail Gavril, 
Nicolai Moroșan, Mihail Voicu și invitații lor), ver-
nisată în luna mai în cadrul Muzeului de Artă din 
Palatul Culturii Iași (Mihaela Grădinariu).
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