
FAMILIA
Revistã de culturã

Nr. 11 - 12  noiembrie - decembrie 2015
Oradea



REDACÞIA:

Ioan MOLDOVAN - Director
Traian ªTEF - Redactor ºef 

Miron BETEG,  Mircea PRICÃJAN, 
Alexandru SERES, Ion SIMUÞ 

Redactori asociaþi: 
Marius MIHEÞ, Aurel CHIRIAC

REDACÞIA ªI ADMINISTRAÞIA:
Oradea, Piaþa 1 Decembrie, nr. 12

Telefon: 40-259-41.41.29; 40-770-850068
E-mail: 

revistafamilia1865@gmail.com
(Print) I.S.S.N 1220-3149

(Online) I.S.S.N 1841-0278
www.revistafamilia.ro

TIPAR: Imprimeria de Vest, Oradea

Revista figureazã în catalogul publicaþiilor la poziþia 4213

Idee graficã, tehnoredactare ºi copertã: Miron Beteg

Revista este instituþie a 
Consiliului Judeþean Bihor

Seria a V-a
noiembrie-decembrie 2015

anul 51 (151)
Nr. 11-12 (600-601)

REVISTÃ DE CULTURÃ
Apare la Oradea

Responsabilitatea opiniilor, ideilor ºi atitudinilor exprimate în articolele publicate în revista Familia
revine exclusiv autorilor lor.

ABONAMENTE LA FAMILIA

Cont pentruabonamente: RO81TREZ07621G335000XXXX deschis la Trezoreria Oradea
C.F. 4208358

Responsabili de
numãr:

Miron Beteg
Ioan Moldovan

Seriile Revistei Familia
 Seria Iosif Vulcan: 1865 - 1906
 Seria a doua: 1926 - 1929

M. G. Samarineanu
 Seria a treia: 1936 - 1940

M. G. Samarineanu
 Seria a patra: 1941 - 1944

M. G. Samarineanu
 Seria a cincea:

1965-1989
Alexandru Andriþoiu

din 1990
Ioan Moldovan



FAMILIA
REVISTĂ LUNARĂ DE CULTURĂ

Revista apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România

Fondată în 1865 de
IOSIF VULCAN

DIRECTOR:
IOAN MOLDOVAN



Iosif Vulcan



5

FA
M

IL
IA

 - 
15

0

Îndemnat de-un prieten sã privesc înapoi,  vreau sã privesc înapoi.
Cândva, înaintea timpurilor moderne, Unul a privit înapoi, ºi zeul a

întors-o ºi mai înapoi pe Una.
ªi Unului ce i-a rãmas? Sã cânte cum nu putuse cânta înainte, cântecul

fiind înlocuitorul Unei?
E vorba de Pierderi ºi de Dobândiri? E vorba de Melancolie? E vorba

Vorbã?
Dar cu tãcerile, cum procedãm? Ce sunt ele, când sunt?
Timpurile moderne sunt gata? Au devenit nostalgii? Ce e Nostalgia? O

frazã de cine inventatã ca cu a ei putere sã ne menþinã-n jug?

Nu, trebuie sã mã limitez. Aºa nu ajung nicãieri. Dar dacã mã limitez,
unde ajung?

Ce?  nu mai existã decât propoziþii interogative?
Bun, mã limitez la „Familia”, ºi din ea doar la acest an care-i ca-ºi-trecut.
Vorbesc bãtrâneºte, pentru cã Sãrbãtoarea a trecut ºi ea. E trecut.
Da, Sãrbãtoarea. A fost. Deja, o datã/odatã ca nici o datã/niciodatã.
150 de ani în viaþã îmi pare c-au trecut. Vorbesc cu cuvinte acreditate,

ca sã-mi fie mie bine?
Pe coperta acestui numãr dublu – tradiþia o cere – mai apare cifra 150,

ºi apoi gata. Un prieten, un critic strãlucit,  mi-a sugerat ideea ca, începând cu
numãrul 1 al anului 2016 ºi pentru numerele acelui an, sã punem pe coper-
ta revistei 151, pentru anul urmãtor sã punem 152 º.a.m.d. 

Apoi, cei ce vor urma la cârmã sã înºire mai departe cifrele vârstei
„Familiei”, spre aducere-aminte, un fel de „Warning!”, un fel de „Hic sunt

Mai mult ca editorialul

Ioan Moldovan

Iar timpul creºte…



Ioan Moldovan

6

FA
M

IL
IA

 - 
15

0

leones!”, poate singurii lei care ar mai fi de rãmas buni pentru a-i vâna
Ghilgameºii viitorului, întreb ºi eu, nu dau cu editorialul.

Noi am râs, am benchetuit, am fost împreunã cu prietenii, poate ºi cu
„nepriatenii”,  ne-am gratulat, ºi acum?  Oare în educaþia noastrã sentimentalã
sã funcþioneze acea propoziþie nemilos-enunþiativã mustind de melancolia
timpului ca o pâine neagrã crescutã în urmã-ne (ºi-n umbrã-ne): „ªi eram triºti
ca dupã mari destrãbãlãri”?

De ce-am fi triºti? Când primãvara-vara-toamna-iarna acestui an unic
2015, anul 150 al „Familiei”, sunt împlinite? Când suntem atât de bogaþi, când
am îndeplinit poruncile, ba am ºi dat din munca noastrã celor ce au vrut a
primi. Ajungã-le Zilelor Revistei „Familia” la 150 de ani, ajungã-i anului de
Sãrbãtoare, rãmânã-le bucuria! 

Sã ne luãm seama, sã ne dãm seama, sã nu ne bãgãm excesiv în seamã.
Cina cea dulce nu se terminã aici, acum. Momentul e, fireºte, ºi un pic monu-
ment, dar nu e Monument.

Fie ca „exegi monumentum” sã rãmânã un imperativ, nu o propoziþie
simplã infatuatã.

Fie ca bronzul sã se mai adune în ograda noastrã bogatã.
Fie ca „Familia” sã aleagã o numãrãtoare neterminatã.
Fie ca a fi sã fie un Verb de acþiune a legii morale sub bolta înstelatã.
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Mi se reproºeazã uneori cã-l desconsider pe un poet al epocii noas-
tre, glorificat pe toate cãile, socotit a fi (cel puþin) un nou Eminescu. „Îl acuzi
de colaboraþionism, dar a colaborat… puþin. În rest e genial”. Adevãrat, n-a fost
un M. Beniuc sau un A. Pãunescu, dar nu colaboraþionismul sãu atît cît a fost
(ºi a fost, totuºi!) ne dezamãgeºte la el în primul rînd. E prea adesea
neînchegat, factice, gãunos, da, gãunos chiar în afara compromisului politic.
Cu evoluþia pe-o pantã declinantã. „Cum, nu gãseºti la el nimic bun?” Ba da,
s-ar putea antologa din stufoasa-i producþie un ºir de poezii „bune”, însã ele
ni se prezintã covîrºite de-o mediocritate filosofantã, fiind nu o datã pur ºi
simplu confuze, ilizibile. Negativul dominã, incontestabil. Ca ºi cum ai pune în
vitrina unui magazin de bijuterii un boþ de minereu conþinînd cîteva fire de aur
ºi a pretinde sã fie mai preþuit decît bijuteriile lucrate cu migalã din aur curat.

* 
Ovidiu Cotruº îmi vorbea cu ironie subþire despre Vladimir Streinu

(„un Adonis cu picioare scurte”) – nu ºtiu de ce nu-l putea suferi! - ºi cu ironie
acidã despre poezia ce urca rapid la zenitul preþuirii critice a lui Nichita
Stãnescu (recita surîzãtor versurile acestuia cu o mizã „metafizicã”, ce îºi dez-
vãluiau, în rostirea lui graseiatã, artificiul nu o datã hazliu).

* 
„Autodidactul înghite multã celulozã tipãritã, dar se hrãneºte puþin,

fiindcã nu ºtie sã meargã de-a dreptul la sucuri. De aici rezultã ºi acest aparent
paradox cã omul cult citeºte puþin” (G. Cãlinescu). Blaga îmi spunea cam
acelaºi lucru, subliniind mereu cã n-a citit „prea mult”  în viaþa lui, mulþumin-
du-se cu „textele esenþiale”. 

* 
„Cei mai mari duºmani ai criticii sînt profesorii de limba românã care

îºi închipuie cã odatã cu ordinul de numire au cãpãtat ºi luminile lui Aristarc.”
(G. Cãlinescu). 

Asterisc

Gheorghe Grigurcu

Cine îºi mai aminteºte azi



Gheorghe Grigurcu
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* 
Recitind Jurnalul lui Mircea Zaciu, îmi întãresc rezervele faþã de

aceastã luxuriantã scriere, pe care am comentat-o favorabil în momentul
apariþiei, însã care mi se descoperã acum în tot mai mare mãsurã grevatã de
anecdotic ºi mãrunþiºuri mizantropice. E inculcatã în paginile ei ºi o ten-
denþiozitate impurã: precumpãneºte „intriga” asupra „iubirii”. „Bîrfa” e suver-
anã, marginalizînd înþelegerea moralã care ocupã un spaþiu redus. Nu pot
uita remarca înciudatã a unuia din personajele de cãpetenie ale Jurnalului,
prozatorul „Gusti”. Potrivit cãruia, în optica profesorului Zaciu, omenirea
n-ar fi existat decît pentru a-i face lui ºicane…

* 
Vladimir Nabokov aratã cã, încercînd a-þi ameliora o scriere mai

veche, poþi avea senzaþia cã „ai înfrumuseþat un cadavru” (în prefaþa romanu-
lui Rege, damã, valet). Din fericire, nu e totdeauna aºa. Supusã unei terapii
intensive de ameliorare, o scriere pãstratã  în sertar poate fi uneori resusci-
tatã în  mod spectaculos. 

* 
„A scrie despre Bacovia e iarãºi dificil, poate chiar mai dificil decît în

1964. Atunci el trebuia descoperit, revendicat. Sentimentul general era cã i se
fãcuse nedreptatea de a nu i se recunoaºte locul eminent pe care-l merita în
poezia româneascã a secolului XX. Considerat odinioarã minor, el apãrea
capital: «Bacovia cel Mare»!  Triumful lui se datora unei schimbãri în psiholo-
gia societãþii noastre postbelice: dupã un deceniu ºi ceva de entuziasm la
comandã, se iviserã primele semne de obosealã ºi o irepresibilã nevoie de
autenticitate. Impresionatã de laconismul ºi sinceritatea operei sale, pro-
moþia '60, mai exact partea ei boemã, gãsea în Bacovia reflexiile ontologice
de care avea nevoie, cît ºi profeþiile amãrãciunilor ce vor urma. Autorul
Plumbului apãrea nu numai ca un model artistic, ci ºi, mai ales, ca un model
etic. E adevãrat cã el fusese un alcoolic, dar lipsa vanitãþii, invidiei ºi rãutãþii îl
fãcea sã parã, prin comparaþie cu cvasi-totalitatea membrilor breslei, un
«sfînt». ªi-a ilustrat poezia cu corpul sãu, cu viaþa sa, cu destinul. Pentru a-l
înþelege, în 1964, simþeam nevoia de bibliografie, acum trãiesc poezia sa.
Bacovia mi-i contemporan. «Tranziþia» noastrã e asemãnãtoare, sub mai multe
aspecte, cu «tranziþia» evocatã de el în Scîntei galbene, Cu voi…, Comedii în
fond. Au reapãrut (le vãd, nu trebuie sã mi le imaginez) contrastele de tip
burghez («vãlmãºagul milionar» ºi «milogirile de cimitire», de pildã) ºi o
întreagã faunã «pozitivistã» care sfideazã «idealul» ºi crede în «evanghelia ba-
nului». Marginalizarea scriitorului nu mai e o chestiune teoreticã, ci o realitate
imediatã. Poet, prozator, dramaturg, critic ºi istoric literar, el a început deja sã
simtã rigorile «cercului barbar ºi fãrã sentiment», humorul guvernanþilor,



Cine îºi mai aminteºte azi
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umilinþa de a umbla cu pantahuza. În Bacovia e, însã, ºi calea de a depãºi aces-
te dureri: respectul vocaþiei.  «Poet ºi solitar…»” (Constantin Cãlin).

* 
Cineîºi mai aminteºteazi decriticiprecumPetreDragu, Ion Turcin,

Nicolae Baltag, toþi dispãruþi la început de drum? Primul mi-a fost coleg la
ªcoala de literaturã. Taciturn, încruntat, cu privirea energic aþintitã în jos, ca
ºi cum s-ar pregãti sã facã o declaraþie gravã pe care o amînã mereu. Al doilea
marcat de cifozã, trup minuscul ornat de-o barbã menitã de bunã seamã a-i
recupera o oareºcare prestanþã, precum Toulouse-Lautrec. Ultimul, frate al
poetului Cezar Baltag, dimpotrivã, un tînãr de-o pronunþatã frumuseþe virilã,
blond într-o nuanþã angelicã, o forþã delicatã ºi o privire visãtoare, nordicã. Sã
existe oare un nimb ºi pentru criticii neîmpliniþi? 

* 
„Inginerul care ºi-a încuiat muncitorii în atelier sã nu iasã la Revoluþie

are acum certificat de revoluþionar. Securiºtii nu au fãcut poliþie politicã,
numai scriitorii, da. Responsabilul lui Ceauºescu cu drepturile omului ne dã
acum lecþii de toleranþã. Deºi tremurã de frig, românii se roagã sã nu se dea
cãldurã cã n-au cu ce plãti factura. O revistã anunþã cu mare pompã publica-
rea listei altor 300 de milionari români. În dolari.” (Dan Perjovschi). 

* 
Adrian Maniu cel din juneþe, un Gustav Klimt al poeziei noastre:

acelaºi decorativism fastuos, de-o pasionalitate rece, de-o paradoxalã rigidi-
tate moale, insinuantã, sclipind de culori aidoma unei cozi de pãun.

* 
Supravieþuirea e aspectul meschin al nemuririi.
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1. Orchestraþia imnicã a iubirii

Elena Dulgheru nu scrie la întîmplare, nici mãcar dacã întîmplarea
ar fi atît de fericitã încît s-ar putea numi inspiraþie. Ea e o arhitectã de intui-
þii transpuse într-un proiect legat ºi structurat în cadrul cãruia poemele în
parte au doar funcþie de module aºezate fiecare ca punte de la o nuanþã
reflexivã sau vizionarã la alta. Erotico-Apocaliptica de acum (subnumitã
Poeme din Templul Tatãlui) e un imn (unul singur, chiar dacã e fãcut din
multe piese ºi modulat în mai multe tonalitãþi) cu desfãºurare arhitecturalã
ºi cu suflu devoþional ºi participativ. Ea are drept ax ºi temã o viziune verti-
calã a iubirii ca dimensiune ontologicã, nu doar ca sentiment sau ghem de
stãri. E, de fapt, o monografie – mai degrabã decît o radiografie - a ilu-
minãrii prin iubire, cu un scenariu de cîntarea cîntãrilor sublimat în sub-
structura elanului imnic. Ritmul imnifor, de diverse intensitãþi, al volumu-
lui spiritualizeazã – fãrã sã se fereascã de ele, dar ºi fãrã sã facã paradã cu ele
– senzualele ºi le dispune într-o elevaþie devoþionalã care dã iubirii (ar tre-
bui scrisã cu majuscule, întrucît e stihia ontologicã prin care se transfigu-
reazã toate) o febrã adesea misticã a contopirii ºi o intensitate de „nuntã
sacrã”. Cartea e construitã ca o simfonie de epitalamuri, cu reverberaþii rafi-
nate ale motivului central ºi cu reluãri ale lui în diverse chei ºi modalitãþi,
cît „majore”, cît „minore”. E, pe scurt, regia unei viziuni a extazului ca eros
sacru, ca „bunãvestire” împãrþitã în secvenþe ºi recitatã în formule savant
(dar armonic) diversificate.

Deºi poezie de suflu, de elan al intuiþiei (ce-i drept, sistematizatã într-un
scenariu), poezia Elenei Dulgheru nu se lasã purtatã în voia stihiei imagina-

Avant la lettre

Al. Cistelecan



tive, chiar dacã de destule ori n-o poate opri pe aceasta din acþiune. Din
contrã, e o poezie bine administratã, cu control riguros pentru fiecare
piesã – mai ales pentru rostul ei în ansamblul vizionar. Elena Dulgheru ºtie
bine ce vrea ºi ce face (ºi poate cã tocmai asta e ºi limita interioarã a poeziei
sale, ai cãrei cai ar trebui, mãcar din loc în loc, scãpaþi în voia lor). O ºi
spune, fãcînd de prisos orice cuvînt introductiv. „Explicaþiile” pe care le dã
– ºi care sunt nu doar o poeticã, ci ºi o descriere a ei – sunt o cheie suficien-
tã ºi peste ele n-ar trebui sãrit. La adãpostul convenþiei „manuscrisului gãsit”
– aici, fireºte, ca exigenþã de aggiornamento, e vorba de captura unui blog,
pentru acreditarea cãreia dã destule detalii de credibilizare – poeta îºi îngã-
duie libertatea unui joc de construcþie în care angajeazã un cvartet de voci,
lasã lucrarea „neterminatã”/deschisã ºi-ºi permite un subtil raport între
scriere ºi re-scriere, între poemele-replicã ºi poemele-glosã, aplicînd o
strategie savantã de intertextualizare (care merge de la identificarea cu o
formulã la pura aluzie simbolicã). Descrierea mecanismului de asamblare
e, aºadar, o treabã fãcutã – ºi bine fãcutã. În ce priveºte orchestraþia viziu-
nii, Elena Dulgheru spune singurã ce e de spus. În orice caz, spune
esenþialul (ºi ca mistificare, ºi ca autentificare), inclusiv despre nivelele la
care e supusã – ºi-n care e transpusã – viziunea iubirii ca elan ontologic ºi
scarã de elevaþie extaticã.

O poezie cu o orchestraþie atît de complexã ºi cu o finalitate
vizionarã prestabilitã, în care se trece subtil de la diafanitate la violenþã, de
la notaþie la expertizã reflexivã ºi de la cotidian la incantaþia pur eufonicã
are, cu siguranþã, mai multe probleme de construcþie ºi armonizare a con-
trastelor, rupturilor ºi diferenþelor (duse pînã-n pragul heteronimiei, dacã
poeta ar fi vrut) decît de detaliu imaginativ. Mai cu seamã cã ea trebuie sã
pacifice în descîntec, laolaltã cu scenariul creºtin, ºi destule elemente din
patrimoniul mitic oriental. Cum elanul principal e cel al „ideii poetice”, al
construcþiei, iar grija principalã e dedicatã armãturii ºi articulãrii acesteia,
poate cã pulsaþia imaginarului e prea strunitã, prea „subsidiarizatã”.
Poemele se avîntã în dialectica extazelor adesea doar cu suflul fierbinte al
rostirii, scandîndu-ºi febra fãrã a-i mai pune muzica de ardenþe ºi pe note
imagistice. În astfel de cazuri poemele trãiesc din extatica participativã a
declamaþiei, dintr-un fel de pathos al topirii în purã ritmicã. Dar cum volu-
mul e premeditat polifonic, regula acestui entuziasm de contopire - al
iubirii cu regim de vîrtej sacru - e sã aibã o bazã de senzualitate imaginativã
(sau de imaginaþie senzualizantã). Înainte de a desface un simbol în sem-
nificaþiile lui, toate cu rumoare miticã, ºi de a construi pe ele, Elena
Dulgheru îºi senzualizeazã intuiþia (sau conceptul-metaforã pe care
urmeazã a-l procesa), pornind din concretul unei senzaþii în care s-a topit

Avant la lettre
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ideea: „Tãcerea. Tãcerea, ca o urmã de lalea/ În untdelemnul luminos/
strãpungînd cu graþie glia/…/ ªi coapsa de pãmînt lunatic geme/
Graaalului, ºedere sã îi dea/ Graaalului, cetate de domnie/ în cupa ne-nce-
putã de surîs/ ªi ºoldul se desface-n armonie/ Ca un hrisov, ce-aºteaptã a fi
scris” etc. (Graaalul). Imaginile din prag (care sunt ºi cele mai importante,
cãci sunt determinante) au – multe din ele, în orice caz – destul tupeu de
fond, dar niciodatã folosit în stilistica provocatoare (nu-i Elena Dulgheru
concurenta poeteselor fãrã perdea), ci, dimpotrivã, investit într-un lirism
de revelare a tainei din miezul iubirii – a iubirii-cunoaºtere, în care extaza
e deopotrivã revelaþie: „Mireasa asta care are între coapsele ei/ ascunsã o
întreagã bibliotecã./ Mirele ia o carte ºi o deschide/ ªi filele ei singure încep
sã vorbeascã/ Despre Facerea Lumii, ºi Tu.../ ªi Mirii ascultã tãcuþi, des-
coperind/ toatã liniºtea ºi vîrtejurile începutului”. (Pergamentul rotund).
Deºi existã un (destul de) consistent grupaj de poeme care moduleazã (ºi
celebreazã) iubirea ca eveniment cotidian, folosind în adecvare o stilisticã
a notaþiei narativizate, Elena Dulgheru nu vrea sã facã din ea o peripeþie
biograficã, aceastã treaptã fiind doar ipostaza de jos a unei experienþe de con-
topire spiritualã. Verticalizarea aceasta a extazelor nu e dusã însã spre o hiera-
tizare a pasiunii, ci, din contrã, mai curînd spre un registru de intensitãþi, de
dionisiace divine topite în purã eufonie (replici, mai toate cele de la acest
nivel, la poetica eufonicã a lui Cezar Ivãnescu, cu funcþie de model iradiant):
Cum uitarãþi Taina Mea, dragii Mei?/ Flacãra ce-n trup ardea, dragii Mei,/
Inima vã-nveºmînta, dragii Mei,/ ªi pãmîntul Mi-l rotea, dragii Mei!// Nu
mai ºtiþi cã-n Taina Mea, dragii Mei/ Roata cerului cînta, dragii Mei,/ Inima
o învia, dragii Mei/ ªi pãmîntu-nviora, dragii Mei? (etc.) (Cãluºarii).
Eufonistica de acest fel, deºi una de re-scriere, de dialog, prinde nu doar
extaza ca ritm ºi incantaþie, ci ºi „conceptul” de iubire ca misticã, strîns toc-
mai în chingile celor mai melodice poeme. E, cu siguranþã, ºi în aceastã opþi-
une de concentrare „ideaticã”, o cheie de reglaj ºi de construcþie: poemele se
muzicalizeazã pe mãsurã ce se ridicã pe scara extaticelor. 

Elena Dulgheru poate scrie (ºi chiar o face) în cîte feluri vrea. ªi
totuºi, acest aranjament de formule devine chiar felul ei de a scrie; nu cu o
originalitate dedusã din combinarea formulelor ºi din interferenþa scrii-
turilor, ci cu una substanþialã. 

2. Divanul lui Caragea

Cine s-a uitat mãcar la cîteva meciuri de la Cupa Mondialã a vãzut de
ce sunt în stare rugbiºtii pe teren. Ei bine, deºi cazuri de tot rare, nici pe hîr-
tie rugbiºtii nu sunt mai prejos. O dovedeºte, cel puþin la români, Ionuþ



Caragea: mai bine de 30 de cãrþi (chiar dacã unele în reluare iar altele
antologii) în doar vreo zece ani trebuie sã fie probã destulã ºi îndestulã-
toare. Nici Ascultã-þi gândul ºi împlineºte-þi visele! – cum se numeºte cartea
de faþã – nu-i de tot nouã, dar mãcar jumãtate tot e. Mai important e însã
faptul cã ea constituie un întreg, o confesiune biograficã desfãºuratã cu
toate amãnuntele, fie ele „exterioare”, fie „interioare”. E o reconstrucþie
biograficã scrupuloasã, asistatã de o memorie acutã, aproape de verva
detaliilor ºi a preciziei, ºi proiectatã în convenþia unui dialog introspectiv,
un fel de divan, doar cã nu al sufletului cu trupul, ci al poetului cu propria
conºtiinþã (sau, cum zice autorul, cu propriul „gînd” ca daimon). Divanul
lui Caragea se þine, în mare, de un desfãºurãtor cronologic economic
supravegheat, dar nu rigid, cãci lasã destul spaþiu ºi fluxului (oarecum)
involuntar; în orice caz, chiar dacã nu face paradã de proustianism, memo-
rialul sãu face destule ocoluri ºi incursiuni în urmã spre a lãsa impresia
mãcar de libertate anamneticã, de nu de imprevizibilitate. Firul principal e,
fireºte, cel biografic, dus de la copilãrie pînã la maturitatea ºi bucuria
„paternã”; el se împleteºte însã numaidecît cu firul devenirii poetice (al
devenirii ca poet), contopindu-se ºi identificîndu-se adesea. Naraþia
biograficã, incitatã de vocea alter ego-ului (toatã cartea e scrisã pe douã
voci), recupereazã o viaþã plinã de evenimente, unele fericite, altele trau-
matice, într-o epicã de bildungskonfession a cãrei þintã e, mereu, revelarea
gradualã a unei deveniri. E o confesiune de sine cu mizã decisivã pe „sin-
ceritate”, pe acurateþea concretã a peripeþiilor ºi pe interpretarea lor în ori-
zontul unui destin. Ionuþ Caragea îºi retrãieºte scriptural biografia, nu doar
ºi-o reaminteºte, în sensul cã plonjonul în amintire e atît de adînc ºi de „ime-
diat” încît pasajele reamintite par de-a dreptul retrãite. Se întîmplã asta ºi în
cazul secvenþelor din copilãrie ºi în cazul evocãrilor (a bunicii, a bunicului,
a tatãlui etc.), dar mai ales în cazul scenariilor casnice sau amoroase, cu
ºirul lor de idile pornite din virtual ºi eºuate în real (afarã de ultima, mîntui-
toare de toate frustrãrile). E o „poveste” autenticã, cu ritm evenimenþial ºi
cu o analizã retrospectivã care nu tinde sã falsifice datele iniþiale ale realu-
lui. Ce-i drept, viaþa lui Ionuþ Caragea ºi are destulã materie epicã, de la per-
formanþele sportive la exil ºi reîntoarcere - un fir întins ºi tensionat pe de o
parte de elanurile ºi frustrãrile amoroase, pe de altã parte de religia poeziei.
E o biografie „semnificativã”, nu doar cu epos, ci ºi cu o simbolisticã a sem-
nelor revelatoare. O biografie în care „semnele” apar tot mereu, ca ºi cum
ea ar fi pusã pe calea unui destin ºi îndrumatã într-acolo de o putere care-i
semnalizeazã poetului în toate momentele de cotiturã sau crizã. Ionuþ
Caragea e, din aceastã perspectivã, un bun cititor de semne, pe care, ce-i
drept, le ºi cautã, le ºi invocã, dar care i se ºi oferã ori de cîte ori el stã într-o

Avant la lettre

13



rãscruce existenþialã. Iar asta se întîmplã de mai multe ori, astfel încît aceste
incidente revelatoare par sã constituie o suitã de simboluri indicatoare ºi
manifestarea afectivã a unui „magistru” de sus; un fel de protecþie ºi de
îndrumare destinalã. La orice derutã existenþialã, aceastã protecþie se epi-
fanizeazã într-un indiciu salvator, cum e posterul din staþia de metrou
„reprezentându-l pe Iisus crucificat” ºi al cãrui mesaj „în francezã” era „ªi
EL a donat“. Lectura semnelor e imediatã ºi ea se traduce numaidecît într-o
asumare existenþialã, ca ºi cum revelaþiile ar aºtepta doar sã fie percepute
spre a fi traduse într-un ethos ºi executate întocmai: „În acel moment ai
avut revelaþia. Trebuia sã urmezi exemplul lui Iisus. Trebuia sã te sacrifici în
numele poeziei, trebuia sã ajungi un donator universal de cuvinte…”. Se-n-
þelege cã aceastã promptitudine a semnalizãrilor de sus ºi aceastã profuzie
de semne îi induce poetului o neliniºte (se ºi întreabã „De ce trebuia sã fiu
martorul tuturor acelor revelaþii ºi previziuni?”), bine plasatã pînã la urmã
într-un sentiment de elecþiune: „Unii oameni se roagã toatã viaþa pentru un
indiciu, pentru un semn, iar eu mã lovesc la tot pasul de ele”. În astfel de
condiþii ºi favoruri semnificante, nu-i de mirare cã poetul se simte trimis în
misie ºi cã nu se dã în lãturi de la ea: „Noul tãu rol era acela de a stabili o
punte sufleteascã între oameni prin intermediul creaþiei artistice”. Un pic
de emfazã a misiunii nu stricã unui poet iar lui Ionuþ Caragea cu atît mai
puþin, mai ales cã pare împins, mai cu voie, mai fãrã, la misionarismul
umanist al poeziei. (?i nu numai al ei, cãci revelaþia se traduce ºi în gesturi
cotidiene, în acte ºi fapte de viaþã). 

Revelaþiile de acest tip manipuleazã ºi conceptul poetic, împins ºi el,
pas cu pas, de la lirica provocatoare ºi „epatantã” la cea de angoase iar de
aici la cea confesivã ºi apoi la cea cu proiect de transfigurare ºi salvare.
Fireºte, la început ºi Ionuþ Caragea voia sã fie „cel mai mare” poet (mãcar
român), ambiþie pe cît de deºartã, pe atît de întemeiatã, cel puþin la pornire.
Nici nu cred cã se poate porni fãrã un astfel de orgoliu. Evident cã orice
poet se consoleazã dupã o vreme ºi s-ar mulþumi sã fie ºi al o sutãlea, oricît
de delicat ar fi momentul acestei consolãri. Se consoleazã ºi Ionuþ Caragea,
printr-un sofism eminent avantajos ºi scoþînd din cauzã orice posibilã ier-
arhizare: „Sã fii sincer ºi apreciat pentru sinceritatea ta este mai important
decât sã fii înconjurat de numeroºi adulatori pe care i-ai minþit constant,
înºirând cuvinte goale”. (Asta numaidecît, dar se poate considera poet cine
face aºa ceva?!). Pe „sinceritate” ºi sacrificiu pune Ionuþ Caragea mare bazã
(„În numele poeziei mi-am riscat de foarte multe ori propria viaþã, punân-
du-mi scrisul înaintea problemelor de sãnãtate”), oricît de anacronic ar
suna aceste exigenþe maximaliste. Ele vor sã fie însã rigori de ontologizare
a poeziei – ºi aici poetul are tot dreptul ºi toatã dreptatea. Mai ales cã el
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crede ºi în misiunea salvificã a poeziei, în puterea ei vindecãtoare, nu nu-
mai în „acoperirea” ei existenþialã: „Au fost atâtea experienþe de viaþã con-
ºtientizate la maxim, devenind, mai apoi, poezie. Tot ceea ce ai scris este o
experienþã trãitã, uºor înnobilatã de metafore sau exprimatã direct”. Nu e
rãu cã a fost aºa, deºi nu ce intrã în poezie e important, ci doar ceea ce iese.
Dar pentru un poet „neºtiutor care scria poezia exact aºa cum o simþea ºi
cum o primea de la sursã” e un semn cã încrederea în virtuþile izbãvitoare
ale poeziei e încã intactã. Ionuþ Caragea îºi subliniazã, dar îºi ºi pune în va-
loare aceastã inocenþã formativã (care se vede ºi din entuziasmul spontan
cu care face din Daniel Corbu poetul sãu „contemporan favorit”, pentru cã
ar scrie „o poezie mulatã direct pe suflet”). În maniera romanticã a revãr-
sãrii de suflet scrie, cu multã candoare confesivã, ºi Ionuþ Caragea, fãcînd
doar un pas de la trãire la scriere. În acest concept, decepþiile sau înflã-
cãrãrile se varsã direct în versuri iar filtrul dintre trãit ºi scris e tot mai sub-
þire. Asta ºi atunci cînd materia inspirativã o constituie suferinþele, frus-
trãrile ºi angoasele, ºi atunci cînd poetica se „pozitivizeazã” ºi vede/simte
miracole peste tot: „Alexandra (una dintre iubitele deceptive, n.n.) nu era
singurul motiv care mã inspira. Totul era poezie. Nu trebuia decât sã fiu
foarte atent la detalii ºi sã scriu”. Fireºte, e un scris de poezie care subli-
meazã trãiri, transleazã stãri, sub o vrajã nepriceputã. Dar pe acest drum al
limpezirii poetice survin ºi iluminãri mai determinante, în care poetul se
angajeazã ºi programatic, nu doar se lasã contaminat: „Înþelegând sensul
existenþei mele, hotãrâsem sã merg pe calea spiritualã a poeziei. În intimi-
tate cu Dumnezeu ºi tot ce înseamnã Dumnezeu, nu am fost niciodatã sin-
gur”. De aici ºi pînã la dedicarea absolutã pentru dragoste nu mai e decît
un pas, pe care poetul îl ºi face: „Considerai cã a iubi ºi a fi iubit sunt sin-
gurele þeluri care conteazã cu adevãrat în viaþã, restul fiind doar niºte
iluzii…”. Aºadar, de la suferinþã la extaz, de la angoasã la iluminare ºi de la
elegie la imn ar fi drumul pozitiv ºi exemplar al poeziei. În orice caz, Ionuþ
Caragea pe el merge. 

Toate aceste stadii ale devenirii sunt nu atît ipostaze conceptuale
diverse (dar totuºi nuanþate, cu toate cã pe fond avem acelaºi concept de
transpunere candidã a trãitului în scris), cît ipostaze atitudinale, un grafic
de schimbãri pe care ºi poezia îl urmeazã întocmai. Dialogul autobiografic
e presãrat cu salturi în poezie, dar aceste intercalãri de poeme nu ºi-au pro-
pus sã fie o antologie ilustrativã pentru drumul parcurs de Ionuþ Caragea;
ele se produc acolo unde temperatura afectivã a discursului anamnetic ºi
introspectiv pus pe douã voci se ridicã ºi e nevoie de o sublimare a lui.
Poemele alese sunt „ocazionale” ilustrative (fireºte, fiind atît de legatã de
trãit, toatã poezia lui Ionuþ Caragea e cumva „ocazionalã”, determinatã de
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precedenþa trãirii) pentru o situaþie biograficã sau pentru o temperaturã
de stare; dar ºi, chiar dacã nu riguros, marcaje de parcurs, urme ale meta-
morfozei. În acest sens, devine logic ºi imperativ ca ultimele „citate” sã
marcheze stadiul „pozitiv” al poeticii, punctul de extaz dintre iubire, viaþã
ºi discurs: „prin femeia pe care o iubesc/ am redescoperit patria/ prin ea
mi-am dat seama cã sunt tînãr încã/ ºi am un viitor/…// da, prin femeia pe
care-o iubesc/ am redescoperit scrisul/ atunci cînd credeam cã nu se poate
scrie/ decît din suferinþã ºi neîmplinire”. E un punct de coincidenþã spre
care poezia lui Ionuþ Caragea a tins mereu, dar la care a ajuns pe un drum
accidentat (ºi biografic, ºi poetic). Ar trebui sã fie pragul dincolo de care
nu mai poate urma decît poezia ca beatificarea realului. Dar vom vedea
cum va fi. 

3. Între reflecþie ºi atitudine

Din cîte vãd, Sorin Cerin e un fel de vulcan textual în continuã ºi
maximã erupþie, cu o scriiturã deopotrivã de frenezie ºi de vituperanþe. În
poezie mizeazã pe rafalele reflexive ºi pe elanul sapienþial, cultivînd, cum
zice singur în subtitlul Nonsensului Existenþei de aici, poeziile „de medita-
þie”. O modalitate între toate riscantã – ºi nu de azi, de ieri, ci dintotdeauna
– întrucît tinde a se amesteca unde nu e chiar treaba poeziei, fãcînd un fel
de filosofare versificatã ºi, vrînd-nevrînd, tot felul de nacazanii ºi moralis-
me. Nu mai e însã cazul sã ne reamintim de cele spuse de Maiorescu lui
Panait Cerna în legãturã cu „poezia filosoficã,” întrucît poetul le ºtie ºi el
prea bine ºi tocmai asta vrea sã înfrunte: riscul de a lucra doar în idee ºi de
a subordona imaginativul conceptualului. Ce-i drept, nu e, pentru Sorin
Cerin, nici o primejdie în acest sens, cãci el e, de fapt, un pasional ºi n-atinge
niciodatã seninãtatea cugetãrii ºi liniºtea apolinicã a gîndului; din contrã,
declamã cu pathos, mai degrabã dinlãuntrul unei traume pe care încearcã
s-o exorcizeze ºi s-o sublimeze  în radicale decît din interiorul vreunei pãci
de cuget sau al unei armonii reflexive. Chiar ºi ce sunã a idee nudã, tran-
scrisã adesea aforistic, e, de fapt, o rãbufnire de atitudine, o transcriere de
afect – nu cu rãcealã, ci mai curînd cu fierbinþealã (i s-a ºi remarcat, de alt-
fel, maniera mai profeticã a enunþurilor). Dar cum metoda decolãrii lirice
constã într-un fel de elevare a tot ce vine pînã la demnitatea articulãrii lor
reflexive (de unde delestarea oricãror referinþe la imediat, fie el biografic,
fie mai mult decît atîta), poeziile lui Cerin se angajeazã abrupt în ecuaþiile
existenþiale mari ºi definitive ºi nu-ºi pierd vremea în confesiuni domes-
tice. Ele atacã Principiul realitãþii, nu accidentele ei. Totul e ridicat astel la o

Al. Cistelecan

16



demnitate problematicã, dacã nu ºi de altã naturã, ºi pregãtit pentru o
procesare densificatã. Riscurile formulei rãsar, fatal, ºi aici, întrucît se vede
imediat mecanismul acestei promovãri a realului la dignitatea Lirei. Unul
dintre mecanisme se trage din moºtenirea expresionistã (fãrã ca Sorin
Cerin sã aibã altceva în comun cu expresioniºtii) a majusculei, prin care se
instaureazã, brusc ºi imprevizibil, fie smerenia în faþa radicalului, fie pani-
ca în faþa majestãþii cuvîntului. De regulã majuscula boteazã stratul „con-
ceptual” (chiar dacã unele concepte sunt metafore), semnalizînd alerta
problematicã. Ce-i drept, Sorin Cerin face exces ºi risipã de majuscule, ast-
fel încît de la o vreme ele nu mai creeazã nici panicã, nici evlavie, cãci abun-
denþa le sedeazã efectele de acest gen ºi le perverteºte într-un soi de
grandilocvenþã. Celãlalt mecanism de elevare în demnitate se bizuie pe o
anumitã – poate asumatã, poate premeditatã – emfatizare discursivã, pe o
îngroºare lexicalã ºi pe o declamaþie de profunde ºi de grave. Se insinueazã
– de nu cumva se chiar instaureazã – ºi aici o evidentã procedurã de reþetã
imaginativã, redundantã peste tolerant. Cum e ºi normal – ba chiar
inevitabil – într-o liricã de reflecþie ce vrea sã se coaguleze în jurul unor
nuclee conceptuale, modalitatea imediatã de sensibilizare a acestor noduri
conceptuale constã în materializarea abstracþiilor; senzualizarea lor e chiar
modul lor de epifanizare liricã. Dar la Sorin Cerin mecanica imaginativã se
bazeazã pe o simplã genitivizare materializantã a abstracþiilor (de unde
imagini nesfîrºite de genul „spinii Adevãrului”, „coºarii Împlinirilor”, „peri-
ile Amãgirii” etc. etc.), sub care stã cel mai adesea un buton de personifi-
care. Pe scala decantãrii în metafore stãm, astfel, doar pe primii fuºtei, ceea
ce produce, simultan, un efect de candoare imaginativã (sau discursivã),
dar ºi unul de uniformizare. Probabil însã cã aceastã încredere în pro-
cedeele primare se datoreazã mizei pe decantarea gîndului, mizã care lasã
în subsidiar acþiunea imaginativã (iar pe cea simbolizantã cu atît mai mult)
ca atare. 

Dar nu cîte ºi nici ce idei bîntuie prin poeziile lui Sorin Cerin sunt,
totuºi, lucrul cel mai relevant (ideea, în general, dar ºi în acest caz particu-
lar, are un grad de indiferenþã la lirism). Dimpotrivã, în mod oarecum para-
doxal, decisivã, nu doar definitorie, e atitudinea în care ele se strîng, afec-
tul în care coaguleazã. Sub aparenþa unui discurs proiectat pe „gînd”, Sorin
Cerin promoveazã, de fapt, un lirism (cam pus la uscat) de afecte exis-
tenþiale (nu de afecte intime). Reflexivitatea poemelor nu e, din aceastã
perspectivã, decît un fel de penitenþã atitudinalã, o hieratizare a afectelor
violente. Stratul pasional e, în realitate, cel care se agitã ºi el se vede în mai
toate componentele lui, de la cele de vituperaþie la cele de evlavie sau tan-
dreþe sublimatã (ori, din contrã, resentimentalizatã). Poetul e, pe fond, un
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exasperat de starea lumii ºi de condiþia omului ºi pornind de aici exerseazã
sarcasme (crunte cel puþin ca ºuvoi) pe seama „Societãþii de consum” sau
pe cea a deºertãciunii „Iluziilor Existenþei”. E o febrã imprecativã care dã
elan versurilor, dar care, mai ales, pune în vedetã discursivã exasperarea în
faþa acestei degradãri generale. Atît de generale încît ea a cuprins ºi
transcendentele, cãci Sorin Cerin e mai mult decît iritat de instrumen-
talizarea lui Dumnezeu (ºi a credinþei) în lumea de azi. Iritarea în faþa coru-
perii sacrelor ajunge la culme în versuri de maxim tupeu blasfemic
(„Ticãloºia Diavolului se numeºte Rãu,/ pe când a Lui Dumnezeu, Bine.”,
dar ºi altele, nu mai puþin provocatoare ºi „infamante” la adresa
Dumnezeirii); asta nu se întîmplã însã decît din pricina intensitãþii ºi puri-
tãþii propriei credinþe (?tefan Borbely a evidenþiat îndestul energia fervorii
din poezia lui Cerin), dintr-un fel de absolutism devoþional. Cãci nu liricã
de provocare ºi de imprecare face, de fapt, Cerin, ci dimpotrivã: liricã de
devoþiune disperatã ºi înflãcãratã, prin care-l cautã „pe Adevãratul Nostru
Dumnezeu/ atît de diferit de cel al catedralelor de genunchi roºi/ la zidurile
reci ºi inerte ale lãcomiei Iluziei Vieþii”. E febra devoþionalã de pe reversul
imprecaþiilor ºi sarcasmelor, dar tocmai ea e cea care contamineazã toate
poemele. Dintr-un strat de ideale strivit ies, cu vervã pasionalã, atitudinile
lui Cerin, atitudini eruptive oricît ar fi ele de codificate într-o liricã de
reflecþii.
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Aºa de moralizatoare este povestea lui Dãnilã Prepeleac în prima
parte, încît pare a fi scrisã de Slavici, nu de Creangã. Unul dintre fraþi avea
bunã stare pentru cã era harnic, norocos ºi grijuliu cu lucrurile lui, în timp
ce fratele mai mic era sãrac pentru cã era leneº, nechitit la minte ºi nechib-
zuit la trebi, fugea el de noroc cînd nu fugea norocul de el, zice povestito-
rul. Prea fericit nu era nici cel mare pentru cã avea o nevastã rea ºi nu avea
copii, în timp ce Dãnilã avea o nevastã bunã ºi muncitoare, dar copii, mulþi,
adicã ºi ce era bine se întorcea în rãu. Sãrãcia e ilustratã þinîndu-se de mînã
cu lenea la Dãnilã ºi prin  faptul cã la cei doi boi zdraveni ºi tineri, nu avea
car, iar pe lîngã casã, nici coasã, nici þãpoi, nici tînjalã, nici cîrceie. Om leneº
ºi nesocotit, adicã.  Pentru toate îºi supãra vecinii, dar mai ales îl supãra pe
frate, care avea de þinut piept ºi zgîrceniei de alãturi. Pînã la urmã, acesta i-
a dat lui Dãnilã un sfat practic. Sã nu þinã el boii aceia de frumuseþe, sã-i
vîndã, sã-ºi ia alþii mai potriviþi ºi un car. Lui Dãnilã i s-a pãrut bunã ideea,
dar aceasta trebuia dusã ºi la bun sfîrºit, ceea ce nu-i era tocmai la îndemînã. 

Tîrgul era departe, iar el se pornise cam spre spartul acestuia, boii
erau îndãrãtnici la drum, cum sînt ei din fire, îi trecea prin minte cã mult
are de lucru cu dînºii, parcã i-ar fi stat în spinare, urca dealul cînd un þãran
îl cobora cu carul, oi fi vrednic sã duc carul pînã acasã, se gîndeºte Dãnilã,
mai ales dacã  merge singur, cum o fãcea pe costiºã în jos, propune schim-
bul, celãlalt se mirã ºi i se pare cã Dãnilã al nostru ºuguieºte, dar el e serios,
nu se lasã, ba i se pare la urmã cã l-a “potcovit” pe om cu boii, iar el s-a ales
cu un car mãiestrit la care nu va mai avea nevoie de tracþiune nici încãrcat
cu lemne, asta pînã dã de urcuº, car i-a trebuit…, l-ar da pe orice numai sã
scape de corvoadã, îl dã pe o caprã, iar cel cu capra gãseºte soluþia, leagã
carul dupã altele care se întorc, trase de boi, de la tîrg, dar capra lui Dãnilã
se trãgea în toate pãrþile pînã i se face acestuia lehamite ºi de ea, o schimbã
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pe un gînsac lãudat de stãpîn pentru sãmînþa lui, gînsacul îl asurzeºte ºi-l
schimbã Dãnilã pe-o pungã goalã, îºi dã seama cã de la tîrlogii boilor a ajuns
la punga goalã ºi dã vina pe dracul care i-ar fi luat minþile, se mai întoarce
prin tîrg ºi vine acasã cu punga goalã þintã la fratele cu sfatul: m-am pornit
cu graba ºi m-am întors cu zãbava, îi merg lucrurile cam pe dos, fratele îl
face nãtãrãu, Dãnilã se cãieºte cu mintea de pe urmã a românului, la nevoie
tot la frate se duce pentru carul cu boi cu tot, de data asta, pentru lemne,
dar în pãdure i se pare cã mai uºor ar fi sã tragã carul lîngã lemn ºi sã-l
doboare drept pe car, copacul îl sfarmã, omoarã ºi boii, ba se întoarce ºi fãrã
topor, fratele îl ceartã, n-ar fi bun nici de cãlugãr, bunã idee pentru Dãnilã,
îi furã fratelui iapa sã se întoarcã la locul cu pricina ºi are o revelaþie, acolo
va dura el o mãnãstire cãreia i se va duce vestea, dar asta nu fu pe placul
dracilor din preajmã care pun la bãtaie un burduf cu bani, pentru a-l
întoarce, iar Dãnilã e provocat la tot felul de încercãri unde se substituie cu
iapa, prostindu-l pe drac cã el o duce peste lac strîngînd-o cu picioarele, nu
ea pe el, apoi cu un iepure, la alergat, cu un urs, la trîntã, cînd sã se întreacã
la chiuit îi leagã urechile ºi-l altoieºte cu o bîtã de stejar de-i þiuie urechile,
fuge drãcuºorul la tatãl lor, nu era de ºuguit cu “vrãjitorul” acela, e trimis
altul, acela vrea sã se întreacã în aruncat buzduganul, Dãnilã face apel la fan-
tastic de data asta, ameninþînd cu petele de pe lunã, fraþii sãi din lumea
cealaltã adicã, fuge ºi ãst drãcuºor ºi vine altul chitit pe afurisenie, alt con-
curs, de blesteme, la care sã facã faþã, dar el avea acasã blestemele pãrinteºti
- ragila ºi pieptenii de pieptãnat câlþi ºi iar face apel la puzderia de copii.

Bãieþii încep a curge toþi, care dincotro, cu blestemurile pãrinteºti în
mânã. Îi venise acum ºi lui Dãnilã apa la moarã.

— Puneþi mâna, copii, pe jupânul ista, ºi începeþi a-l blestema cum
îþi ºti voi mai bine, ca sã-i placã ºi dumisale.

Iarã Dãnilã Prepeleac, nemaifiind supãrat de nimene ºi scãpând
deasupra nevoii, a mâncat ºi a bãut ºi s-a desfãtat pânã la adânci
bãtrâneþe, vãzându-ºi pe fiii fiilor sãi împrejurul mesei sale.

Toate aceste întîmplãri ilustreazã caracterizarea de la începutul po-
vestirii: cum am spus, omul nostru era un om de aceia cãruia-i mânca
câinii din traistã, ºi toate trebile, câte le fãcea, le fãcea pe dos. Târgul era
cam departe, ºi iarmarocul pe sfârºite. Dar cine poate sta împotriva lui
Dãnilã Prepeleac? (cã aºa îi era porecla, pentru cã atâta odor avea ºi el pe
lângã casã fãcut de mâna lui - sm). Cum am adus vorba ºi altãdatã,
Creangã era foarte atent la cuvînt: era un om de aceia zice, nu dintre aceia,
adicã nu era ca alþii, între alþii, unul dintr-un grup, ci de un anumit fel, dintr-
o categorie anume. Oamenii de acest fel sînt leneºi de le mãnîncã cîinii din
traistã, de nu-ºi apãrã nici îmbucãtura, iar dacã ajung de fac un lucru, îl fac



pe dos. Fac un lucru, de sînt forþaþi, fãrã nicio tragere de inimã, grijã, preo-
cupare sã iasã bine ºi atunci nu e de mirare cã iese pe dos. Singurul „odor”,
adicã lucru de mare preþ, fãcut de mîna lui în gospodãrie era un prepeleac.
Prepeleacul este un par cu crengile tãiate ca sã rãmînã niºte crãcane. Cu si-
guranþã Dãnilã îl folosea pentru agãþat oalele într-însul, dar în zonele de
munte se mai foloseºte pentru uscat fîn. Pe un astfel de scarã coboram eu
în peºterã dupã apã pentru moºul meu care petrecea cîte douã sãptãmîni
la munte la fîneþe. I se spune pirpilig, în graiul din preajma Beiuºului. În
timpul ºederii studenþeºti la Cluj, rîdeam cu mare plãcere cînd Viorel
Mureºan, poetul binecunoscut de azi, constata, fãcea ochii mici ºi se distra
cum  tineri veniþi de prin satele vecine sau mai îndepãrtate  purtau „prepe-
leac”, fiind vorba despre acele borsete la modã în anii ’70.

George Cãlinescu spune cã povestea lui Dãnilã Prepeleac ar fi ilus-
trarea tezei cã prostul are noroc. E adevãrat, Ion Creangã întoarce pe dos
morala scrierii lui. Prepeleac nu este prost, însã. El este lenea întruchipatã.
Nu-ºi miºcã nici mintea, sau cînd o face este pentru a-ºi atinge scopul lipsei
de acþiune. În final, însã, leneºul ajunge sã-i fie aºezatã viaþa în ºedere
îndestulatã. Nu norocul l-a adus aici, ci ºmecheria care o întrece pe aceea
drãceascã. Aceste urme de ºmecherie gata sã-l înºele pe celãlalt le au toþi
aceia care au un comerþ cu Dãnilã Prepeleac. Toþi ºtiu cã Dãnilã se
pãcãleºte, cã ies ei în cîºtig, dar îºi laudã marfa, considerînd-o, la tîrg aflîn-
du-ne, de mai mare valoare decît schimbul care li se propune. Niciunul nu-l
trimite sã mai cugete acasã, de nebun,  sau beat, sau prost. În pragul nebu-
niei este atunci cînd se gîndeºte la cãlugãrie, postirea fiind forma supremã
a lenei, sã te þinã Dumnezeu adicã în viaþã numai cu ale lui. 

Omul leneº este unul dintre eroii preferaþi, scriitoriceºte, ai lui Ion
Creangã. Mai mult îi „place” însã omul pãgubos. Pãguboºenia se datoreazã
nechibzuinþei ºi nesocotinþei. Eroii din povestea prostiei omeneºti pãgu-
besc din prea multã muncã nechibzuitã ºi pentru cã nu stau sã plãnuiascã,
sã chiteascã, sã-ºi adapteze mijloacele la scop. Dãnilã pãgubeºte, în drumul
lui spre tîrg, dintr-o pornire subconºtientã. Pãgubeºte dupã mentalitatea
comunã, îºi pãgubeºte casa, dar el voia de fapt sã scape  de tot ce avea legã-
turã cu munca. El nu voia sã i se substituie fratelui harnic. 

Are Dãnilã Prepeleac noroc, manã cereascã, unul al prostului cãruia
i se întîmplã?  Ion Creangã ne spune, am impresia, cã nu e neapãrat nevoie
sã te faci frate cu dracul pentru a cîºtiga, fiind el mai deºtept ºi cu toate pu-
terile, ci cã dracul e mai prost decît omul ºi poate fi pãcãlit. La mare
ananghie fiind, Dãnilã al nostru a dat drumul rotiþelor inspiraþiei, dar tot nu
ºi-a cumpãrat alþi boi, nici car, ci a bãut, a mîncat ºi s-a desfãtat, iar pe urmaºi
îi vedea „împrejurul mesei sale”. Acesta e  locul unde viaþa sa îºi cîºtigase de
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fapt, noi limite, limitele unui hedonism adãugat la prepeleacul din faþa
pridvorului. Dacã stau sã mã gîndesc  mai bine, în viaþa sa nu s-a schimbat
nimic, doar lenea fiindu-i  mai fãrã griji. El continua sã trãiascã în acelaºi
prezent ca înainte, ca în momentele cînd i se pãrea cã nici nu mai are ne-
voie de boi pentru carul luat la schimb ºi care cobora singur dealul. El nu
investeºte în viitor nici pentru el însuºi, nici pentru puzderia de prunci, el
nu face decît sã-ºi întreþinã lenea. Putea cumpãra ceva lucruri de la oraº din
banul dracului, sã facã mãnãstirea, dar nu, n-a pus banul cu pricina la nicio
temelie. Nu din credinþã, ci pentru cã nu mai avea vreun scop. Toatã truda
lui ºi mai ales a nevestei avea ca scop bunurile imediate. Acum nu mai tre-
buia sã munceascã pentru ele. Devenise cioranian, ajunsese la sensul vieþii.
ªi nu-l plictisea aceastã stare, a suportat-o „pînã la adînci bãtrîneþe”. Nu este
un prost norocos pentru cã el încearcã sã elimine orice mijloc, nu sã
nimereascã o adaptare  scopului, el îi pune pe alþii la lucru în locul lui, fãrã
a ajunge stãpînul lor, ci stãpîn pe filosofia lui. Iar sãtenii nu au a-i aduce pos-
magi într-un loc destinat celor care le încalcã morala.



23

FA
M

IL
IA

 - 
15

0

RÃZBOINICUL POETIC

Poetul Romulus Bucur nu e dintre cei care se
grãbesc repede, ci dintre cei – mult mai puþini –
care practicã „festina lente”.  De altfel, credeþi cã
întâmplãtor Bucur a reprodus pe coperta a patra
o cunoscutã opinie a poetului german Gottfried
Benn: „ªi de fiinþa ei [a poeziei, n.n.] mai þine ºi
altceva, o experienþã tragicã a poeþilor asupra lor
înºile: nici unul, chiar dintre marii lirici ai epocii
noastre, nu a lãsat mai mult de vreo ºase sau opt
poeme desãvârºite, celelalte pot fi interesante sub
aspectul biografiei sau al evoluþiei autorului, dar
concentrate în sine, luminând dinlãuntrul lor,
pline de o lungã fascinaþie sunt doar puþine –
aºadar, pentru aceste ºase poeme cei treizeci pânã
la cincizeci de ani de ascezã, suferinþã ºi luptã.”
Deci nu doar „lente” ci ºi „non multa sed mul-
tum”. Noua sa carte e dedicatã „Prietenilor plecaþi
întotdeauna prea devreme: Madi, Nino, Sandu,
Traian, Andrei…”, pentru cei din afara cercului:
Mariana Marian, Ion Stratan, Alexandru Muºina,
Traian T. Coºovei, Andrei Bodiu. Din Stratan e
citatã ºi o traducere specificã a cunoscutului vers
din Gaudeamus igitur: Venit mors atrociter/ Vine
moartea pe bicicletã. E genul de abordare ironic-
disimulativã cãreia ºi Bucur îi cunoaºte prea-bine
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avantajele expresive ºi sufleteºti în poeziile sale
„vechi & noi”. 
Anii de „ascezã, suferinþã ºi luptã” ai lui Bucur s-au
concentrat într-o „artã a rãzboiului” liric plinã de
rafinament, de o naturaleþe cãutatã a rafinamentu-
lui cultural, livresc, excelând în faþetãri ludice,
ironice, mascat-sarcastice, având savoarea unor
travestiuri savante dar purtând dincolo de inter-
faþã dense trãiri melancolice. Cutare mic eveni-
ment domestic sau þinând de habitudini cotidiene
funcþioneazã ca un declic al amintirii ºi al
desfãºurãrii de cãtre aceasta a unor scufundãri
rapide în evenimente emoþionale ce stãtuserã în
conservare de amar de vreme ºi care acum, în
text, revin nu doar cu încãrcãtura lor specificã de
emoþie ci ºi cu bonus-ul reflexivitãþii conºtiinþei
lucide a prezentului.
„Literaturã, viaþã”, „dragoste & bravurã”, „pâine ºi
circul nostru de toate zilele”, „nici roman nici bar-
bar”, „nici cãrþile, nici faima”, „stilusul ca o sabie,
tabula ca un scut”, „fãrã tinereþe fãrã bãtrâneþe”,
„cum yin se transformã în yang (ºi viceversa)”, 
„1 poem & 1/2” sunt câteva dintre dubletele lui
Bucur din Arta rãzboiului prin inscripþionarea
cãrora de-a lungul poemelor am putea deduce
scepticismul funciar al viziunii asupra lumii, vieþii
ºi artei, un balans sugerând parcã imposibilitatea
valorizãrii ferme ºi definitive a faptului de a fi, ca ºi
a visului ºi iluziei: „abia întrezãrite pentru o clipã/
dispãrînd pe veci dupã alta/ ºiruri de semne/pe
un palimpsest” (v. poet (încã) tînãr). Totuºi, ca o
iluminare stoicã, la Romulus Bucur funcþioneazã
o liniºte dobânditã dupã îndelungi lupte lãuntrice,
sub cupola cãreia datoria de a continua”marºul”
poeziei continuã sã se exercite  „în aºteptarea
asaltului final”, în seninãtatea refuzului lucid al
falselor prãzi ºi al iluziilor omeneºti-prea-
omeneºti.



O BUNÃ MIREASMÃ LIRICÃ

În colecþia „Buzunarul cu poezii” a noii edituri
„Conta” poetul Adrian Alui Gheorghe scoate volu-
mul Ispita, o antologie în care autorul selecteazã
poezii din volumele Omul giruetã, Paznicul ploii,
Îngerul cãzut, Gloria milei pentru o primã
secvenþã intitulatã Alte fire de jazz, în timp ce a
doua secvenþã, Poezii mai vechi ºi mai noi
cuprinde o selecþie din volumele Fratele meu,
strãinul, Cîntece pentru îngropat pe cei vii,
Intimitatea absenþei, Poeme în alb-negru,
Ceremonii insidioase, plus, în final, câteva poeme
inedite. Este o „livre de poche” foarte utilã pentru
cei care, neavând timp (eventual, chef) sã citeascã
toate volumele de versuri ale poetului, îºi pot face
o imagine decentã a stilului ºi valorii poeziei lui
Adrian Alui Gheorghe, sub semnul preferinþelor
autorului însuºi în planul autopromovãrii. Un
capitol de Note critice (selectiv) reuneºte opinii
prin timp ale unor reputaþi critici literari, între
care Ulici, Manolescu, Cornel Ungureanu,
Grigurcu, Cistelecan, Mincu, Radu Sãplãcan, Ioan
Holban, Cristina Livescu, Nicolae Oprea. ªtefan
Borbély,  sau ale unor poeþi care au fãcut/fac ºi
comentariu critic: Ion Zubaºcu, Nicolae Coande,
Mircea Bârsilã, Gheorghe Mocuþa, Octavian
Soviany, Dumitru Chioaru, Traian T. Coºovei,
Constanþa Buzea º.a. Observ cu invidie cã eu
lipsesc. Ca sã-mi îndulcesc amarul, reproduc mai
jos ce am scris la unele momente date despre Alui
Gheorghe ºi poezia sa.
Adrian Alui Gheorghe care este poet, doctor în
filologie cu o tezã despre „Tinereþe fãrã bãtrâneþe
ºi sentimentul tragic al timpului” (poate ºi al 
spaþiului) ºi care trãieºte la Piatra Neamþ, dupã ce
cã este autor al peste zece volume de poezie ºi al
altor peste douãzeci de volume de prozã, eseu,
publicisticã, studii, îngrijirii de ediþii, deþinãtor al
unor varii premii, prezent în Istoria... manoles-
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cianã, ºi ºi bun prieten al nostru, ne dãruieºte
acum Paznicul ploii, un nou volum de poeme
(Limes, 2010), cu 9 desene ºi o copertã de
Laurenþiu Dimiºcã. Nu mai puþin de cinci
fotografii-portrete ale poetului, toate din zilele
noastre, împodobesc frontispiciul coperþii a patra.
ªi el scrie amplu, desfãºurat, patetic ºi inteligent,
generos, chiar dacã Covorul roºu (un poem de la
pagina 51) este „Numai ºi numai pentru Ion
Mureºan” , dar el, Alui Gheorghe,  este, cum scria
Gheorghe Grigurcu, „un sensibil ºi un afectiv”,
însã „un sentimental care nu umblã cu cioara vop-
sitã în antisentimentalism” (Cistelecan). Mie îmi
place la Alui Gheorghe  bunadispoziþie a senti-
mentului, umorul foarte cald, fin, liric mereu. Da,
îmi place Brahms,  spune un titlu. Da, îmi place
Alui Gheorghe, zic eu, „în amintirea tuturor
podurilor care duc spre Praga, în amintirea ploilor
care ne leagã ºi ne adunã”.
E posibil ca unele lucruri sã-i scape poetului. În
compensaþie, însã, altele, ce scapã mai tuturor, lui
nu-i pot scãpa. Fireºte, tot ce nu-i scapã e rod al
plãsmuirii sale: zgomotul unei monede aruncate
pe nisip, deschiderea unei stridii cu dinþii,
sãgetarea unui animal care nu existã, desprinderea
unui fir de pãr de pe creºtetul unei tigrese ºi altele
(vezi poemul de deschidere Martor). În timp ce
morþii îi cresc dinþii poetul manageriazã ceremo-
nia ceaiului dupã un tipic de asemenea inventat
de el însuºi. Calm, cu umor cumpãtat ºi bine
cumpãnit în lumea aceasta plinã de certitudinea
morþii, acceptã rãspunsurile convenþionale la
întrebãrile recurente: da, îi place Brahms.
Vechiului sãu ideal de a fi îmblânzitorul tuturor
cuvintelor, acum , spre bãtrâneþe, i-a luat locul o
cuminþenie, o umilitate cvasi-masochistã. N-a slãbit
însã vocaþia pentru iubire: nu doar iubirea dintre
douã entitãþi previzibile sau canonice, nu doar cea
care „miºcã sori ºi stele”, ci ºi cea dintre „douã chi-
fle/Din aluat fraged”. Iatã pânã unde merge
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atenþia sa. De altfel, aceastã atenþie plinã de solici-
tudine ºi tandreþe se proiecteazã, cu program, aº
zice, tocmai spre aceste relaþii pentru care ochiul
ºi simþurile de rând n-au nici o grijã: „Plãcerile
simþurilor sunt rãdãcinile anemice/ Care mai
cautã pãmântul altei lumi”.
Condiþia omului – despre care filosofii ºi scriitorii
nu obosesc a medita ºi a propune circumscrieri –
este, pentru poet, doar un caz particular al
condiþiei poetului. Asupra acesteia e concentrat
fãrã saþiu ºi fãrã oþiu, ca în Paznicul ploii, dar ºi ca
în aproape toate poeziile volumului, mai cu seamã
în cele din seria cu titlul Poetul bãtrân îºi declamã
faima. Invenþia metaforicã în discursul pe aceastã
temã este prodigioasã, atrãgãtoare, originalã ade-
sea, informaþia vine deopotrivã din viaþã ºi reali-
tate, din culturã ºi imaginaþie asociativã. Alui
Gheorghe e poetul despre care vorbim ºi despre
care cei mai buni critici de poezie au scris ºi scriu
analize ºi sinteze pãtrunzãtoare: el  „ demon-
streazã cã ºtie cum trebuie sã scrie un poet român
pentru a fi receptat la nivel european” (Marin
Mincu), el „spre deosebire de majoritatea optze-
ciºtilor ce cultivã desensibilizarea ºi dezafec-
tivizarea (forme ale unei demonii impersonale)
este încã un sensibil ºi un afectiv” (Gheorghe
Grigurcu), el „nu-i un sentimental care umblã cu
cioara vopsitã în antisentimentalism ºi nici un
suflet nãpãstuit de fervori aruncate în caricatura
lor, el gãseºte o soluþie ofensivã pentru a-ºi decla-
ma ºi aclama romantica, folosind tupeul atît în
imprecaþie, cît ºi în invocaþie” (Al. Cistelecan), el ºi
poemele sale postmoderne „nu recuzã pathosul,
temperat însã prin lucide infiltraþii sarcastice în
materia unui discurs de marcantã originalitate”
(Nicolae Oprea), el îºi structureazã poemele în
„scenarii dramatice, scenariile unor eliptice ori
mascate cosmogonii în care pulseazã deopotrivã
sentimentul deºertãciunii ºi alienãrile tipice
modernitãþii” (Mircea A. Diaconu).
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Când scrie Covorul roºu „numai ºi numai pentru
Ion Mureºan” dovedeºte cã versurile  se nasc nu
doar din indignare ci ºi din admiraþie, când
dedicã o „poezinovelã” lui „Ion Barbu, 
petrileanul” profitã de ocazie ºi face mãrturisiri
adânci despre oameni în general, aºa cum îi vede
el, ºi, mai ales, despre sine însuºi, aºa cum e vãzut
de propriu-i poem, alteori, dând de un adevãr
dureros („toþi taþii ajung sã moarã/ Încãrcând
biografiile fiilor/ cu un  stânjenitor sentiment de
ratare”), îl converteºte într-un tulburãtor poem al
dragostei filiale ºi, în general, cã scrie poeme mai
scurte ºi mai ironice, ori mai despletite ºi mai
patetice (precum  Metamorfoza), el ºtie sã obþinã
din ele o bunã mireasmã liricã. 
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Reamintim cã story-ul din prozele de mai dinainte, publicate în pa-
ginile revistei Familia, a fost acela al pregãtirii pentru plecarea vecinilor de pe
strada Cozia din Timiºoara în ortãcie (parteneriat n.n.) cu decedaþii de prin
Radna, de pe Valea Mureºului, pentru expediþia în Patagonia, ºtiutã ºi cu nu-
mele Tierra del Fuego, care se tãlmãceºte Þara Focului. În fragmentul care
urmeazã avem o discuþie cam într-o dungã (adicã mai cu nervi) despre cum
s-ar putea face bani pentru drum. Fie prin comerþ, fie altfel, ºtie oricine cum,
nu insistãm prea mult din acest punct de vedere.

*

Ca urmare a ºedinþei istorice þinute nu departe de cabina cãpitanului
Ahabu, vecinã bunã cu aceea a lui baba Chiþorana ºi moº Drulã, s-a decis atât
repararea velierului cât ºi mijloace pentru dobândirea de bani. Lucrurile nu
era simple deloc, pãreau altfel ºi chiar erau aºa. Unul dintre planurile avute în
vedere a fost imaginat de amicul Mermelegu ºi adus la cunoºtinþa nostromu-
lui ºi a marinarului din cart Isãilã care se afla chiar atunci pe banca obiºnuitã
din parcul Observatorului Astronomic, în acel loc atât de primitor încât toatã
lumea din echipaj când trecea simþea nevoia sã tragã sub umbra îmbietoare
a bãtrânilor platani care ocrotea banca ºi împrejurimile atât de bine încât
iarba era tocitã de picioarele celor care stãteau cu marinarul Isãilã în cart, sã
remarcãm ºi seminþele de dovleac ºi floarea soarelui, mai bine spus cojile de
seminþe care se vedeau peste tot, mãrturie a îndelungatelor taifasuri petre-
cute în acel loc cu adevãrat plãcut. Amicul Mermelegu a adus în discuþie pro-
fitabilitatea unei acþiuni pe care o avea în vedere ºi care pretindea o ieºire din
portul în care goeleta prea multã vreme a lâncezit. Nu era vorba de un drum
foarte lung ºi poate cã tocmai acest lucru ar putea fi un minunat prilej de

Aventuri livreºti

Daniel Vighi

Ce strigã dintre platani 
Gâbu Jugãnaru
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încercare a echipajului în toate cele necesare desfãºurãrii pânzelor în briza
care putea aºa de încurajator sã le umfle ca niºte frumoase burtici de gravide
care vor ajunge cât de curând mãmici destoinice. Drumul avea în vedere
achiziþionarea de trunchiuri de nuci în vederea comercializãrii lor pe piaþa
vesticã unde sunt cu adevãrat foarte scumpi. Acest lucru îl putea dovedi
amicul Mermelegu cu o serie de hârtie format A4 pe care ºi-a tipãrit tot felul
de calcule de rentabilitate ºi de oportunitate, cum se spune în mediile eco-
nomice. 

— O prostie, o adevãratã prostie, voi nu aveþi în cap altceva decât tâm-
penii d-astea, le strigã dintre platani Gâbu Jugãnaru. Ce sã facem, sã navigãm
anapoda prin tot felul de hudiþe, sã strigãm pe la porþi ca þiganii, credeþi voi cã-i
simplã treaba asta, cã aºa se fac bani, dacã aºa credeþi sunteþi niºte nimeni,
niºte cãcãreze de caprã care nu vor ajunge veac la Punta Arenas. Aºa credeþi
voi cã veþi da vreodatã faþã în faþã cu Antarctica XXI Staff, cã veþi ajunge la
selectul hotel din epoci aristocratice unde veþi primi instrucþiunile referitoare
la operaþiunile de ambarcare ºi debarcare ºi pe urmã veþi chefui la José
Nogueira Hotel. Când mi-oi vedea ceafa, veþi ajunge voi acolo, asta sã vã fie
clar, geaba porniþi cu goeleta prin hudiþe, ulicioare ºi locuri dosite: geaba! Nu
aºa se fac banii pentru zborul de la Punta Arenas la King George Island preþ
de cel puþin trei ceasuri încheiate. Pentru asta e nevoie de multe, nu ajung
doar banii ca sã dai bunã ziua prin bazele antarctice "Presidente Eduardo Frei
M." ºi "Bellinghausen" : cea dintâi chilianã, a doua ruseascã. Mã, pruncilor, voi
credeþi cã aºa de uºor e sã tropoteºti prin Fildes Bay ca sã te îmbarci pe bor-
dul lui "Grigoriy Mikheev". Ciuciu! E adevãrat cã putem merge sã ne milogim
pe la porþile oamenilor, asta chiar ºi eu o pot face, dacã aºa ne porunceºte cãpi-
tanul, dar nu aº vrea sã fac niºte treburi, care sã nu aibe încredinþarea lui, a lui
Ahabu ºi a adjunctului Isãilã. Eu ascult dacã-i musai ºi de Pãntãlie, de nostrom,
cã doar pentru ce e ºef de echipaj, ba ºi de cambuzierul Mermelegu. Pe de altã
parte, vã spun verde-n faþã cã ºtiu ce-i poate pielea harponierului Henteº Paia
încã de pe vremea când era bucãtar la popota ofiþerilor de la unitatea militarã
pe unde am trecut de multe ori cu volta-n vânt, care este, o ºtie ºi un copil cu
caº la gurã, o manevrã pentru schimbarea direcþiei goeletei împotriva vântu-
lui. Eram în voltã cu scârþâituri amarnice ale greementului, de la catarge, la
vele, ºi de la acestea la uriaºele parâme care se legãnau amarnic pe când tre-
ceam pe lângã popotã urmãriþi de miros de pãpricaº ºi iahnie de fasole cu
ciolan: adãugaþi aici ºi apele negre ale bãlþilor din spatele bucãtãriei provenite
de la cãminul de vizitare destinat sã permitã aerarea, accesul la reþeaua de
canalizare care transportã apele uzate, apele meteorice ºi apele de ºiroaie.  De
fapt, problema acolo era un tub din beton fisurat care permitea zoaielor sã
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dea buzna în porþiunile de iarbã din capãtul aleii care trece prin spatele
popotei. De multe ori a încercat, câteodatã a ºi reuºit Henteº Paia sã sustragã
bucãþi consistente de carne de porc, de oaie, de vacã sau de pasãre de la
bucãtãrie. Cea mai la îndemânã metodã de extragere era una cât se poate de
simplã: îºi aºeza pe semichelia capului o bucatã subþiricã de celofan peste
care aºeza carnea iar deasupra îºi proptea cãciula de astrahan care stãtea, ce-i
drept, niþel cam sãltatã peste marginile admise dar totul se petrecea relativ
repede pânã ce trecea de poarta unitãþii militare unde avem bãnuiala cã
Henteº Paia era înþeles cu cei de acolo, respectiv soldaþii ºi subofiþerii pe care
îi mituia cu þigãri ºi porþii duble de mâncare de la cazanele aprig mirositoare
ale bucãtãriei unitãþii militare. Acum sã ne înþelegem, una e popota, altceva e
bucãtãria soldãþeascã. E adevãrat cã nu de puþine ori unele feluri de mâncare
de la trupã bãteau din departe pe cele ale ofiþerilor ºi de aceea mulþi ofiþeri
cereau mâncare de la marmitã, cum se spunea cu o vorbã cazonã, acelei
chestii despre care dicþionarul ne spune cã e un vas mare cu douã torþi, cu
care se transportã mâncarea caldã ºi apa (în armatã). 

Bunicul lui Henteº Paia a fost tot bucãtar la armata roºie eliberatoare,
acolo a sustras carne ºi zahãr candel, dar ºi suficiente cantitãþi de glucozã pe
care o aducea acasã ºi din ea se înfruptau ºi vecinii din Pavilioane, cartierul
de blocuri militare din spatele caselor de pe strada unde stãteau pe banca din
faþa casei baba Chiþorana cu sora Sânziana, cumnata fratelui Micoarã, predi-
catorul de la biserica Velin la care cântã un cvartet de fete la fel ca acelea de
la Biserica din Portland ºi asta încã din vremea când þara tremura de frica
unor bande de criminalii veroºi precum „Petre Silberschmied, poreclit
Argintaru sau dezertori nemþi din corpul de armata Dirlewanger, corp creat,
la cererea expresã a lui Himmler, din condamnaþi la moarte sau la închisoare
pe viaþã. A urmat banda lui Gicã Cioc, poreclit Balaurul, ºi cea a rivalului aces-
tuia Sandu Moise, zis Hitler, datoritã mustãþii asemãnãtoare cu cea a Condu-
cãtorului”.

Mort în Patagonia 
(roman în lucru)
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INFORMAÞII DESPRE UNIVERSUL CARCERAL

Dupã gratii, Ioan Slavici nu va abandona scrisul. De la Vãcãreºti, revine
periodic cu tablouri, iar universul carceral îl stimuleazã. Sunt pagini impor-
tante, deosebit de colorate, subliniind schimbãri, chiar dacã, prin specificul
lor, descrierile sunt statice. O astfel de imagine întâlnim atunci când ziariºtii
vor fi condamnaþi ºi aduºi ca sã-ºi ispãºeascã pedeapsa. Suntem la câteva luni
de la primul popas în aceastã lume descompusã, a trãsãturilor umane ampu-
tate. La Vãcãreºti existã unele îmbunãtãþiri, redate de jurnalist cu meticulozi-
tate: „Am gãsit aici altã lume: alt director, alt grefier, alt prim-gardian, alt medic
ºi o curãþenie desãvârºitã, pânã la cele mai mici amãnunte. Ruinele tot ruine
erau, dar vãruite. Curtea era curatã ºi drumurile fuseserã drese ºi mãturate.
Unde mai înainte fuseserã mormanele de gunoi, acum era sãpat, greblat ºi
semãnat cu lucernã, fasole, cu pãtlãgele, cu porumb, ba pe la mãrgini aveam
ºi flori”1. Se vede cã gospodarul Slavici, deºi condamnat, apreciazã aceste
schimbãri!

Bãtrân ºi bolnav, dar mai ales cu orgoliul rãnit de acest tratament
nedrept, va ºti însã sã stea cu fruntea sus ºi sã dea o lecþie de demnitate. Nu
se va plânge mereu, aºa cum fãceau colegii de detenþie, ºi nici nu se va impli-
ca foarte mult în demersurile pentru eliberare, conºtient fiind de faptul cã
sunt zadarnice, atâta timp cât nu þin neapãrat de aparatul juridic, ci de cerbi-
cia guvernanþilor. Va sta dupã gratii resemnat, înarmat cu rãbdare, legalist,
pregãtit sã ispãºeascã sentinþa lipsitã de argumente. Despre atitudinea lui va
scrie Alexandru Tzigara-Samurcaº, eminent istoric al artei, fost prefect al

Mediafort

Lucian-Vasile Szabo

Ioan Slavici cel umilit

1 În Ioan Slavici, Amintiri, Închisorile mele, Lumea prin care am trecut, Ed. Albatros,
Bucureºti, 1998, p. 146.
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Poliþiei capitalei în perioada ocupaþiei. Samurcaº fusese numit în funcþie prin
decret regal, semnat de rege la Iaºi, însã nu a scãpat de pertractãrile în justiþie,
fiind considerat „omul nemþilor”. Nu va fi arestat sau judecat, însã câteva luni
se va afla în anchetã. Adesea, era dus la Vãcãreºti, unde era confruntat cu alte
persoane considerate trãdãtoare. Într-o astfel de vizitã în închisoare va obser-
va: „În curtea închisorii am vãzut pe Slavici, calm ºi resemnat”2.

Este o atitudine surprinsã, într-un limbaj mai colorat, ºi de Tudor
Arghezi, încarcerat alãturi de prozatorul ardelean: „A venit de acasã cu patul
lui de campanie ºi cu un geamantan: un pat de lemn, care se strângea în zig-
zag, cu un pled de voiaj, cu hârtie, cu cernealã ºi cu o cratiþã cu coadã, de alu-
miniu, pe o lampã de spirt. Pe când îi fierbea supa cotidianã, de cartofi, pe
aceeaºi masã de un metru pãtrat el scria zece ore pe zi”3. O undã de invidie
rãzbate de aici, mai ales pentru calmul pãstrat de prozator. Lucrurile sunt
nuanþate, cãci Arghezi va veni sã-ºi ispãºeascã pedeapsa cu... câinele! Îi va face
baie în fiecare searã aproape...

NICOLAE IORGA, NECRUÞÃTORUL

Atitudinea lui Slavici faþã de Nicolae Iorga (ca ºi faþã de alþi ziariºti sau
scriitori importanþi) este constantã. Istoricul este, aºa cum am vãzut deja,
oscilant. ªi Octavian Goga va face la fel. Cert este cã în toamna anului 1914,
când Neamul românesc îl face de ocarã pe publicistul ardelean (având un
articol intitulat Ruºinea bãtrâneþilor dlui Slavici), Iorga se simte nevoit sã
intervinã personal. Nu se aratã virulent faþã de Slavici, ci împotriva celor care
l-ar fi „silit” sã publice în Ziua. În binecunoscutul sãu stil, cu iz apocaliptic,
Iorga scrie: „Acasã era o familie, o familie grea, foarte grea. ªi decât sã-ºi tragã
un glonte, lãsându-ºi copiii muritori de foame, omul a luat din mâna contelui
Czernin pâinea lui Iuda. Poate nu e bine sã-l întrebãm ce gust are – dupã ce
a hrãnit pe ceilalþi – pentru dânsul. Este evidentã o vinã în aceastã poveste.
Cine judecã drept, va gãsi cã sunt mai mulþi, foarte mulþi vinovaþi”4. 

Nu dureazã mult ºi Nicolae Iorga iºi reface poziþia. Din nou îl criticã pe
ardelean în termeni duri. De data aceasta, nu mai avea nicio scuzã. Vina lui
era acum de a fi scris favorabil despre numirea contelui Czernin ca ºef al
legaþiei (ambasadei) Austro-Ungariei la Bucureºti. Acesta, ca ºi omologul lui

2 Alexandru Tzigara-Samurcaº, Memorii III, 1919-1930, Ed. Meridiane, Bucureºti, 2003, p. 34.
3 În Vasile Netea, Interviuri literare, Ed. Minerva, Bucureºti, 1972, p. 125.
4 Neamul românesc, IX, nr. 41, 19 octombrie (2 noiembrie) 1914. Dupã ce va fi ambasador la
Bucureºti, contele Czernin va deveni ministru de externe al Austro-Ungariei.
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german, va fi pus sub supraveghere pentru a i se descoperi legãturile:
„Contraspionajul român a studiat cu deosebitã atenþie pe oamenii politici
români ce simpatizau cu Puterile Centrale. O grijã deosebitã a fost acordatã
contelui Ottokar Czernin, ambasador al Austro-Ungariei la Bucureºti, în
perioada 1913-1916 ºi lui von Leur Busche, ambasadorul Germaniei în
România. Au fost luate, de asemenea, mãsuri discrete ºi sistematice pentru
urmãrirea legãturilor suspecte ale legaþiei germanã ºi austro-ungarã cu
diferite personalitãþi politice din þarã, cu oameni de afaceri, cu reprezen-
tanþele economice austro-ungare ºi germane”5. Diplomat cu experienþã ºi fin
analist, contele Czernin ºi-a dat seama, încã de la începutul anului 1914, deci
înainte de izbucnirea rãzboiului, cã opinia publicã româneascã nu mai este
apaticã, ci cã existã un curent tot mai puternic împotriva Austro-Ungariei6. 

Czernin a fost un ambasador implicat, dupã cum aratã datele publicate
ulterior. Din corespondenþa diplomaticã reiese inclusiv faptul cã Austro-
Ungaria era decisã sã garanteze României alipirea Basarabiei, precum ºi
cedarea unei pãrþi din Bucovina, cea cu mormântul lui ªtefan cel Mare. Dacã
privim cu atenþie, vedem cã este partea din Bucovina aflatã astãzi în compo-
nenþa României. De asemenea, diplomatul era la curent cu posibilele scenarii
cu privire la evoluþia lucrurilor. În 1914 ºtia cã o ofensivã româneascã în
Ardeal este aproape sigurã. Se angaja sã facã tot posibilul sã o împiedice ori,
dacã nu e posibil, sã obþinã de la regele Carol I ocuparea parþialã a
Transilvaniei ºi evitarea oricãrei colaborãri cu Rusia7. Sunt jocuri de culise cu
multe dedesubturi, mai puþin vizibile însã la suprafaþã, în opinia publicã,
extrem de inflamatã ºi canalizatã. Slavici ºi Arghezi, alãturi de alþi lideri de
opinie, vor avea de suferit ºi din cauza acestor neadecvãri. Vor fi oscilaþii,
semn cã puterea era încã ºubredã, iar treburile þãrii în degringoladã. Unii
ziariºti, dintre cei arestaþi imediat dupã retragerea trupelor de ocupaþie, vor
fi eliberaþi în perioada în care Slavici îºi va începe calvarul de 11 luni prin cen-
trele de detenþie. Pentru Arghezi perioada va fi ºi mai lungã, depãºind un an.
Un memorialist atent al acelor vremuri va nota cã dupã gratii vor rãmâne
doar ziariºtii care au scris la Gazeta Bucureºtilor8.

În Procesul ziariºtilor din 1919, Ioan Slavici va ajunge sã sufere într-atât
încât îºi va nega condiþia de ziarist. Este un aspect curios pentru un om care
a fost un editor de publicaþii extrem de priceput, cum puþini sunt în istoria

5 Paul ªtefãnescu, Istoria serviciilor secrete româneºti, Ed. Divers-Press, Bucureºti, 1994, p. 43.
6 Andreea Dãncilã, Literaturã ºi politicã externã în 1914: dosarul piesei Domnul notar,
Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, nr. 16/I / 2012, pages: 241-252.
7 Anastasie Iordache, Ion I. C. Brãtianu, Editura Albatros, Bucureºti, 1994, p. 232.
8 Alexandru Marghiloman, Note politice (1897-1924), IV (1918-1919), Institutul de arte grafice
Eminescu, Bucureºti, 1927, p. 218.
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presei româneºti. De asemenea, pana s-a a sclipit într-o mare diversitate de
produse jurnalistice, de la reportajele în care faptele ºi participanþii sunt
redaþi cu pregnanþã, extrem de uºor de recunoscut, la acute analize economi-
ce ºi pe teme de educaþie. Desigur, jurnalismul politic a fost marea tentaþie,
guvernarea (în România sau Austro-Ungaria) intrând sub tirul sãu polemic.
În faþa tribunalului, Slavici va accentua calitatea sa de dascãl, deºi pâinea de
toate zilele ºi-a câºtigat-o atât din lecþii, cât ºi din scrisul la ziar ori din manage-
mentul redacþional. În disputa cu comisarul regal Gheorghe Niculescu-
Bolintin, anchetator ºi procuror în proces, în plenul Curþii Marþiale a Armatei
a II-a, Scriitorul gazetar va preciza: „Eu nu sunt numai gazetar, ba nici nu sunt
chiar gazetar; am trãit din dãscãlie. Dascãl am fost ºi sunt. Printre picãturi am
fãcut ºi literaturã, din care la noi nu poþi trãi, ºi am scris ºi la gazete, ceea ce
pentru mine nu era o meserie”9.

„A SCUIPAT SPRE MINE TARE ºI CU MULTÃ OSTENTAÞIUNE”

În ziua când Ioan Slavici împlineºte 71 de ani este dus în faþa ancheta-
torilor. Pe drum are loc o întâlnire dramaticã. Scena este redatã în paginile de
memorialisticã: „În drum spre Curtea marþialã mi s-a întâmplat sã-l întâlnesc
pe marele nostru istoriograf  Nicolae Iorga. Trecea, mergând spre Academia
Românã, prin faþa palatului ªtirbei, iarã eu mã aflam în cealaltã parte a strãzii,
mergând spre Biserica Albã. Zãrindu-mã, el s-a oprit ºi a scuipat spre mine
tare ºi cu multã ostentaþiune”10. Este supãrat pe gestul marelui om de culturã,
mai ales cã este unul surprinzãtor. Însã ºi în aceastã situaþie, gazetarul nu uitã
sã vorbeascã despre el în termeni echilibraþi, amintind cã este „marele nostru
istoriograf”. Mai departe, autorul menþioneazã cã atunci când a avut un acci-
dent (a cãzut de pe schelele folosite pentru ridicarea casei sale din Bucureºti
ºi ºi-a rupt douã coaste, clavicula dreaptã, fiindu-i afectaþi plãmânii ºi ficatul),
Nicolae Iorga, însoþit de Dimitrie Onciul, a venit sã-l viziteze la spital, unde a
încurajat-o ºi pe soþia sa, Eleonora. Ziaristul cãzut de pe schele chiar scrie cã
îºi aduce aminte „cu viuã recunostinþã cã bunul meu prieten Nicolae Iorga”
a fãcut acel gest deosebit de susþinere...

Atunci când Iorga scuipã spre Slavici pe stradã, în 1919, de fapt cei doi
erau pe aceeaºi poziþie ideologicã. Pare cã marele istoric nu a crezut în posi-
bilitatea  alipirii Transilvaniei ºi Banatului la România. Scriitorul ardelean a
spus-o în mai multe intervenþii publice. ªi a plãtit pentru aceste afirmaþii ºi
credinþe. Ideile lui Iorga au rãmas secrete mult timp. Au fost dezvãluite mult

9 Ioan Slavici, op. cit., p. 128.
10 Idem, p. 88.



mai târziu, atunci când intervenþiile sale publice îi consolidaserã imaginea de
apostol al neamului. Existã o mãrturie în geografia publicisticã a istoricului,
fãcutã de I. G. Duca,  un memorialist exact ºi un apropiat al lui I. I. C. Brãtianu.
El îi atribuie lui Iorga urmãtoarele cuvinte: „«Îþi vorbesc de Ardeal, crezi dta
serios cã îl putem cuceri; cã vom avea o Românie Mare?» Din ce în ce mai sur-
prins îi rãspund: «Dar bineînþeles cã o cred, dar sunt convins, altminteri n-aº
urma pe Brãtianu ºi n-aº sta în guvern». «Ei, vezi, eu aceasta nu o cred. Sunt
convins cã din toate acestea nu va ieºi nimic»”11. Dupã cum vedem, declaraþia
este redatã de I. G. Duca, adversar politic al lui Iorga, ceea ce ne face sã avem
o anumitã reþinere în a o lua ca definitivã. Altãdatã, în 1917, istoricul expri-
mase (e drept cã mai degrabã retoric) posibila unire. Se va referi la Banat, con-
semnând decesul generalului Ioan Dragalina: „Dar mâne, când Banatul lui
pãrintesc va fi carne din trupul României biruitoare”12. Iorga îºi exprima
acest crez în perioada în care o mare parte a României era ocupatã de trupele
Puterii Centrale.

Lucian-Vasile Szabo
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11 I. G. Duca, Memorii, II, Ed. Helicon, Timiºoara, 1993, p. 26.
12 Nicolae Iorga, Moartea generalului Dragalina, reluat în Oameni cari au fost, Ed. Militarã,
Bucureºti, 1975, p. 160.  
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Biografia Monicãi Sãvulescu Voudouri pare ruptã dintr-o ficþiune pi-
carescã: prima parte a vieþii trãieºte în mai multe oraºe din vestul României,
dupã care se stabileºte la Bucureºti, unde face ºi un doctorat în filosofie
(1974). Profeseazã apoi la Institutul de Artã Teatralã ºi Cinematograficã ºi
realizeazã emisiuni culturale radiofonice. La 43 de ani fuge în Olanda.
Domiciliul ei are în prezent douã repere în afara graniþelor patriei-mamã:
Utrecht ºi Atena. În exil, ea s-a specializat într-un domeniu nu foarte strãin
de competenþele principale, anume în sociologie, devenind expertã în aria
emigraþiei. Alãturi de studiile ºtiinþifice, ea publicã în continuare literaturã
ºi traduce în românã scriitori olandezi ºi greci, pãstrând, totodatã, legãturi
puternice cu lumea teatrului. A publicat prozã scurtã, roman, memorii,
publicisticã, eseuri ºi articole de specialitate, primind numeroase premii în
afara României. Este tradusã în Olanda, Spania, Grecia, Belgia ºi Franþa.
Scriitoarea a rãmas conectatã la presa literarã din þarã prin colaborãrile de
la revista „Cultura”, unde a scris pânã la ultimul numãr articole pe teme di-
verse, de la literaturã la sociologie ºi antropologie. 

În tot ce scrie, Monica Sãvulescu Voudouri rãmâne fidelã radio-
grafierii fiinþelor aflate la rãspântii. Specialistã a operei lui Cehov, despre
care a ºi scris o carte, scriitoarea a imprimat propriului discurs forma de
prizonierat specificã autorului rus, jonglând cu destine ce aparþin unor
înstrãinaþi. Dincolo de dramele mici de familie ºi de poetica autoamãgirii,
proza pe care o scrie în afara graniþelor nuanþeazã ample meditaþii asupra
istoriei contemporane. 

Viziunea ei este una transnaþionalã, imaginând indivizi cu rãdãcini
compozite ce sunt prinºi în labirinturi sociale ºi identitare. La fel ca romanul
Fetele Nikas, ºi recentul Dacã treci podul Sowetourmãreºte felul cum femi-
nitatea, aici pusã în legãturã mai tensionatã cu trauma emigraþiei, trebuie
sã se reinventeze, indiferent de utopiile sociale ºi sentimentale. O scenaris-
tã celebrã, Marisa, fuge în 1985 din România comunistã împreunã cu fiica

Conivenþa

Marius Miheþ

Nefericirea aºteptatã
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ei în Olanda. Ajunsã la azilul din Amesterdam, un întreg angrenaj birocratic
se pune în miºcare, de la asistenþi sociali, la avocaþi, doctori ºi simpli emi-
granþi naturalizaþi, fiecare cu problemele lor ascunse ºi prejudecãþile tulbu-
rate. Naraþiunea dinamicã poartã cititorul în mai multe þãri de pe continent
pânã în Africa de Sud, unde politica apartheidului aminteºte
protagoniºtilor de felul cum realitatea concureazã iluziile individuale. 

Aºa cum îl gândeºte Monica Sãvulescu
Voudouri, motorul identitar produce nu
doar energii nebãnuite în situaþii limitã, ci,
mai mult decât orice, el reconfigureazã chi-
purile feminitãþii. Într-un studiu de sociolo-
gie, scriitoarea vorbeºte despre un concept
cheie, anume feminizarea emigraþiei, ce du-
ce la înþelegerea exilului ca dimensiune
transnaþionalã. Conceptul va fi încarnat în ro-
man de Marisa, scenografã de succes fãrã no-
roc în cãsnicie. Îndrãgostitã de un misterios
grec pripãºit vremelnic în România comu-
nistã, ea se refugiazã în Olanda. Monica Sãvu-
lescu insistã pe felul în care emigrantul îºi
poartã cochilia identitarã („am în spinare
toate visele mele. Toate vârstele mele. Toate
þãrile mele. Toate poveºtile mele. Încã nespu-
se”), dar mai ales ea aratã cum sporeºte „reali-
tatea-n fâºii”. 

Toþi naratorii prezintã, de fapt, fâºii sim-
bolice de realitate - fragmente dintr-un puzzle

ce alcãtuieºte, în aparenta simplitate, un destin multiplu. Fiica Nadia, de
pildã, deºi se diferenþiazã de mamã prin profesie ºi fel de-a fi pur ºi simplu,
devine una cu cealaltã, chiar ºi pe nesimþite. Ideea e cã experienþa comunã
a emigrantului, indiferent de vârstã, se încrusteazã în celãlalt ca o ampren-
tã definitivã. Stigmatul trecutului comun devine, iatã, o problemã dupã
adaptare. Cei maturi nu pot scãpa de el ºi nici nu-ºi doresc asta cu adevãrat,
iar cei tineri ascund complexul sub masca integrãrii în þara de adopþie. De
la debutul experienþei lor ºi pânã la sfârºit, lucurile graviteazã între aceste
sensuri de du-te vino interioare. În tranziþia azilului asistãm la inversarea
rolurilor. Mama, bolnavã de depresie, devine copilul fiicei - maturizatã
înainte de vreme. Mai târziu, devenitã la rândul ei mamã, Nadia poate în
sfârºit concepe fericirea prin familie.  

Monica Sãvulescu Voudouri,
Dacã treci podul Soweto,
Bucureºti, Editura Tracus Arte,
2015
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Existã o mitologie a dârzeniei, transferatã de la mamã la fiicã sau de
la o condiþie la alta, de la un continent la altul, pe a cãrei partiturã perseve-
reazã naratorii. La urma urmelor, toþi protagoniºtii urmeazã acelaºi ºablon,
indiferent cã vin din lumea totalitarã sau din cea liberã: în vertijul provo-
cãrilor, ei reacþioneazã prin resursele ascunse ale interioritãþii lor, semn cã
nu se cunosc de-ajuns, nici cei cãliþi prin suferinþã ºi anxietate, nici cei
orbiþi de comoditatea democraþiei. Monica Sãvulescu Voudouri supra-
pune destine ce se potrivesc unei psihologii comune omului contempo-
ran. Marisa ºi Nadia trãiesc o dramã complexã: eºecul familiei, apoi cel al
refacerii cãsniciei, triplat de exil ºi sfârºind într-un labirint al legãturilor
temporale. Episodul când, dupã trei ani de exil olandez, viziteazã rudele
greceºti ale noului iubit, este grãitor. ?i de-o parte, ºi de alta se observã nece-
sitatea stabilirii unui reper fix, posibil numai prin conceptul de familie („Se
afla deci aici, alãturi de aceastã femeie pe care nu o vãzuse niciodatã pânã
atunci, în siguranþã. În familia pe care ºi-o cãuta”). 

Starea de nesiguranþã devine moto-ul destinelor prinse în acest
pãienjeniº greu de depãºit. În afara lor, câteva personaje-naratoare, ca toþi
ceilalþi, vegheazã providenþial: Jurrian, „mentorul”, este asistentul social
care evalueazã integrarea celor douã eroine cu siguranþa occidentalului ce-ºi
cunoaºte mai bine slujba decât pe sine însuºi. Supravegherea est-
europencelor subtilizeazã propria dramã de familie. Parte dintr-o societate
de ultra-reformaþi, Jurrian rupe legãturile cu familia când se împotriveºte
restricþiilor religioase. Drama lui se naºte din imposibilitatea afirmãrii sen-
timentelor, condiþie din care evadeazã prin chiar profesia îmbrãþiºatã - grija
pentru ceilalþi. 

Cu toþii sunt pacienþi ai nefericirii, indiferent de lumea cãreia îi
aparþin, fiind condamnaþi sã nu poatã comunica pânã la capãt cu un
Celãlalt. 

Prin Piet, avocatul, aflãm câte ceva despre iubitul misterios al
Marisei, cel care o ajutã sã plece în Ocident cu promisiunea unei vieþi noi.
Se configureazã astfel pentru cititor personajul absent al naraþiunii, ce
provoacã alte schimbãri de macaz existenþial. La fel cum Nadia are ceva
atipic în felul ei de-a fi, El „are ceva nefiresc”; de fapt, la rându-i, el se prefigu-
rezã tot ca un pacient al melancoliei din care nu poate scãpa. Mai intere-
sant este Piet ca liant între Marisa-Nadia ºi sora lui, Denise, plecatã în Africa
de Sud pe urmele unei iubiri izbãvitoare ºi care, dupã eºec, rãmâne în noua
þarã cu alt rost revelator: sã salveze vieþile altora, implicându-se în politica
de emancipare a populaþiei de culoare. Monica Sãvulescu prinde în toate
aceste poveºti ideea ei de cãpãtâi, anume cã vieþile paralele ajung sã inter-
fereze într-un punct al nefericirii autentice, salvatoare. Ideea se prelungeºte



ºi în aventura Marisei din experienþa ei de scenografã, când are ambiþia
realizãrii unui decor al unor astfel de lumi paralele „ºi în acelaºi timp
închise una în alta”. Concluzia produce un suprasens existenþialist:
„Miraculosul ºi inconturnabilul existã, acesta e singurul adevãr. Chiar dacã
el se manifestã în realitatea palpabilã, în lumea realã sau în imaginaþie, în
vis, în halucinaþii. Existã, deci este un dat al vieþii, nu e o construcþie falsã”.  

Nu lipsesc meditaþiile despre eºecul social al lumii libere, de la rolul
familiei, la cel al intelectualilor. De pildã, doctorul Gerrit, dincolo de faptul
cã ºi el participã la portretul bãrbatului absent al Marisei, experimentazã
prin cazul unui tânãr, Sebastian, felul cum psihologia greºitã dizolvã con-
ceptul de familie. Mai mult decât atât, interogaþiile romanului se sincroni-
zeazã cu istoria extrem-contemporanã (atentatele din Franþa) ºi noua po-
liticã de condamnare etnicistã: „Ce înseamnã sã-i acorzi de la naºtere unui
om un statut social de damnat?”. Sau cea mai apocalipticã dintre toate,
despre dezumanizarea alertã a intelectualilor; în prezent, ei apar „ulceraþi
de ipocrizia lumii”. Prin urmare, povestea Marisei în exil se transformã într-
un paravan al meditaþiei despre o Europã supusã asediilor identitare de
neimaginat înainte de instalarea stãrii de fricã. 

În ciuda dimensiunilor reduse, romanul are densitãþi simbolice ºi
interogaþii deosebite. Aglomerarea lor din final oferã cititorului o paletã
generoasã de meditaþii la zi. Dincolo de toate, însã, Dacã treci podul
Sowetorãmâne, la un prim nivel de lecturã, povestea labirinticã a unui eºec
în lumea liberã ascuns în spatele unei boli secrete ºi tradus printr-un ver-
dict universal: nicãieri nu scapi de destin. La al doilea nivel descoperim în
decorul dezumanizat al Occidentului însuºi conceptul fericirii imposibile.
Monica Sãvulescu Voudouri problematizeazã în romanele ei psihologia
unei lumi în care se disting indivizi croiþi pentru fericire ºi alþii condamnaþi
la aºteptare utopicã. 

Dacã treci podul Soweto este o carte despre imposibilitatea fericirii
într-o lume ce promoveazã, paradoxal, toate posibilitãþile ei.

Marius Miheþ
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Drumul drept spre Neverland

Pe Radu Gãvan nu l-am întâlnit niciodatã în
persoanã, ºtiu cum aratã doar din poze ºi vocea i-am
auzit-o doar de câteva ori, la telefon – toate aces-
tea mi-ar putea îndreptãþi bãnuiala cã el nu existã,
de fapt, ori cã este altfel, poate total diferit de cum
s-a prezentat cititorilor. I-am cunoscut însã proza,
am avut acest privilegiu, i-am citit-o dinainte ca ea
sã ajungã la public, aºa cum mi-a fost clar cã meri-
ta ºi cã pânã la urmã o va face. Cunoaºterea aceas-
ta sunt încredinþat cã e mai importantã, mai ade-
vãratã decât oricare alta, nemijlocitã, pânã într-
atât încât aproape cã-mi doresc sã amân la infinit
întâlnirea personalã. Autorul Radu Gãvan este, în
multe feluri, vocea narativã care lipsea din litera-
tura românã a prezentului, iar romanul cu care a
debutat la sfârºitul lui 2014, Exorcizat, a demon-
strat asta foarte bine, i-a atras atenþia cititorilor,
dar, mai rar lucru, ºi a confraþilor. De unde înainte
era un anonim poate neîncrezãtor în destinul sãu
literar, în doar câteva luni a ajuns scriitor recunos-
cut ºi apreciat, adicã acel Radu Gãvan cu care m-am
întâlnit eu de la primul contact textual. Exorcizat,
un roman dur, necruþãtor, imposibil de ignorat ºi
scris cu o ºtiinþã instinctualã a construcþiei nara-

Camera de gardã

Mircea Pricãjan

Radu Gãvan,
Neverland

Editura Herg Benet,
Bucureºti, 2015
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tive, ºi-a adjudecat pe bunã dreptate Premiul Mircea Ciobanu, oferit de
Uniunea Scriitorilor din România pentru carte de debut, pentru prima
datã în 2015! Editura Herg Benet a mizat pe el ºi a câºtigat un autor de cursã
lungã. Intuiþia dintâi a fost confirmatã, drept care, iatã, acum, la exact un an
dupã debut, îi publicã un al doilea roman, Neverland, diferit în ton ºi temã
de primul, însã la fel de puternic, clãdit pe angoasã ºi derutã, pe depresie
ºi iluzie, pe disperare.

Stilul autorului mi se pare de acum o marcã  personalã clarã: fraze
scurte, tãioase, care însã doar în mãnunchi au putere, e o acumulare în
crescendo, paragrafele funcþionând la Gãvan ca o singurã mare frazã sin-
copatã. Acest artificiu îi permite salturi care altminteri ar pãrea gãunoase,
iar balansul dintre real ºi imaginarul sumbru al personajelor are ceva din
miºcarea unei pendule. Anton, protagonistul jumãtãþii celei mari din
Neverland, aceea istorisitã la persoana I singular, seamãnã cu protagonis-
tul romanului anterior prin felul în care a fost programat pentru viaþã: izo-
larea de familie, impusã ºi de la un moment încolo autoimpusã, îl transfor-
mã într-un permanent cãutãtor al echilibrului. Când îºi aflã în sfârºit anco-
ra, când se îndrãgosteºte ºi îºi întemeiazã o familie având toate datele feri-
cirii, acea programare din anii formatori îl trage înapoi, îl face sã dea cu
piciorul la tot, angajându-se într-un adulter pânã la urmã nici mãcar satis-
fãcãtor. Iar ca dezastrul sã fie pregãtit pânã la capãt, i se refuzã inclusiv
ºansa la iertare: a doua zi dupã recunoaºterea infamei fapte, soþia lui moare
într-un accident de maºinã. Anton rãmâne astfel vinovat ºi, paradoxal,
neconsolat ºi face încercãri mari sã uite de sine, concentrându-se în
schimb asupra fiicei sale, Letiþia – neconsolatã la rândul ei, chiar dacã sur-
prinzãtor de echilibratã la cum ne este prezentatã în roman. Numai cã
încercãrile lui Anton sunt zadarnice, sfâºierea s-a produs, inima lui pierde
sânge constant ºi tot ce îi mai rãmâne e nostalgia simþurilor (atingeri, miro-
suri, imagini din acel Eden casnic din care singur s-a alungat) pe care
încearcã sã le þinã vii prin intermediul copilei. Poate de aceea, fiindcã este
doar o prezenþã-surogat, rãspunzând nevoilor sentimentale ale tatãlui,
Letiþia nu trãieºte cu adevãrat în roman, ci e doar o penumbrã, o prelun-
gire idealã a lui Anton. În numele ei, pentru fericirea ei de o clipã, fãrã
îndoialã exageratã în mintea lui, tatãl decide sã abdice iarãºi de la raþiunea
altminteri greu pãstratã ºi sã dinamiteze o situaþie care pãrea sã îi scoatã în
sfârºit din derutã: postul de îndrumãtor literar al fiului unui bogãtaº –
supranumit Luis Porcu – darnic cu oricine i-ar ajuta odorul sã îºi confirme
& cizeleze talentul. Astfel, Anton refuzã continuitatea înspre bine,
înjunghie mâna întinsã în ajutor ºi fuge la Disneyland-ul dorinþei Letiþiei –
totul într-un episod aproape psihotic, schizoidal, de neînþeles dacã
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scoatem din calcul acea programare greºitã  despre care aminteam înainte.
Vedem însã cã Anton acþioneazã în final cu consecvenþã, distrugând totul
într-un gest cvasi-sinucigaº. Nici mãcar soarta micuþei Letiþia nu mai pare
sã îl preocupe cu adevãrat în vreme ce aleargã împreunã printr-o pãdure
strãinã, urmãriþi de al doilea protagonist al cãrþii, Ionuþ zis Moroiu, cel care,
în pofida tuturor nedreptãþilor din viaþa sa, reuºeºte sã þinã mereu viu sen-
timentul nobil al prieteniei – chiar dacã pentru aceasta trebuie sã recurgã
la crimã, faptã justificatã de datoria rãzbunãrii.

Neverland nu e un roman la fel de dur în limbaj ca Exorcizat, însã
implicaþiile poveºtii sunt mult mai dureroase. Radu Gãvan pare sã fi desco-
perit modul prin care sã creascã impactul reducând tonul, ºi acesta nu e pu-
þin lucru, aº spune cã e o evoluþie de rafinament la un autor aflat în plinã
dezvoltare artisticã.
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Dintre românii plecaþi între cele douã rãzboaie mondiale la Paris,
numele lui Licã Cracanera, cu tot exotismul sãu sonor, nu e de naturã sã ne
evoce mare lucru. Nu doar cã n-a scris nimic, nefiind vreun literat, dar nici
scriitorii din exilul parizian care l-au cunoscut nu i-au dat prea multã
atenþie, pomenindu-l doar în treacãt, deºi s-au aflat mai mereu în compania
lui. ªi totuºi acest personaj obscur a jucat un rol important printre intelec-
tualii de acolo. Mulþi dintre ei îºi duceau cu greu traiul în capitala Franþei,
suferind de mari privaþiuni, mai ales dupã ocuparea Parisului de cãtre
nemþi. Nici dupã încheierea rãzboiului n-au dus-o prea bine, cu tot ajutorul
unor magnaþi ca Malaxa sau a generalului Rãdescu, al cãror rol a fost mai
mult de sprijinire a activitãþii culturale a românilor din diaspora; în exis-
tenþa lor prozaic-cotidianã, au fost nevoiþi sã recurgã la prieteni aflaþi în exil
ca ºi ei, dar care aveau talente de altã naturã.

În anii din timpul celui de-al doilea rãzboi mondial ºi în cei imediat
urmãtori, când viaþa la Paris devenise tot mai grea din cauza scumpirii
hainelor ºi alimentelor, Cioran ar fi avut toate ºansele sã ajungã unul dintre
cloºarzii de pe cheiurile Senei, de n-ar fi avut prieteni care sã-i sarã în aju-
tor. Bursa de student, pe care i-o acordase cu generozitate Alphonse
Dupront, directorul Institutului Francez de la Bucureºti, era de domeniul
trecutului, iar alte surse de venit nu prea avea, doar pãrinþii mai trimiþându-i
din când în când ceva bani. Cu toate acestea, la începutul lui 1946, le scria
celor de acasã: „Eu m-am descurcat bine tot timpul. Am avut rezerve ca sã
trãiesc ºi mai am încã. În plus, prieteni bogaþi mi-au venit în ajutor.”1

Prietenii aceºtia avuþi revin mereu în scrisorile sale, cum e cea din aprilie
1946: „Vã scriu de la þarã, de la un prieten francez medic, care m-a invitat sã

Eseul

Alexandru Seres

Marginalii la exilul parizian: 
Licã Cracanera, „prieten ºi
protector al intelectualilor”

1 Emil Cioran, Scrisori cãtre cei de acasã, Ed. Humanitas, Bucureºti, 1995, p. 15.
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stau la el vreo zece zile. Cum regiunea e bogatã ºi el câºtigã mult, e inutil sã
vã spun cã mãnânc dumnezeieºte, cum la Paris n-ar fi fost posibil decât cu
sume fantastice.”2

Un alt mare român în exil la Paris, Mircea Eliade, pomeneºte adesea
de crunta sa lipsã de bani ºi de greutãþile întâmpinate în procurarea hranei
sau a unei locuinþe, mai ales cã preþurile dupã rãzboi urcaserã pânã la cer:
„Apartament sau garsonierã imposibil, camere de hotel, modeste, foarte
greu ºi foarte scump. A mea e 150 fr., a Gizei 120 fr. Legume fierte ºi pâine
excelentã poþi avea sub 100 fr. masa. O masã bunã – de la 500 fr. de per-
soanã. (...) Noi mâncãm serile din sac sardele, brânzã, crenvurºti. Într-un
restaurant din cartier, am mâncat o datã singuri cu 300 franci, îngrozitor:
trei bucãþi de sfeclã, douã bucãþele de carne (2 persoane 100 fr.), o coajã de
brânzã uscatã, fermentatã, ulceratã, alteratã etc. ºi un strugure, cu un pahar
de vin prost. Noroc cã nu m-am îmbolnãvit.”3

Doar citind astfel de rânduri înþelegem ce însemnãtate enormã
putea avea, pentru intelectualii în exil la Paris în acele vremuri dificile, aju-
torul dat de cãtre câþiva prieteni cu stare. Fãrã aceºti prieteni de nãdejde,
destinul multora ar fi fost poate sumbru.

Asemenea lui Cioran, Eliade se va afla ºi el de multe ori la ananghie,
fiind ajutat de prieteni providenþiali. Unul dintre ei era Licã Cracanera,
nelipsit în toþi aceºti ani din anturajul lui Cioran. Prima lor întâlnire are loc
cu ocazia unei misterioase cine, la Paris, în 19434, în vremea când Eliade era
încã ataºat cultural la Lisabona. În Jurnalul portughezrelateazã cã în prima
jumãtate a lunii noiembrie plecase la Paris, pentru douã sãptãmâni; în tim-
pul acestui sejur, îi face o vizitã lui Benjamin Fondane, fiind pentru prima
ºi ultima oarã când îl întâlneºte pe poetul care „locuia ascuns, cu sora lui, ºi
nu vedea decît foarte puþini prieteni”. Însã împrejurãrile acestei vizite sunt
povestite în amãnunt de-abia în Jurnalulsãu din 1975, unde îºi reaminteºte
cã venise la Fondane împreunã cu ªtefan Lupaºcu ºi Cioran, dar ºi cu un alt
român, Licã Cracanera. 

Acelaºi Cracanera îl va aºtepta, alãturi de Cioran, în gara din Paris,
dupã ce pãrãsise definitiv Lisabona. Iatã cum relateazã Eliade ziua sosirii
sale în capitala Franþei, în 1945: „Am ajuns la Paris duminicã, 16 septembrie.
În garã, ne aºteptau Emil Cioran ºi Licã Cracanera — un «om de afaceri»,
prieten ºi protector al intelectualilor, pe care îl cunoscusem cu doi ani

2 Ibidem, p, 16.
3 Mircea Eliade, Europa, Asia, America... Corespondenþã, vol. I, Ed. Humanitas, Bucureºti,
1999, p. 190.
4 Mulþumesc domnului Michael Finkenthal pentru semnalarea acestui episod , cât ºi pen-
tru ajutorul preþios acordat în scrierea acestui articol, a cãrui idee i se datoreazã.
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înainte. Cioran ne gãsise camere la Hotel de l'Avenir, în rue Madame, foarte
aproape de Jardin du Luxembourg. (...) Seara, ca de atâtea ori în acea toamnã
1945, Cracanera ne-a invitat la un restaurant scump (mai precis, de
«marché noir»); nu-mi venea sã-mi cred ochilor când am vãzut nota de
platã.”5

Din aceastã relatare, ca ºi din multe altele din jurnalele ºi memoriile
lui Eliade, precum ºi din scrisorile lui Cioran, ne putem da seama cã Licã
Cracanera a jucat un rol important în rândul intelectualilor români trãitori
la Paris. Nu pãrea sã urmãreascã vreun profit de pe urma lor; nici n-ar fi a-
vut cum, din moment ce aceºtia erau, cei mai mulþi dintre ei, cu totul lipsiþi
de mijloace materiale. Cu siguranþã îi fãcea plãcere ºi ºtia sã aprecieze com-
pania acestor intelectuali distinºi, pe care îi trata regeºte, oferindu-le cu dãr-
nicie ospeþe în restaurantele pariziene. De unde ºi formula „prieten ºi pro-
tector al intelectualilor”, cu care îl defineºte Eliade.  

Cam în aceiaºi termeni îl descrie ºi Cioran pe Licã Cracanera. Într-o
scrisoare din 1946, adresatã tot pãrinþilor, Cioran noteazã: „În multe privin-

5 Mircea Eliade, Memorii, vol. II, Ed. Humanitas, Bucureºti, 1991, p. 81.

Casa unde a locuit 
Benjamin Fondane 
- 6 rue Rollin
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þe am avut noroc cu un prieten evreu român care se aflã la Paris din 1940.
L-am cunoscut în þarã mai demult. Deºi mai în vârstã decât mine, (are 58
de ani), el a fost mai cumsecade ºi mai generos decât toþi ceilalþi prieteni
«creºtini» laolaltã. N-a trecut sãptãmânã fãrã sã mã invite la o masã copioasã;
pot conta în orice împrejurare pe sprijinul lui.”6 Deºi Cioran nu-l numeºte,
acest „prieten evreu român” e, cu siguranþã, Licã Cracanera – despre care
prietena lui Cioran, Simone Boué, spune cã-l chema de fapt Krakauer7.

De-altfel, personajul nu e doar foarte larg la mânã cu prietenii;
descris drept afacerist descurcãreþ ºi simpatic, mai e ºi destul de aiurit.
Eliade povesteºte în scrisorile cãtre Leontin Jean ºi Zoe Constantinescu
despre încercãrile lui Licã de a-i procura o locuinþã, extrem de greu de gãsit
în anii de dupã rãzboi. Închiriind un apartament pentru Eliade în Hotel de
l’Avenir, amicul Cracanera dãduse proprietarului sume în avans, însã fãrã a
avea prevederea de a-i cere ºi chitanþã; ca urmare, Eliade se trezeºte dintr-o
datã cu alþi chiriaºi la uºa lui, fiind nevoit sã se mute peste noapte, cu tot ca-
labalâcul. „Asta e când ai de-a face cu gentlemeni ca Licã”, remarcã el, cu
ironie amarã.8

Mihai ªora îl pomeneºte ºi el pe Cracanera, despre afacerile cãruia,
destul de neclare, ne spune doar „cã avea diverse combinaþii”. Fost student
al lui Mircea Eliade în anii ’30, abia ieºit de pe bãncile facultãþii, ªora se afla
în timpul rãzboiului la Paris, ca bursier al statului francez, cunoscându-i aici
atât pe Cioran cât ºi pe Eugen Ionescu, pe care îi privea cu admiraþie, „ca
unul care era foarte departe de generaþia lor”. Inevitabil, avea sã-l întâl-
neascã ºi pe Cracanera (ªora îi spune „Craca Nera”, considerat a fi un
pseudonim), despre care spune cã „era prieten cu toþi intelectualii
români”, fiind „îngerul pãzitor din punct de vedere financiar al tuturor
prietenilor sãi”9. Tot de la ªora aflãm cã simpaticul nostru om de afaceri
(destul de dubioase, dar totuºi afaceri) era considerat ca aparþinând de
„grupul Fundoianu”, din care fãceau parte Cioran ºi Lupaºcu, cei care parti-
cipaserã alãturi de Eliade la faimoasa cinã de la Benjamin Fondane, din
noiembrie 1943.

6 Emil Cioran, Scrisori cãtre cei de acasã, Ed. Humanitas, Bucureºti, 1995, p. 17.
7 Cf. Ilinca Zarifopol-Johnston, Searching for Cioran, Edited by Kenneth R. Johnston,
Indiana University Press, 2009,  p. 119. Informaþia e întãritã ºi de mãrturiile lui Alexandru
Frâncu.
8 Mircea Eliade, Europa, Asia, America... Corespondenþã, vol. I, Ed. Humanitas, Bucureºti,
1999,  pp. 195-6.
9 Intervenþie a lui Mihai ªora în Centenar Eugen Ionescu, Caiete Critice, nr. 10-11-12/2009,
p. 39.



Licã Cracanera era un personaj ieºit din comun, judecând dupã mãr-
turiile contemporanilor, însã cu unele ciudãþenii: evreu fiind, se spunea
despre el cã trecuse de partea legionarilor, fiind auzit adesea cântând
imnul legionar ºi chiar cunoscând, se pare, pe de rost „Cãrticica ºefului de
cuib” (pe care ar fi tradus-o în idiº!). La Paris, unde ajunsese prin 1940, a
refuzat sã poarte steaua galbenã, fiind arestat în consecinþã de Gestapo.
Alexandru Frâncu, care era în acea vreme corespondent de presã, iar apoi
interpret la conferinþele Asociaþiei Corespondenþilor de presã strãini
acreditaþi la Paris, fiind în foarte bune relaþii cu ocupanþii, a intervenit pen-
tru eliberarea lui Licã pe lângã Wilhelm Eist, ºeful propagandei, susþinând
cã e secretarul sãu. Prietenia dintre Frâncu ºi Cracanera e amintitã de altfel
ºi de Eliade, într-o scrisoare cãtre Horia Vintilã din 195210. Dupã eliberarea
Parisului de cãtre americani, Frâncu începe sã aibã mari probleme din
cauza colaboraþionismului sãu ºi este nevoit sã fugã din Paris. Prietenia cu
Licã Cracanera îi va fi de mare ajutor: acesta, împreunã cu un ziarist norve-
gian, îl vor ascunde într-un castel la Angers, de unde va reuºi mai târziu sã
plece în Argentina.11

Destinul lui Cracanera avea sã ia în cele din urmã o turnurã tragicã.
Povestea  e relatatã prin intermediari, astfel cã nu putem ºti cu certitudine
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10 Mircea Eliade, Europa, Asia, America... Corespondenþã, vol. I, Ed. Humanitas, Bucureºti,
1999, p. 450.
11 Alexandru M. Frâncu, „Mãrturii dupã 70 de ani”, în revista Permanenþe, nr. 3/2012.

Eliade si
Cioran 
in 1977



cum s-au întâmplat în realitate lucrurile. Versiunea cea mai de încredere
pare sã fie cea a lui Eliade; acesta aflã de la Cioran felul în care Licã a ajuns
sã dea ortul popii, din pricina afacerilor sale dubioase. Vestea i-a parvenit la
începutul anului 1947: „De mult nu mai ºtiam nimic despre Licã Cracanera.
Aflasem cã, în speranþa unei afaceri «pur ºi simplu senzaþionale», împrumu-
tase sume mari de bani ºi, de câtva timp, dispãruse din Paris. Apoi, într-o
dupã-amiazã sticloasã de ianuarie, Emil Cioran mi-a adus vestea sinuciderii
lui: i se gãsise corpul pe o plajã în Belgia. Circula zvonul cã, dându-ºi seama
cã fusese escrocat, Cracanera plecase la Bruxelles încercând sã recupereze
mãcar o parte din sumele investite în faimoasa «afacere»; ºi, evident, nu
reuºise. Astfel ºi-au pierdut economiile mai mulþi intelectuali români; i le
încredinþaserã ca sã le «fructifice». Nu mã îndoiesc cã Licã Cracanera a
cãzut victimã marii sale naivitãþi. Cã a fost de bunã-credinþã o dovedeºte
chiar faptul cã s-a sinucis; un escroc ar fi dispãrut, refugiindu-se în alt con-
tinent. În orice caz, nu pot uita generozitatea cu care Cracanera a ajutat
atâþia intelectuali români în timpul ocupaþiei germane ºi imediat dupã eli-
berare.”12

Chiar dacã nu a lãsat nimic în urma sa, Licã Cracanera a supravieþuit
totuºi, într-un anume sens. ªi nu doar în amintirile contemporanilor. Sub
numele de Miºu Weissman, îl regãsim imortalizat în Noaptea de Sânziene,
Eliade afirmând despre el cã e „unul din puþinele personagii copiate întoc-
mai din viaþã”:

În acea clipã chipul i se luminã deodatã ºi, ridicând
mâna, fãcu semn unei perechi care ºovãia parcã pe celãlalt tro-
tuar. Un bãrbat blond, scurt, aproape gras, cu figura rotundã,
zâmbitoare, cordialã, ºi o femeie tânãrã, palidã, cu pãrul des-
pletit lãsat pe umeri, cu privirile mate, fãrã expresie, se îndrep-
tarã spre ei. „Totul e în regulã! exclamã bãrbatul strângând
afectuos mâna lui Biriº. S-a aranjat de data aceasta... Nu veniþi?
Poate bem o sticlã de vin!...” (…) „Mã mir cã nu-l cunoºti, spuse
Biriº. Îl cunoaºte toatã lumea. E Miºu Weissman, prietenul ºi
protectorul intelectualilor.13
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12 Mircea Eliade, Memorii, vol. II, Ed. Humanitas, Bucureºti, 1991, p. 94. 
13 Mircea Eliade, Noaptea de Sânziene, vol. I, Ed. Minerva, Bucureºti, 1991, p. 141.
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Existã poeþi mai greu clasificabili, care, ºi biologic, dar ºi stilistic, nu
aparþin unei serii impuse cu claritate. Aºa este ºi cazul lui Vasile Dan (n. 1948),
care se aflã între poeþii izolaþi dintre generaþiile ’60 ºi ’80. Cea mai nouã carte
a sa, Lentila de contact, ni se pare una temeinic construitã, paginã cu paginã.
Adicã, nu e doar o culegere de poezii, adunate în timp, care respirã inde-
pendent, fiecare în felul sãu, ci o seamã de texte nãscute în jurul unor nuclee
tematice, nu multe, coagulante. Poetul lucreazã dupã un program schiþat
încã din micul poem ce se instaleazã în deschiderea cãrþii, impunând ºi titlul
generic. Sunt asimilate aici, în numele unui eu poetizant cu poziþie, oarecum,
arghezianã în ºirul de generaþii, câteva dintre atributele fiinþei, între care,
fragilitatea ºi transparenþa. În imaginarul  poetic al textului invocat ne întâl-
nim ºi cu simbolurile recurente, care, în mod curios, fac parte din aceeaºi arie
semanticã: „orbul” ºi „lentila de contact”: „ Într-o bunã zi am devenit deodatã
de sticlã:/ transparent ºi fragil peste mãsurã./ Prin mine se vedea totul ca
printr-o lentilã/ de contact. Mã puteam sparge uºor, dacã voiam,/ de caldarîm
la cea dintâi poticnealã./ Eram la mijloc între cei de dinaintea mea/ ºi cei ce
mã urmau orbi/ þinîndu-mã de mînã fãrã sã ºtie/ ca pe un baston alb.” (Lentila
de contact, p.5). Succedaneu al lentilei de contact devine, în paginile urmã-
toare, cu valenþe simbolice noi, „oglinda fluidã”. Douã poeme succesive se
numesc astfel, iar în versurile lor capãtã contur o viziune asupra istoriei uni-
versale. Dinamica alteritãþii, a schimbului sau a succesiunii de euri, în fluxul
istoric, sugerat de „oglinda fluidã”, cuprinde întreg volumul, doar cã în
ipostaze stilistice diferite. „În locul meu un altul se naºte în fiecare clipã,/…/
când dorm celãlalt e treaz ºi-mi umblã cu bocancii prin viscere/…/ ºtie sã rîdã
sãnãtos precum un orb în faþa catedralei proaspãt tîrnosite,/ el stã pe pãmînt
uscat, eu plutesc pe o mlaºtinã ca o plantã” (Oglinda fluidã I, p.6), iatã numai
câteva din avatarurile unui eu condamnat la un spectacol existenþial pe care

Cronica literarã

Viorel Mureºan

Vasile Dan,
Lentila de contact,

Editura Mirador, Arad, 2015
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îl antreneazã în cursul ei aceastã „oglindã fluidã”. În celãlalt poem, „lentila de
contact” e întoarsã dinspre reprezentaþia antropologicã ºi orientatã înspre
cea precis socialã: profesii, ziua liberã, schimbarea orei. În om încap mai
multe euri ºi, deci, mai multe lumi, iar pentru a ilustra aceastã noemã, este
invocat poetul Pessoa: „Un om cu cinci capete pe umeri, nu unul singur,/ poe-
tul Pessoa în heteronime.” (Oglinda fluidã II,p. 9). Axa temporalã a faptelor
sugerate, asupra cãreia vom insista ceva mai târziu, e ºi una din axele cãrþii. La
ea ne simþim obligaþi sã facem apel atunci când e asociatã cu ideea de moarte,
într-o perspectivã complementarã ºi simetricã celei prezentate mai sus.: „ Am
îngropat atîþia pînã acum, socoþi singur./ De fiecare datã parcã de mine era
vorba./ Moartea are mai multe soluþii/ decît viaþa, asta e sigur. Nu doar pe
pãmînt, ci ºi în apã, aºa/ cum s-a întîmplat mai întîi.” (Poor Yorick, p.47).

O categorie de simboluri, din cele pe care îºi sprijinã Vasile Dan demer-
sul poetic în descrierea spectacolului existenþial, vine dinspre eposul homeric,
imprimând liricii sale, în niciun caz negativ, ºi o laturã livrescã. E mai întâi acel
pattern al cecitãþii, care nu poate însemna altceva decât clarviziune ºi
deschidere lãuntricã. Celelalte motive ce cad din Homer sunt, în general,
plasate în contexte parodice, reinvestite semantic, ca în poemul Corãbii pe
cer, aproape un imn închinat unui himeric ideal, greu de numit: „Pacea nu
mi-o gãseam aºadar aici pe pãmînt,/ unde rãzboiul e veºnic, ascuns sau pe
faþã,/ ci în corãbii uºoare pe cer, purtãtoare de pace./ Zece ani rãtãcind dupã
ea, deºi Troia e toatã o ruinã,/ învinsã, trîntitã în praf, tot atît,/ de gîndu-mi de-o
clipã viclean, ascuþit,/ mai tare oricum decît sãgeata ta, agile Ahile.” (p.46).
Dintr-o categorie asemãnãtoare fac parte ºi simboluri care ºi-au dobândit
transparenþa printr-o lungã vieþuire culturalã vernacularã, cum este, în
Lentila de contact, mireasa, aici, cu clare conotaþii funebre. Eterna „fortuna
labilis”, prezentã ºi în Poeþii tineri(p.12), e înregistrarea evenimentului cotidi-
an în ficþiune, prin notarea meticuloasã a reperelor temporale, la care poetul
procedeazã atât de insistent ºi divers: „Nimic nu prevestea ceea ce avea sã se
întîmple./ Era o zi ca oricare alta de lucru, de varã, de iulie, de miercuri./
Soarele sus încingea totul fãrã milã sub el./ Pluteai pe asfaltul moale ca pe o
lavã fierbinte, aproape în levitaþie, spre casã./ Drumul mereu acelaºi nu se
scurta însã, nu se lungea/ mãrunþind doar timpul în acelaºi numãr de clipe
distincte./ De unde sã ºtii cã acum numãrãtoarea era alta, realã, înapoi/ ca la
o lansare spre Lunã./ Aºa cã la ultima trecere a strãzii te simþeai mai uºor ca
oricînd./ Geanta pe umãr, neagrã, goalã avea în ea doar cîteva/ file albe, una
sau douã poeme abia începute ºi uite acolo/ de-o vreme – ea era singura ta
ancorã./ Dar clipele de la coadã spre cap se grãbeau ºi ele ºi/ nu doar ale tale,
dintr-o datã, din spate te prinde/ bolidul care-o luase cu mult înaintea ta.”
(Numãrãtoare inversã, p.13). Mult eveniment factual, (auto)biografic,



Viorel Mureºan

52

FA
M

IL
IA

 - 
15

0

transfigurat într-un aliaj poetic tranzitiv ce tinde sã devinã stil personal, e pre-
zent ºi în poemul Arca (pp.41-42), care se plaseazã, cumva, la hotarul dintre
artã ºi viaþã.

Timpul are multe faþete ºi e descompus în toate reprezentãrile sale. De
la horaþianul îndemn „carpe diem” („Fiecare zi de la o vreme se întoarce încet
înapoi”. p.15), se ajunge la confuzie, amnezie, care, asociate cu cecitatea, dau
pasta groasã a istoriei pe care omul o are de strãbãtut: „cãci astãzi este ieri
când am plecat de-acasã/ fãrã sã mai întorc capul înapoi,/ iar ieri este ceea ce
o sã vinã de la apus,/ ori de la rãsãrit,/ de sus ori de jos,/ de aici ori de oriunde
cîntã/ ceasurile/ liniºtite/ nu adormiþi” (Luminã lunã, p.20). Însã textul în
care triumfã exprimarea dimensiunii temporale a existenþei, cel în care întâl-
nim descrierea timpului nud, expus aproape ca un animal jupuit cititorilor
se intituleazã Era o zi întunecatã, era o zi seninã: „Era o zi întunecatã, era o
zi seninã, era o zi scurtã, era o zi nesfîrºitã,/ cutremurele din aer, de pe
acoperiºuri/ mai ales bãtãile inimii singure, am putea spune uitatã acolo ca
într-un turn,/ era o zi nouã, era aceeaºi zi în altã sãptãmînã,/ în altã lunã, în alt
an, era peticitã stângaci pe margini cu nori roºii/ ºi albicioºi, îmi amintesc/
cineva asculta chiar atunci sonata lunii stînd singur deoparte,/ cineva învãþa
pe burtã din greu lecþia de anatomie,/ cineva îºi îndoia genunchiul,/ cineva
închidea ochii pe jumãtate,/ cineva nu dormea încã din seara trecutã,/ cine-
va deschidea larg o fereastrã chiar deasupra,/ era o zi cãzutã din senin cum
am apucat sã spun,/ cineva n-a zis nimic niciodatã despre asta, s-a aplecat
puþin,/ a plecat.” (p.23). De remarcat, poemul e o singurã frazare poeticã,
parcã nesfârºitã, sugerându-ne curgerea oarbã ºi implacabilã a vieþii. În Poetul
orb, al cãrui prototip autohton pare a fi Mircea Ivãnescu, ca ºi în Gaura nea-
grã, timpul e detaliat parcã în stãri de agregare, dobândind statutul materiei
ºi al elementelor primordiale: „Candelabrul era alb, imaculat, nu îl puteai citi
decât cu degetele/ rãºchirate./ Sãptãmîna nu avea încã prima ei zi de lucru”
(p.18), sau: „Vine o zi în care intrã toate/ celelalte, Ca într-o gaurã neagrã./ Ea
poate fi oricare alta nu doar ultima/ a sãptãmînii.” (p.59).

Variatele forme de reprezentare a timpului care curge se conjugã cu
imaginea disoluþiei la nivelul eului, redate la început prin sugestii acvatice: „În
apã am murit prima datã. Îmi amintesc/ ºi acum, vã-ncurajez: nu-i deloc
dureros. Dimpotrivã mãtasea/ ei te înveleºte cu o piele nouã ºi transparentã/
ca pe un vierme de preþ.” (Reverie, p.16). În Poemul de dragoste al autoru-
lui bãtrîn ºi aproape orb (p.37), fiinþa interioarã se dezintegreazã în ritmul
ºtergerii lente a unei fotografii sau al uitãrii unui nume de fatã. Alteori,
creºterea cu „cîte un centimetru doi” pe an a pãmântului (Cum plouã în altã
limbã, p.21), ori creºterea nopþii ºi scãderea zilei (A crescut noaptea, p.45)
erodeazã ºi ameninþã aceeaºi fiinþã care, în Vavilon, are sentimentul în-
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strãinãrii, al pãrãsirii în univers, extras din substanþa psalmilor: „Nicicînd n-a
fost mai adevãrat ca atunci cînd  acolo ºãzum/ pe malul Vavilonului cu capul
în palele goale,/ cu inima atîrnînd în piept mai singurã ºi ea ca niciodatã,/ cu
orbitele goale, cu ele nici nu se poate plînge bine nici rîde/ zdravãn, cu gura
cusutã mãrunt de spaima/ adevãratei depãrtãri care poate fi apoi ºi o rup-
turã,/ o jupuire de viu a pielii de pe trup cum bine s-a zis,/ a fãtului expulzat
din pîntecul cald al mamei - / acolo ºãzum ºi plînsem doar cu el în braþe/ cum
fiecare ne purtãm singur în braþe/ de atunci.” (p.51). Un ºir de meditaþii
asupra istoriei par poemele de la finalul volumului, unele, proiecþii ale unui
eu liric rãvãºit, care-a pus mâna pe harpa psalmistului. Aventura liricã a fiinþei
pare a se încheia, ca la poeþii onirici, printr-o cãlãtorie aerianã într-o simboli-
cã nacelã. Revelaþia cade abia atunci când ne dumirim cã însuºi travaliul poetic,
cu nimic comparabil, poate fi acel umblet pe aer: „Fiecare ascunde în fond ceva
în sîngele sãu/ o piramidã tulbure cu vîrful îngropat/ ori transparentã înveºmîn-
tînd o grãmãjoarã albã de oase./ Ceva ce-þi iese în cele din urmã pe piele/ ca o
cernealã simpaticã,/ pe degetul mare, arãtãtor, mijlociu, inelar, pe palma/ des-
chisã, pe pagina cãrþii/ necitite încã nici mãcar de cel care o scrie întîi fãrã su-
nete,/ fãrã litere, fãrã silabe, un chaos/ e doar acolo un abur pe gurã/ un scuipat
în noroiul/ alb de hîrtie.” (În nacelã, III, p.63). Cu oaze de metapoezie, cu plã-
cerea de a contempla naºterea poemului, la modul aproape voluptuos, ne-am
mai întâlnit pe parcursul volumului (Cerneala simpaticã, p.33).

Un ciclu de cinci scurte poeme de notaþie, Întâmplãri crepusculare ºi
alte poeme la Colibiþa, stau dovadã cã poetul are o teribilã vocaþie a descrierii,
pe care abia ºi-o reprimã. Sentimentul acestui dat stilistic l-am avut când am
întâlnit, în câteva locuri din carte, tehnica epitetului multiplu, pusã în general
în slujba descrierii: „Apoi focul de sus/ ce leagã întunericul brusc al amiezei,
clipa cea repede,/ cu soarele negru, fãrîmicios, putred, afânat al serii ce vine
majestuos/ de jur-împrejur, de pe dealuri, cu aerul încremenit. ” (Poor Yorik,
p.47). În grupajul amintit, cenzurarea descrierii, abstenþiunea de la a te revãr-
sa liric, poate fi ºi o înaltã lecþie de poeticã: „Clãi uºoare de vatã imponderabile
în levitaþie,/ ici-acolo aruncate sub muntele întunecat,/ deºi e aproape amia-
zã/ o adevãratã baie de aburi denºi, scãmoºi fierb rece/ precum dincolo,
deasupra s-ar pregãti o altã zi,/ sunt singur scriu acestea nevrednic ºi pedep-
sit aici/ cu faþa în ploaie,/ cu respiraþia în aerul primenitor/ ca din prima zi a
Facerii/ ca un bãtrîn care încearcã prosteºte/ în ultima lui clipã de viaþã/ sã o
ia iarãºi de la capãt.” ((Întâmplãri crepusculare ºi alte poeme de la Colibiþa,
V, p.32). Uneori descrierea e ilustratã compoziþional prin desenarea pla-
nurilor pe care se proiecteazã o problematicã moralã esenþialã ºi etern uma-
nã, dar ºi o mândrã resemnare istoricã precum în acel poem intitulat La Sã-
vârºin singur cu regele (p.53).
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Între debuturile mai recente, poemele pe care le adunã Roxana Co-
truº în Daddy issues/ disecþie face figurã aparte. Asta pentru cã miza acestora
vizeazã cu exclusivitate coregrafia violentã a traumei în toatã geografia ei
vertiginoasã, fãrã loc de inserþii tehnicizate, decupaje livreºti, ori acrobaþii
formale, desfãºuratã cu nonºalanþã ºi vervã confesivã. Departe e discursul
misivelor maligne ºi de poezia care-ºi radiografiazã angoasa în reflecþii me-
lancolice ori viscerale (deºi, se va vedea ceva mai încolo, predispoziþia fun-
damentalã a poetei pentru detaliul concret o va þine mereu în preajma de-
mersului chirugical). E aici, prin urmare, o poezie de o sinceritate dusã la ex-
trem, uneori uºor puerilã ºi plinã de temperament, care-ºi exorcizeazã dra-
ma personalã cu euforie participativã. O bunã parte din poeme ating inten-
sitatea unor mici spectacole terifiante, în centrul cãrora figureazã ca recuzi-
tã de prim-rang câteva simboluri lugubre – frânghia, cearºaful – (din acelaºi
repertoriu angajat ºi de un Radu Vancu în poemele din Monstrul fericit, ori
Frânghia înfloritã, fãrã prelucrarea cerebralã a acestora, însã), ridicate
aproape la nivel de temã. Douã vor fi direcþiile majore de iradiaþie liricã pe
care se va grefa sensibilitatea poetei, transpuse fiecare cu nerv ºi o inscan-
descenþã a rostirii ce studiazã anatomia traumei cu o perseverenþã convul-
sivã. 

Mai întâi, sub forma unui palimpsest, poemele cu „destinaþie”
biograficã, în jurul lor se va coagula întreg materialul poetic. Pe fundalul
acestora, descrisã în secvenþe derulate uneori cu abilitare fotograficã, poeta
pune în scenã epopeea tatãlui pierdut. Declicul imaginilor, scurt-circuitat în
câteva locuri, se face peste tot cu o tensiune a reactualizãrii datelor memo-
riei care suprasolicitã, din când în când, discursul ºi animeazã o galerie teri-
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bil de expresivã a sechelelor; doveditã foarte concret în Cearºaful alb, ea e-
chivaleazã o pozã disfuncþionalã de familie: „câteva luni mai târziu,/
cearºaful-zdrenþe s-a reconstituit/ brusc/ – în dimineaþa în care-ai fost gãsit
atârnând –/ precum un puzzle/ din câteva mii de piese/ fiindcã era fix pe
tine/ iar tu în mijlocul holului/ te-am ocolit/ mai mult siliþi/ vârâþi/ în casa
vecinilor.// dup-aia te-am condus./ eram în ceva dubã. zdrãngãneau telescoa-
pele./ ca o familie, numa’ cã nu fericitã/ ºi nu întreagã.// ultima datã când te-
am vãzut/ erai într-o carapace./ io chiar credeam cã te ridici/ ºi c-ai sã râzi/
de toþi/ eu de-aia n-am bocit/ cã ºtiam cã te ridici.// dup-aia, nu ºtiu dacã oi
fi auzit sau doar mi-am închipuit,/ dar credeam cã dacã mori/ te naºti fix în
clipa aia altundeva, te reîncarnezi în om sau în altceva./ Iar când mama zicea:
«s-au fãcut deja 3, 5, 7 ani»/ urmãream toþi copiii ºi câinii de 3, 5, 7 ani,/ (aº fi
adoptat unul, l-aº fi chiar furat)/ dar niciunul nu semãna cu tine./ m-am lãsat
pãgubaºã dupã ce s-au fãcut 7 ani./ De-atunci dorm numai în cearºafuri colo-
rate.” În decupaje „restaurative” de acest gen funcþioneazã cel mai autentic
poemele Roxanei Cotruº, al cãror desen fragil emoþioneazã deoseori prin
francheþea ºi naturaleþea cu care e operat montajul liric. Multe dintre ele au
forma unor monologuri încordate, construite din perspectiva copilului
care îi raporteazã noutãþile tatãlui absent (Back to boozer, din spatele blocu-
lui), aproape cu o candoare a relatãrii. În orice caz, cu multã dezinvolturã,
care þine de atitudinea liricã fundamentalã în volum. În alte pãrþi, confe-
siunea tulburatã va broda linia traumei pe marginea exerciþiului cathartic
(Tata, te repar), ori va marca geometria lipsei în câteva imagini care
alterneazã scenariul ideal cu realitatea dezolantã (incursiune biograficã).
Peste tot, însã, reportajul angoasant e amplificat la parametri maximi, iar
descrierea infernului interior devine nu de puþine ori prilej de (auto)son-
dare lucidã. 

Poemele vor activa aici prerogativele unei curse de rezistenþã perso-
nalã, în care procesul surescitat al cãutãrii de sine descifreazã modulaþiile
sensibilitãþii traumatizate sub forma unor exerciþii chinuitoare de cãutare a
echilibrului care se terminã adesea în gesticulaþie feroce. Cu multã furie
interogativã se va desfãºura tot acest proces, ºi cu o retoricã mult mai anga-
jatã decât pânã acum. Poeta se lanseazã aici mai fãþiº într-o suitã de mici revo-
luþii personale, într-o paradã a revoltei ºi disecþiei intime de amploare. Sce-
nariul liric o va înregistra, pe rând, la o serie de paliere: disfuncþionalitatea
relaþiei amoroase, consecinþã a traumei – poemele dedicate prezenþelor
masculine (estompate de fiecare datã) nu vor fi rezolvate niciodatã în cheie
erotico-senzualã, ci prin tratamente cu ºocuri (colaj, Maria), preluate dupã
breviarul Sylvei Plath (celebrul Daddy ar putea prea bine þine în poezia
Roxanei Cotruº de motto) –, ecourile vagi ale unei critici sociale care se
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naºte din germenii propriei neputinþe, mai apoi, în care e loc de reflecþie
moralã difuzã (cuget obstrucþionat), ori conspectul surescitat, în care
oboseala psihicã ºi angoasa cotidianã rezumã în chip esenþial mina
poemelor. „Pelerinajul” personal se face nu de puþine ori cu o frenezie a
tatonãrii de sine care capãtã accente viscerale: „mã gândesc sã port mai des
tricoul XXL/ gãsit între niºte cârpe de ºters praful./ (de fapt, am ºi ºters de
vreo douã-trei ori cu el pe jos.)/ Sã-mi acopere toracele adolescentin în
întregime/ sã nu se întrezãreascã nici urmã de claviculã/ de umeri ascuþiþi/
de oase/ de sfârcuri./ […] mi-aº arunca jeanºii, teniºii, pantofii cu toc, toate
rochiile/ vaporoase etc. etc./ ºi le-aº înlocui, treptat, cu zdrenþe care sã-mi
acopere degetele,/ unghiile, faþa/ spatele, susul ºi josul./ m-aº vãrui în fiecare
dimineaþã/ din cap pânã-n picioare// numai ca sã pãleascã mãsliniul în re-
pulsia crâncenã a/ nonculorilor./ i-aº oferi minþii întregul meu trup/ mi-aº
crea un sanctuar al minþii în trup/ sau al trupului în minte.// Promit, v-as-
cult// dar mai aºtept puþin.”, amortizare. Relevante vor fi astfel de pasaje ºi
pentru maniera în care poeta îºi poartã aceastã bãtãlie personalã. Una care
se desfãºoarã cu elan adolescentin ºi atitudine de femme fatale, simultan, ºi
care dã prin acest aliaj una din notele cele mai specifice ale disecþiilor din
volum. 

Un copil teribil e, în definitiv, Roxana Cotruº, care colecþioneazã, une-
ori cu autoflagelare, bucãþi de filme chinuitoare în jurul cãrora încearcã sã
îºi lãmureascã propriul univers. Tonalitatea intens polemicã ºi atitudinea
flegmaticã se amestecã într-un discurs liric pe alocuri ostentativ, înþepãtor,
care nu lasã cale de negociere. Poemele abundã în gesticulaþie impulsivã ºi
coloreazã desenul interior dramatic în tuºe premeditat neglijente, aruncate
pe pânzã cu degajarea nepãsãtoare a unui artist: „câteodatã mã gândesc la
mine/ ca la un marþian./ de-asta nu-nþelegem nimic,/ speraþi/ ºi ºtiþi cã-s toan-
tã.// aºa cã m-aerisesc la jogging constant ºi disciplinat,/ rãsfoiesc hiperactiv/
gânduri, culori, pânze, pene, cadrane,/ trepiede/ dansez, mã dau cu bicicle-
ta./ Dispar/ (în dezordine/ gândesc la foc automat)/ la bere/ port pantofii ãia
de care spuneþi cã nu vã plac./ mã hlizesc ºi îmbrac cum deranjeazã,/ îmi
rãsucesc pãrul ºi-mi verific artificial/ la fiecare jumãtate de orã/ (pe ceas)/
voi trebuie sã vedeþi asta/ vã rog sã vã daþi ochii peste cap!/ clipirile-mi devin
atunci/ mângâieri pe care vi le-ofer în semn de recunoºtinþã/ profundã.// cã-mi
place sã vã sfidez/ ºi eu,/ caricaturi de snobi înfumuraþi!”, ne sfidãm?. Prin
exuberanþa frazãrii, poezia Roxanei Cotruº aminteºte în astfel de secvenþe
de poezia unor Radu Niþescu ori Justin Dumitru. „Temperatura” la care „ard”
poemele ºi „combustibilul” sunt numai ale ei, însã. O poezie „cu dinþi”, fãrã
promisiuni izbãvitoare (cel puþin deocamdatã). 
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Cartea Mariei Hulber, Memorialistica detenþiilor postbelice româneºti,
acoperã întreaga problematicã a acestui gen de scrieri; ea se întemeiazã ºi in-
tegreazã un bogat aparat conceptual, circumscrie specia ºi genul, menite sã
recupereze experienþa ultragiantã. Multiplele înveliºuri lingvistice ale memo-
rialiºtilor detenþiei conduc spre configurarea unei literaturi ce recompune
din memorie un microcosm, pe fundalul cãruia s-au proiectat dramaticele
experienþe individuale ale deþinuþilor politici. Iniþial, o valoroasã tezã de doc-
torat, susþinutã în 2012, acest studiu vede lumina tiparului prin chiar calitãþile
sale intrinseci de necontestat. 

Lagãrele de muncã ºi  închisorile au servit ca laboratoare în care s-a ve-
rificat credinþa fundamentalã a totalitarismului cã totul e posibil, totul fiind
posibil la Gherla, Mislea, Aiud, Tîrgºor, dar mai ales la Piteºti, unde în experi-
mentul „reeducãrii” cei internaþi – deþinuþii au fost forþaþi sã se comporte ca
niºte asasini, încât linia de demarcaþie între persecutat ºi persecutant, între
asasin ºi asasinat a fost constant nesocotitã. Închisorile politice ºi lagãrele de
muncã forþatã au servit încercãrii de transformare a înseºi naturii umane.

Veridicitatea  faptelor consemnate în jurnale este probatã, relevându-
se strânsa legãturã dintre confesiune ºi document, dintre mãrturisirea su-
biectivã ºi adevãr. Mãrturisirea celor supuºi regimului carceral, pe lângã
funcþia terapeuticã ºi moralã, mai are ºi o altã funcþie: efortul ei este recupera-
tor, compensator, justiþiar. 

Memoriile postcarcerale, se subliniazã, sunt cãrþi situate la frontiera
dintre literaturã ºi documentul istoric, în miezul lor aflându-se eul mãrturisi-
tor. Acesta construieºte o scriiturã circularã ce propune o dublã perspectivã,
privirea îndreptându-se atât spre sinele profund, ca punct central, cât ºi spre
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lumea exterioarã, întunecatã, descrisã amãnunþit „cu forþa de radiaþie a inte-
rioritãþii”. Cu fineþe, în urma unui subtil demers analitic, Maria Hulber sem-
naleazã pasul esenþial pe care mãrturisitorul îl face spre cunoaºterea de sine. 

Atentã la lectura criticã întreprinsã, autoarea sesizeazã, dincolo de
valenþele artistice ale scriiturii, dincolo de caracterul de document istoric al
acesteia, importanþa mãrturisirii din punct de vedere sociologic, memorialis-
tica detenþiei contureazã un microcosm carceral: temniþa comunistã, micro-
cosm ce consunã cu macrocosmosul, întreaga societate româneascã din
perioada comunismului, cu precizarea cã atât în celule, cât ºi afarã, în liberta-
tea aparentã, au fost distruse straturi ale populaþiei, elitele lor, greu de ma-
nevrat, nesupuºi ºi neînregimentaþi, intelectualii îndeobºte, din care, o parte,
trecuþi prin „maºina de deformare sufleteascã”: - temniþa, capoteazã, devin
delatorii celulelor, în timp ce alþii rezistã prin tãria de caracter ºi solidaritate
umanã – vezi minunat alcãtuita parte a V-a Tipuri de personaje în memori-
alistica detenþiilor postbelice.

Îndreptãþitã mi se pare precizarea autoarei, referindu-se la cititorul
acestor memorii, potrivit cãreia detenþia se descoperã într-o ipostazã cu totul
diferitã faþã de experienþa lecturii literaturii de ficþiune. Impresionat, „bulver-
sat chiar de fluxul diegetic ºi de abundenþa unor imagini ºocante, acesta îºi
construieºte un scut protector, receptând elementele factuale ca ºi cum ar fi
produse ale imaginaþiei”, deºi imperativul dezvãluirii adevãrului va imprima
scrierilor anumite trãsãturi specifice. 

În Partea a II-a, Nivelul documentar în memorialistica închisorilor
postbelice, autoarea aduce binevenita precizare cum cã nivelul documentar
al memoriilor de detenþie reprezintã cea mai importantã particularitate a
acestor scrieri, în mãsura în care ele sunt confirmate ºtiinþific de docu-
mentele ºi actele oficiale, fapt înþeles de mãrturisitorii înºiºi care se strãduiesc
sã depãºeascã posibilele capcane ale memoriei, aducând dovezi în sprijinul
celor relatate. Meritoriu mi se pare efortul autoarei de a cãuta ºi gãsi în Arhiva
Consiliului Naþional de Studiere a Arhivelor Securitãþii (ACNSAS) documente
capabile sã probeze veridicitatea celor afirmate în scris de memorialiºti.
Astfel, cu acribia de care a dat dovadã, Maria Hulber urmãreºte firul, etapele
ce premerg recluziunea, uneori consecutivã unui proces sau simulacru de
proces, alteori „uitarea” care se aºterne pe dosarul celui întemniþat, reþinut
fãrã a fi fost supus mascaradei de proces. Sunt urmãrite ºi cercetate expe-
rienþele precarcerale: arestarea, urmãrirea ºi percheziþia la domiciliu care
anticipeazã evenimentele dramatice: anchetele, procesele, viaþa în închisoare
cu situaþiile ei specifice ºi, în final, pentru cei care au reuºit sã supravieþuiascã
regimului aspru al recluziunii, eliberarea ºi acomodarea la existenþa
obiºnuitã. Oricum, dezvãluirea unei etape tragice din viaþa unui deþinut
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politic „echivaleazã cu o înfruntare a demonilor unei lumi mai mult sau mai
puþin îndepãrtate în trecut, cu o nouã descindere în adâncul amintirilor sum-
bre”, cãci experienþele precarcerale ºi cele din celulã sunt o „sincopã în rit-
mul existenþial firesc al celui arestat”.

Mi se pare extrem de interesantã formularea potrivit cãreia în fiecare
din cãrþile ce cuprind mãrturisirile foºtilor deþinuþi politici „se poate decela
un nivel documentar implicit, aproape întotdeauna confirmat prin actele ofi-
ciale. E o formã aparte de intertextualitate, diferitã de procedeul literar
conºtient ºi asumat al întâlnirii dintre douã texte. Involuntarã, este determi-
natã exclusiv de experienþa realã comunã a autorilor, ceea ce întãreºte pre-
zumþia existenþei unui model unic de acþiune.”

Relevanþa narativã în memorialistica detenþiilor puncteazã stilul na-
rativ specific ºi multitudinea formelor de realizare concretã, multe din aces-
te scrieri dovedindu-se a fi opere literare de valoare, realizate dupã toate rigo-
rile textului literar. „Ceea ce le apropie din punct de vedere narativ este pers-
pectiva asupra întâmplãrilor relatate ºi dubla ipostazã a creatorului, deopo-
trivã autor ºi eu-narant cu o viziune complexã asupra lumii evocate”, în cen-
trul universului evocat aflându-se conºtiinþa analiticã ºi  interogativã a na-
ratorului, care trece prin filtrul subiectivitãþii sale toate evenimentele narate. 

Memorialistica postcarceralã este clasificatã, în funcþie de criteriul tem-
poralitãþii, în  naraþiuni cu o cronologie ºi naraþiuni discontinue, cu întreru-
peri ale fluxului povestirii, cu anticipãri sau întoarceri în trecut. Dupã gradul
de implicare subiectivã ºi de explorare a adâncimilor sufleteºti ale fiinþei,
naraþiunile pot fi din cele ce redau doar datele lumii exterioare, fãrã a
descinde în universul sufletesc  al mãrturisitorului, ºi naraþiuni care explorea-
zã ambele dimensiuni: lumea concretã ºi cea sufleteascã; dupã tematica do-
minantã sunt naraþiuni centrate exclusiv pe experienþa detenþiei ºi naraþiuni
în care perioada detenþiei e un episod cu semnificaþie aparte într-un context
mai amplu. Totodatã, autoarea, aplicând criteriul valorii estetice, propus de
Mihai Rãdulescu, trage o linie despãrþitoare între „naraþiunile artistice, cu va-
loare literarã, probând un real talent scriitoricesc ºi o înaltã conºtiinþã esteti-
cã”, ºi naraþiuni simple ale unor autori fãrã vocaþie literarã ºi fãrã un exerciþiu
al scrisului, dar care au manifestat grijã pentru formã ºi expresie „chiar dacã
îºi asumã limitele creatoare”.

Din categoria naraþiunilor unor autori nespecializaþi capteazã intere-
sul cãrþile Lenei Constante, dominate de obsesia timpului pierdut ºi de com-
plexul ratãrii, al irosirii energiilor, dar ºi salvarea pe care simþul artistic ºi fan-
tezia i le oferã. În naraþiunea realizatã pe mai planuri temporale, timpul rã-
mâne principalul reper al lumii evocate,  perspectiva e multiplã, „fie apropia-
tã pânã la identificare cu timpul trãirii, fie distanþatã, evocatoare”. Mãr-
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turisirea Adrianei Georgescu alcãtuieºte adevãrate pagini de istorie contem-
poranã, iar cartea de memorii a lui Nicole Valéry-Grossu accentueazã rolul
decisiv al anilor de detenþie asupra procesului de clarificare interioarã, prin
deschiderea spre dimensiunea vieþii spirituale ºi adevãratele valori umane. 

În capitolul al treilea al acestei pãrþi, intitulat Strategii narative în dis-
cursul memorialistic al scriitorilor, sunt analizate critic cãrþile lui Nichifor
Crainic, Valeriu Anania, Nicolae Steinhardt, Florin Constantin Pavlovici ºi
Marcel Petriºor. Calitatea scriitorilor de martori ai întâmplãrilor cu care se
confruntã sporeºte interesul pentru nivelul narativ, deoarece substanþa
relatãrilor rezidã tocmai în conturarea universului carceral. În plus, cea mai
mare parte a acestor memorii aparþine literaturii de sertar. Am spicuit câteva
din consideraþiile  Mariei Hulber referitoare la autorii mai sus-pomeniþi, con-
sideraþii ce dobândesc valoare de concluzie, în sensul cã strategiile lor nara-
tive sunt elaborate originale, fiecare scriiturã având particularitãþi care îi con-
ferã unicitatea. Memoriile lui Nichifor Crainic „capteazã ritmul spasmodic al
chinului trupesc”. Mãrturisirile lui Valeriu Anania  oferã „o perspectivã nara-
tivã amplã, panoramicã asupra evenimentelor trãite”. Fluxul cronologic al
întâmplãrilor este deseori întrerupt „prin inserarea unor analepse sau pro-
lepse determinate de analogiile dintre închisorile vechiului regim ºi cele din
perioada comunismului”. Steinhardt care a cunoscut „lecþia creºtinã a
închisorii”, suprapune în cartea sa douã emoþii: „cea veche, din trecut, ºi cea
nouã, rezultat al retrãirii trecutului cu ajutorul memoriei, încât se poate vorbi
de o simultaneitate afectivã în Jurnalul fericirii”.

Situaþiile epice, timp epic, alcãtuiesc substanþa celei de a patra pãrþi,
cuprinzând capitolele Viaþa în închisoare, Experienþe postcarcerale ºi
Timpul narat, fãcând pandant cu Tipuri de personaje din memorialistica
detenþiilor postbelice, din partea a IV-a. Viaþa în închisoare, abominabilele
împrejurãri, foamea, frigul, frica, pedepsele, carcera sunt fundalul ºi condiþia
sine qua non ale conturãrii tipologiei deþinuþilor, dar ºi ale sistemului repre-
siv. Galeria de portrete este unicã în memorialistica închisorilor, analizele
subtile ale autorilor ajung la esenþele umane sau non-umane. Cu fineþe
analiticã ºi empatie, Maria Hulber remarcã îndreptãþit cã  absenþa unei vieþi
afective normale, în timpul anilor de recluziune, duce la un transfer în zona
oniricului, provoacã proiecþii onirice, dupã cum „moartea celuilalt” din spaþiul
carceral are un impact definitiv asupra deþinuþilor. 

Cele douã tipologii fundamentale ale deþinuþilor ºi ale agenþilor sis-
temului de represiune sunt articulate pe modele diferite de clasificare.
Aceste paradigme, subliniazã autoarea, sunt interdependente, cãci persona-
jele interacþioneazã ºi se definesc unii prin alþii, prin relaþiile stabilite. Se preci-
zeazã, cu îndreptãþire, cã, indiferent cãrei faþete a lumii închisorilor îi aparþin,



tipurile evidenþiate sunt construite pe mai multe dimensiuni, pornind de la
un prim nivel de naturã exterioarã, pânã la complexe tablouri ale vieþii inte-
rioare. 

Partea a VI-a, Figura eului narator, mai puþin extinsã în comparaþie cu
pãrþile anterioare, are o importanþã decisivã pentru a contura aportul de ori-
ginalitate al acestei cãrþi, întrucât se centreazã pe descoperirea sinelui mãrtu-
risitorului, pentru care „alunecarea spre abisul sufletesc este mult mai pericu-
loasã decât nãruirea fizicã, pentru cã anuleazã însãºi capacitatea deþinutului
de a rezista, îi erodeazã forþa moralã”. De aici tendinþa de depãºire a timpului
concret al suferinþelor prin construirea unui univers compensativ sau
evadarea în imaginar ºi creaþie, ca formã de salvare interioarã. Pluralitatea de
lumi imaginare devine o alternativã fascinantã la universul concret ºi lipsit de
orice perspectivã luminoasã.  

Ultima parte a cãrþii, Geografia închisorilor, înseamnã o sistematizare
prin metoda comparaþiei între scrierile memorialistice, cartografierea spaþiu-
lui concentraþionar oferã o imagine de ansamblu dublatã de detalierea
esenþialã a locurilor de detenþie ºi lagãrelor de muncã, adevãrate uzine ale
morþii,comparabile cu lagãrele de exterminare naziste. Cele mai des amintite
ºi prezentate, centrele de anchetã ºi penitenciarele politice sunt toposuri ale
desfãºurãrii situaþiilor epice.

Seriozitatea cu care a abordat aceastã temã, modul inteligent ºi creativ
de a-ºi asimila o bogatã bibliografie, fineþea ºi minuþiozitatea interpretãrilor,
documentele oficiale anexate care probeazã veridicitatea mãrturisirilor fac
din acest  studiu  o carte necesarã cunoaºterii ºi evaluãrii corecte ale unor vre-
muri de tristã amintire. Scrierile acestea completeazã documentele de arhivã
ºi contribuie la refacerea unei perioade agitate din istoria României, ele însele,
memoriile postcarcerale sunt „documente de neocolit în investigarea feþei
nevãzute a realitãþii timpului”. Documentele de arhivã, pe de o parte, ºi me-
morialistica postcarceralã, pe de altã parte, „contribuie la constituirea unui
tot unitar, a unui material vast ce figureazã o lume ºi un timp”.

Foamea, Frigul, Frica
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Un poet discret, dar select (are dreptate Gellu Dorian când îl defineºte
„un optzecist retras în talentul ºi timiditatea sa”), este timiºoreanul Eugen
Bunaru, format în perioada fastã (sfârºitul anilor ’70, începutul anilor ’80, ai
secolului trecut) a Cenaclului „Pavel Dan” al Casei de Culturã a Studenþilor,
care, iatã, dupã editarea a opt volume de versuri, între anii 1981 ºi 2003, re-
vine cu o elegantã antologie, „fragmente de tãcere”, Colecþia Opera Omnia,
Editura Tipo Moldova, 2015. Din scurta notã bibliograficã deducem cã
Bunaru a fost/este un poet reprezentativ, din moment ce despre poezia sa au
scris Laurenþiu Ulici, Marin Mincu, Al. Cistelecan, Cornel Ungureanu, Mircea
Mihãieº, Ion Pop, ªerban Foarþã etc., dar, paradoxal, numele sãu este margina-
lizat, cu mai multã sau mai puþinã ºtiinþã de cãtre alcãtuitorii de clasamente,
topuri, ierarhii. 

Poemele antologate sunt alese cu grija celui care ºtie sã facã diferenþa
între un poem reuºit ºi unul mai puþin izbutit, cãci Bunaru are elevaþia gustu-
lui rafinat, fiind el un poet autentic, a cãrui vocaþie este indubitabilã, având de
unde ºi ce selecta: „Alegerea surâsului (1981), „Ochiul postum (1994), „No-
bleþea din aer” (1999), „Tinereþea unei umbre” (2003) etc.

Cum spuneam, poetul este un împãtimit al cuvântului („incãrunþind/
în groapa comunã a unui cuvânt”), un orfevru care intuieºte momentul de
graþie al iniþierii ºi înãlþãrii poemului, dar ºi când, pe parcursul sãu frenetic,
sinuos, eteric, este momentul abandonãrii, una câte una, a treptelorvizionare,
ca mai apoi sã sfârºeascã rece ºi impenitent într-un imagism sagace.
Insomniac, autorul este un abulic controlat rãtãcitor printre interstiþiile
amãgitoare ale unui cotidian de cele mai multe ori indigest, rezidual, bântuit
de clocharzi emaciaþi de alcool ºi abrutizaþi de instincte primare aflate mai
mereu în ebuliþie, semne ale unui infern doar parþial avuabil, mai mult exe-
crabil, veritabilã hologramã kafkianã a disperãrii ºi angoasei, a decrepitudinii
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fragmente de tãcere,

Editura Tipo Moldova, 2015
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ºi morþii. Cu siguranþã este poezia undergroundu-lui timiºorean/bãnãþean al
sfârºitului mileniului II ºi începutului mileniului III (bacovian, poetul scrie:
„ºi trec ba viu, ba mort/ prin burg”), în deplinã consonanþã cu frondeurii
petrecuþi dincolo de Styx –  Monoran, Pruncuþ, Derlea – congeneri ºi afini
lui Bunaru, cu toþii damnaþi ai clipei ºi refuzaþi ai sorþii, care ºi-au asumat lucid
spleen-ul ºi acid (dar ºi stilizat!) redempþiunea, experþi ai autenticitãþii ºi rafi-
naþi înnãscuþi ai precaritãþii:„Scriu ca ºi cum aº înghiþi/ cu mãdulare, cu oase
cu tot, o halcã de pãmânt/ scriu în timp ce aerul se decanteazã,/ se decon-
spirã/ în cenuºia îmbarcare/ a universului odatã cu primele unde mati-
nale./ Scriu, nu e inspiraþia mea aceastã inversã/ încifrare./ Scriu cu inspi-
raþia rea, mutilatã/ scriu zeificat de toate infirmitãþile lumii/ scriu, am
aceastã ruºine”.

Hamletian pânã la limita disperãrilor trãite ºi cartezian pânã aproape
de evanescenþa viziunilor închipuite,a fi sau a nu fi reprezintã pentru poet
apoftegmaticul rãspuns cioranian „nici una, nici alta”, într-un aliaj emoþional
crud, rece, acid, cãci tenebra sugeratã este chiar labirintul prin care rãtãcirea
aparentã („Alcoolizat de gâlgâitul bãtrân al zilei”) este recuperarea eviden-
tã a unor vremuri care au sau nu mai au rãbdare cu ignoranþii, fariseii ori sico-
fanþii. Adesea, detaliul este hiperbolizat cu o emergenþã lãuntricã devasta-
toare, alteori panorama este minimalizatã cu o forþã reductivã distrugãtoare,
încât pe ruinele fumegânde ale acestor mici/mari apocalipse personale se
naºte poemul aºa cum e el, în splendoarea nuanþelor cognitive ºi mãreþia car-
nalitãþii intuitive. Zãdãrnicia ºi absurdul efemeridei care i/ni s-a dat, sunt rele-
vate de poet în timpul unei banale ºi mãrunte activitãþi bricolante („Azi mi-
am tãiat în sfârºit unghiile/ o cam luaserã razna de la o vreme/ deveniserã
- ãsta e adevãrul! - agresive”), prilej de introspecþii existenþiale majore pe
temelia fragilã a unui construct hieratic ce pare a fi chiar nimicul, transmis
genetic ºi emis frenetic de o încrengãturã umanã împovãratã de tentaculele
rãului, ce nu mai þine cont de nimeni ºi de nimic, ilogicã pânã în preajma
insuportabilitãþii ºi haoticã pânã la graniþa rejecþiei.

Întipãrite adânc în memorie, la fel sunt unele întâmplãri, evenimente,
fapte, gesturi (amorul ilicit cu o Mariana/Marika; rãtãcirea pe câmp, de-a lun-
gul unei cãi ferate; un mort întins pe trotuar; divagaþiile unui doctor despre
pacienta sa etc.), revin anamnezic din ºi pe retina eului liric (nu întâmplãtor
titlul volumului din 1994 se intituleazã „Ochiul postum”), de fapt tot atâtea
pretexte obsesive, dar mai ales digresive, de a transla imaginarul spre zonele
tulburi ale unui burlesc de alcov ori grotesc de mucava, concluzionate în aso-
nanþe ale derizoriului..

Bunaru nu proclamã negaþia, doar o  sugereazã la modul discret,
asumându-ºi vinovãþia golului/vidului din preajmã, scanatã, aceasta, pe ecranul
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senzorial al unei luciditãþi amare, desprinse din cotidian ºi rãspândite în
diafan la modul nostalgic-confesiv, deopotrivã cu irizãri moralizatoare, fiind
el un melancolic incurabil, parte ºi întreg al unei lumi deformate de
micile/marile monstruozitãþi ale muºuroiului din care face parte, dar pe care
îl refuzã cu obstinaþia aceluia care nu mai vrea sã fie fericit, dar vrea sã fie
conºtient. Ba chiar pare a-ºi reproºa cã odatã, inocent, a muncit iluzoriu la
înãlþarea ºi consolidarea lui inutilã, palidã utopie a unui vis spulberat defini-
tiv, suferinþa acumulatã estetizându-i purificarea prin intermediul poeziei.

Poemele de dragoste sunt ale unui Werther tipic bãnãþean, melanj
calin al dãruirii ºi retractilitãþii, al emoþiei ºi disimulãrii, iubirea bunarianã
fiind una extrem de lucidã, disecatã (aproape sfârtecatã!) cu exactitatea
glaciarã a îndrãgostitului platonic în formã dar romantic în fond, consumatã,
nu atât în închipuire, cât într-o privire, un gest, un cuvânt, tot atâtea stãri ale
unei chimii nebuloase, ce dã consistenþã aparenþei ºi carnalitate evidenþei. ªi
totul într-un joc erotic în care ea cocheteazã iar el flirteazã sedus de clocotul
lavei interioare, cea care pârjoleºte cu încetinitorul, pânã la scrum, trãirea,
sentimentul, amãgirea, cãci toate iubitele/iubirile lui Eugen au o finalitate
vecinã aluziei ºi afinã iluziei. Adicã neantului ce pare a-i cotropi/înmãrmuri
memoria cu chipul femeii iubite, precum în acest splendid Tipar pentru o
despãrþire: „Buzele îi mãrturiseau pânã la filtrul þigãrii/ Cã totul poate fi
acceptat, înþeles dintr-o bucurie lucidã a imensitãþii/ ªi cã acea lipsã de feri-
cire e lipsa lor de vinovãþie/ Ea privea cu uriaºã atenþie mãsuþa aceea/
Devenitã dintr-odatã nu se ºtie de ce un obiect atât de profund/ Poate
datoritã faptului cã din când în când el o îndemna/ Sã bea cafeaua care se
ºi rãcise/ Apoi acel bãrbat din faþa ei, a cãrui tinereþe/ Rãmânea totuºi o
ciudãþenie de neuitat/ Asemeni altor întâmplãri neînþelese, a tãcut”.

Birtul/spelunca este toposul revelator al unui timp aiuritor, mai ales în
poemele de dinainte de ’89 („ªi sunt de nesmuls aici la o masã/ Unde sticlele
ºi paharele s-au golit pe rând”), disecat homeopatic în acele „fragmentuþe
din mine însumi”, decerebrate pânã la anomalie ºi destructurate pânã la
entropie, ca mai apoi poemul sã (re)nascã din acea distopie mai mult afectivã
decât volitivã, consubstanþialã trãirilor actantului liric împovãrat de contin-
genþã. Frumuseþea unor imagini dã poeziei lui Bunaru forþã ºi profunzime,
carismã ºi nobleþe, incitând, dar, probabil ºi iritând un lector (pre)dispus în a
înºira pe o aþã imaginarã doar acele perle care dau strãlucire întâmplãrii ºi
necesitãþii, clipei ºi eternitãþii, fantasmei ºi realitãþii. Iatã câteva:„mã reazem/
de o privire osânditã în oglindã”, „caligrafia bizarã a liniºtii”, „ochii tãi ca
douã sfârcuri materne”, „ochiul ispitit de o stirpe a golului”,„sfârcul vulgar
al privirii”, „Sângele îmi înfruntã ca pe-o viziune/ Tristeþea” etc.
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California (pe Someº), recentul volum al Ruxandrei Cesereanu, pro-
pune lectorului o autoficþiune liricã, de recuperare identitarã prin rememo-
rarea trecutului în manierã proustianã. Declicul pentru periplul mental ºi
poetic îl constituie o imagine din prezent, asociatã uneia din trecutul poetei:
un grup de tineri cântând pe malul Someºului melodia trupei Eagles “Hotel
California”,  îngânatã în adolescenþã de poetã ºi prietenele sale pe acelaºi râu.
Astfel se explicã titlul/subtitlul, geneza ºi  substanþa ideaticã a cãrþii, printr-o
întoarcere în timp, spre copilãrie ºi adolescenþã: „Avalanºa a pornit de la
bãieþii ºi fetele care vrãjeau o chitarã pe malul Someºului,/aºa au început sã
cadã amintirile ºi poezia” (p. 5).

Maniera de recuperare a secvenþelor existenþiale e filmicã, ochiul se
comportã asemenea camerei de filmat ce se rostogoleºte, nu filmeazã con-
form unui scenariu prestabilit, ci prin flash-uri ce aduc în prim plan imagini
caleidoscopice. Din ele se încheagã o naraþiune discontinuã, un puzzle exis-
tenþial, într-un poem fluid, ce curge asemenea râului declanºator de amintiri,
dublat de unul reflexiv.

California (pe Someº) e un singur poem, ce deruleazã secvenþe
filmice, din care se recompune identitatea poetei ºi a unui topos: Clujul.
Grafia diferitã a discursului liric - în caractere obiºnuite, în italice, în bold –
marcheazã diferenþa între narativ/reflexiv, prezent/trecut. Imaginii cotidiene
înregistrate pe retinã îi corespunde o parte reflexivã, transcrisã în italice, ºi
una de rememorãri, în bold. Tehnic, poeta creeazã o formulã nouã, tripartitã.
Reflecþiile par sã se declanºeze instantaneu, de la imaginile de pe malul
Someºului, sã reliefeze diferenþa între generaþia poetei ºi cei din trecut. Nu
întâmplãtor e reiterat versul „ªi atunci am ºtiut”, ce introduce eul reflexiv în
fiecare secvenþã: ªi atunci am ºtiut:/ noi suntem cei drogadicþi,/cei ce mai
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cred în lucrurile uriaºe din piaþa publicã,/ în suprafeþele tãiate de adâncuri.
(p.5) Scoicile pariziene împrumutate odinioarã de pe Rue Monsieur le
Prince/ pe care mai apoi le-am aruncat în Someº, iatã, au rodit,/ s-au fãcut
scoici vertebrate pentru culegãtorii de pe albia râului./ Odinioarã le-am
furat ºi le-am dãruit neºtiutorilor,/ iar ei au crezut în mine./ În ele se gãseºte
toatã copilãria pãmântului care s-a amestecat cu apa.

Poeta se reprezintã ca un explorator pe bicicletã, rememorând timpul
în care “Someºul mirosea a vremuri hipiote.” (p. 5) Versul în englezã, de la în-
ceputul poemului, On a dark desert highway, cool wind in my hair... sugerea-
zã ideea de periplu ºi starea  cãlãtorului.

Trei paliere discursive se remarcã în poemul Ruxandrei Cesãreanu,
trei fluxuri: al imaginilor din prezent, al reflecþiilor (în italice), al rememo-
rãrilor (în bold). În rememorãri, poeta apare în dublã ipostazã: un pelerin
prin spaþii strãine, în cãutare de esenþe rare, un culegãtor de perle, pe care le
aduce dintr-un spaþiu strãin în matricea identitarã, pentru a prinde rãdãcini;
un copil evoluând spre adolescenþã, apoi maturitate. Îºi reface treptat traieco-
ria vieþii, din imagini îndepãrtate, reconfigurându-ºi identitatea. Motivul iden-
titãþii/alteritãþii e reiterat prin metaforele scoicii ºi ziguatului (un templu în
formã de piramidã în Mesopotamia). 

Autoarea coboarã în cotidianul urbei, dã o raitã prin barurile clujene,
unele cluburi de lecturã, îl surprinde în manierã postmodernistã, uneori cu
glisãri în oniric. În paralel, deruleazã  amintiri, reflectând la diferenþa între
prezent/trecut, asociind urbea cu un nou ghetou, iar Someºul cu Gangele, pe
malurile cãruia începe ritualul iniþierii îndrãgostiþilor. 

Uneori cele trei paliere se amestecã, amintirile invadeazã totul, reflecþi-
ile integreazã elemente metatextuale, într-o tentativã de definire a  poeziei ºi
a poetului: Crezusem odinioarã cã mãnãstirea e un antrenament pentru
poezie,/ iar poezia o cãlugãriþã în carne ºi oase. (p. 12); Poezia e o garã cu
multiple sãli de aºteptare. (p. 14); Poezia e haºiº. (p. 16); Poezia e subterana
ºi ieºirea,/ e ºira spinãrii prinsã cu agrafe de rufe/ ºi cangea crescutã în
torace unde o macara extrage petrolul. /Ea nu are nevoie de paznici.(p.25)

În paralel cu profilul individual, recompus din rememorãri, se
încheagã imaginea colectivã a tagmei poeþilor (noi), în care se integreazã
autoarea, definiþi astfel: noi suntem pierzãtorii de chei, croitorii statornici ai
cuvintelor ºterse din caiete, noi suntem recidiviºtii epico-lirici ai unui oraº
din lut. Suntem povestaºii cu fãlcile rupte ca niºte fiole. (p. 31); Noi nu vom
fi niciodatã ghemuiþi ori seduºi, ci mereu altfel, adicã invicþi/ cu telefoane
mobile pentru regatul cerului.

Instantaneele dintr-o varã clujeanã toridã, pe firul cãreia se deapãnã
amintirile,  împrumutã ceva din imaginile cãrþilor poºtale sau ale crochiurilor
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pictorilor, unele sugerând dramele solitudinii existenþiale: „Un bãrbat
mãsoarã râul cu eºarfa femeii ce l-a pãrãsit.” (29)

Surprinde în mod plãcut în poemul Ruxandrei Cesereanu dezin-
voltura cu care aºazã cotidianul banal în poezie. În aceastã poezie a cotidianu-
lui se strecoarã imperceptibil fiorul nostalgic al iubirii, regãsite peste ani în
colþuri îndepãrtate de lume: „În vârful insulei, înconjuraþi de apele vã-
luroase,/ ne-a ajuns ploaia în uºa bisericuþei închise./ ªi atunci chiar tu ai fãcut
din corpul tãu o uºã,/ apoi m-ai ferit acoperindu-mã cu mânecile cãmãºii/ ºi
ai ºoptit voios:/ Dumnezeu ne-a lãsat aici singuri cuc, deasupra lumii,/ ca sã
ne înfrãgezim o vreme./  Viaþa dintre noi era cât un fiu sãnãtos, nãscut la
treizeci de ani de la nuntire.” (p. 39)

Uneori rememorarea unui episod din copilãrie (descoperirea cãrþilor
vechi ale bunicilor) dã naºtere unui mãnunchi de reflecþii poetice despre
apã, gen aforisme: Apa e un împãrat mai mare ca focul, fiindcã îl stinge
întotdeauna. Cine aruncã tot lemnul în fântânã, ca sã le astupe, ºtie cã apa
de bãut e din locul unde nu calcã om.  […] De anul nou toate apele se pref-
ac în vin, iar sfinþii aºezaþi pe poloboace, plutesc pe râu, ca regii îndrã-
gostiþilor. (p. 50)

Ruxandra Cesereanu se joacã abil cu construcþia tripartitã, inversând
spre sfârºit pãrþile, uneori reflecþiile apar la început, în italice, proiectând con-
cepþia sa despre poezie în prim plan, apoi se prelungesc în partea de reme-
morare, partea primã, în caractere cursive, topindu-se imperceptibil în
partea a doua, de reflecþie (p. 50): Câte vieþi de om s-au consumat într-un sin-
gur poem:/  am purtat bãtãlie pentru poezie/ am înviat/ ºi am fãcut din
memorie un sãculeþ cu mirodenii./ Am fost toate obiectele din râu ºi pietrele
de pe mal./Am auzit muzica de sub pãmânt ºi dedesubtul cerului./ Am colo-
nizat poezia./ Apele mele nu au fost taifunuri ºi nu au adus moarte de om,
ci altceva. Râul Someº, liantul versurilor, capãtã aurã mitologicã, reprezintã
timpul infinit, pe axa cãruia se þes lumile reale/ireale din fantezia poetului,
eternul Orfeu în cãutarea Euridicei: noi avem pielea crãpatã de la poezie,/
în gurã imortele de la regii antici,/ ºi-un fluier la gât ca sã chemãm tigrii
oacheºi./Suntem vehicolele verii,/ instrumentele muzicale ale coacerii./
Purtãm mãºti din mãrgele ºi suntem prãdãtori./ Bestia ºi regale se aflã în
noi./ Iatã, a sosit ceasul în afara ºi totodatã deasupra legii.

California (pe Someº) e un poem amplu, fluid, cu trimiteri intertextu-
ale geografice, livreºti, mitologice, despre superbia poeziei ºi a poetului-zeu,
integrând umbrele/luminile lumilor succesive din mentalul poetului, aseme-
nea scânteierilor solare ori undelor sumbre ale râului care îl genereazã: am
intrat invicþi în Acropolis, unde nu mai era diferenþã  între oameni, ani-
male, zei. Poezia era singurã.
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Heinrich Schütz, ascult imens ºi aud fãrã sã mã satur. Cînd l-am
descoperit am crezut cã sînt primul pe pãmînt, aºa-s toate descoperirile. Cu
Hölderlin la fel, cu toþi ºi toate lucrurile la fel. 

Numai desprinderile mã fac fericit, chiar ºi pregustul unei
desprinderi mai mult sau mai puþin imaginare. Dar e de vãzut desprindere
dinspre ce ºi înspre ce? Acum mã gîndeam la plecarea mea spre munþi,
lãsînd drumurile astea, zgomotul, femeia, sã ajung în munþi, de acolo se
vede totul, nu numai capãtul strãzii. Totul ca o totalitate cu striuri, pete,
nuanþe, ca Unul dezbinat armonios în sine însuºi. Satul care se vede e o
reþea vag geometricã, iar oamenii oare ce vorbesc ei acolo pe trotuare? –nu
se aude nimic.

ªi Paris ºi monahism? Nu ºtiu cît se poate. Ca ºoarecele dintr-o fabulã
a lui La Fontaine decis sã se cãlugãreascã ºi sã-ºi scobeascã chilia într-o
brînzã olandezã.

Ei au înlocuit  physis cu natura ºi natura cu mediul înconjurãtor.

Mi-a murit motanul, s-a urcat în fereastrã, ºi-a pus capul pe  pisica cea
micã care dormea ºi a intrat în agonie. Era frig, l-am luat de acolo ºi l-am
aºezat la soare. Încet-încet ochii i s-au colorat în verde-turcoaz, ºi gata.

Carnete ºi caiete (2007 - 2008)

Dan Arsenie

Fragmente care se pierdeau,
dar au fost întoarse din drum*

* Cu puþin timp înainte de a trece la cele nelumeºti, Luca PIÞU ne-a încredinþat pe calea
poºtei electronice aceste CARNETE ªI CAIETE (2007-2008) ale lui Dan Arsenie, precizând
cã putem sã le publicãm în “Familia” ºi cã autorul lor însuºi i le-a dãruit, lãsându-i libertatea
sã procedeze cu ele cum va gãsi de cuviinþã. Începem în acest numãr scoaterea lor la lumi-
na tiparului. (Ioan Moldovan)



Membra Jesu a lui Buxtehude – se aud mãdularele Fiului lui
Dumnezeu zdrobindu-se.

Sihastru.
Prima violetã albã.
Spadele ierbii.
Mirosul unor conifere, de departe.

Am observat cã binecuvîntarea asupra lucrurilor vine prin om de la
Dumnezeu. Lucrurile înseºi o cer. Abia atunci Dumnezeu înverzeºte (es
grünt), cum spune Eckhart.

Tot ce-i natural, presocratic, stihial, mã învãluie.

Fiul lui Abelard ºi al Eloizei se numea Astrolab. Ei nu rîdeau pe atunci,
ºi astrolabul pãrea o minune.

Credo quia ineptum, nu credo quia absurdum.

A scrie direct în francezã e o iluzie, iar cel ce afirmã aºa ceva
amãgeºte ºi se amãgeºte. Pentru cei dintre români care fac încercarea mîlul
e românesc, iar nufãrul e poate franþuzesc? Pãrerea mea e cã nu e vorba de
aceeaºi plantã.

A folosi cuvintele, ele însele invizibile pentru a interpela invizibilul.
A folosi - de la folos - nu a uza de ele, nu a le utiliza. A trage un folos ºi el invi-
zibil. De exemplu liniºtirea inimii sau a unui om necãjit. 

Mi-aduc aminte de soarele înclinat pe o stradã la Teremia, de porþile
caselor la Fãget, de bostanul acela golit, cu ochii rotunzi, cu nasul triunghiu-
lar, cu gura ca un fierãstrãu, cu o lumînare înãuntru. Unde sînt? Ubi sunt?

A fi monah, nu din negarea lumii, ci pentru a o pãstra.

S-ar putea spune cã orice fragment referitor la adevãr, învestit de
acesta, face parte din memoria lui Dumnezeu. ªtiu cine a spus pentru
prima oarã pentru mine aceastã expresie, era un iezuit. Dar eram deja
pregãtit de lecturile din Blake cu a lui Golgonooza, unde totul rãmîne, se
pãstreazã, un suspin, o lacrimã, o floare.

Carnete ºi caiete (I)
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În fiecare zi haosul trebuie zãvorît de cuvinte aºa cum Dumnezeu –
scrie în Scripturã -  a zãvorît adîncurile. Haosul psihic, comportamental, ºi
toate celelalte genuni. Caietele cu fragmente ale mele au acest rost.

De ce Dumnezeu i-a înfãþiºat lui Adam vietãþile. Adam stãtea ºi
numea, ca un mare fermier. Azi Adam ar trebui sã lase în pace vieþuitoarele
acolo unde sînt ele, sã se autoexproprieze, sã iasã din postura de fermier,
de latifundiar.

1. de cules rosmarin
2. de cãutat imaginea vasului grecesc pe care e pictatã venirea

primãverii, o rîndunicã, un bãiat ce spune iata rîndunica – asta scrie pe
vas –, totul are ceva simplu. Grecii erau prizonierii acestei lumi, dar ei au
infinitiza-o cu ajutorul lumii înseºi

3. de aruncat ghindele în fundul grãdinii
4. de învãþat pe de rost Shir haShirim, analogul ebraic la vasul grecesc
5. cupa lui Nestor ºi cupa de Dypilon

Este un moment pe durata unei ploi, a oricãrei ploi, cînd, privind-o
pe metrul ei pãtrat pe care-l mãturã mii de picãturi, privirea þi se întoarce
înãuntru. Din afarã pari cu privirile în gol. E rostul meditativ al ploii.

Citesc într-un jurnal de Kafka. O actriþã rãspunde la un chestionar:
Niciodatã nu s-a iubit mai mult ca azi.

Uneori traversez muntele ºi mã duc pînã în piaþa primãriei. Greu de
privit oamenii. Ei oricum se scruteazã între ei. Andaluze obeze, copii obezi.
Bãrbaþii, uneori obezi, tipul fenician, scurt, pãtrat.

Vor mai apãrea oare poeþi, sau mãcar unul,  care sã-ºi socoteascã
texte de cãpãtîi pe Gilgamesh sau papirusul de la Derveni sau textele pe
mãtase de la Mawangdui sua versurile erotice de pe ostraka din Egipt. Nu
mai vorbesc de Hölderlin, Rimbaud, care amîndoi spre formulele celor
dintîi trimit.

La colecþia de tãceri de pus tãcerea Susanei în Vechiul Testament, a
lui Iosif, tatãl lui Isus, a Margueritei Porete, a lui Isus însuºi.

Mai singur ca niciodatã, sau deloc. De la cei singuri, exploratori în
felul lor, se poate învãþa. Cei singurateci sînt cei mai îndrãzneþi exploratori



ai dispreþului lumii, al celui care vine dinspre lume. Însã în singurãtate poþi
deveni, ºi chiar e obligatoriu sã treci prin aºa ceva, suspicios ºi naiv. În socie-
tate eºti om-mascã a opiniei, rãu ºi ascuns.

Rãzbunãtoare gîscã antisemitã - Nietzsche despre sora lui, Elisa-
beth.

M-am obiºnuit atît de mult cu minunãþia singurãtãþii, încît am uitat
de o altã binefacere a ei: nu mai am numãr de ordine.

Aud un tractor în livada de migdali, deci anul acesta nu vor mai ieºi
maci, florile lor roºii nu ne vor privi, scufiile copiilor nu se vor mai vedea
dintre ele, nici supã verde nu voi mai face. Vor nimici rizomii peoniilor.
Doar mirosul  de pãmînt ar fi mai puternic.

Mã ocup cu transformarea nefãcutului de mînã de om în desfãtare,
a sãlbãticiei în laudã interioarã. Ce mai gîndesc ºi eu, Doamne!

Am pus între mine ºi lume, societate, modernitate – o pãdure. Ea
este pãstratã ºi sacrã dinspre mine, sfîntã ºi ca-n prima zi pentru Dumne-
zeu, tãiatã, pîngãritã, diminuatã, în zona de neatenþie dinspre oameni. Se va
subþia pãdurea, vor sfîrºi prin a mã gãsi? Ce se va întîmpla atunci? Îmi vor
întinde cucuta? Numai un zeu...

Cîte feluri de aforisme? Unul e mnemonic, altul, pe-aproape, e pru-
denþial, altul nietzscheean, ºi altele, dar existã ºi aforismul care are totul în
el.

În interiorul dramei mele, cãci aºa se numeºte, am parte de bucurii.

Închipuirile erotice din singurãtate? Cea mai bunã metodã e a
Simonei Weil - sã fie lãsate la ruginit.

Cred cã mi-am greºit maestrul. Acum am doar bãnuielile mele.
Fenomenolog al clipelor matinale. N-am avut ºi nu am nimic din omul
comunitar, cel cu capul pe umeri, cu picioarele pe pãmînt, cam steril în
ceea ce face, omenos-preaomenos, chibzuindu-l pe a fi, dar neintrînd pe
poarta lui, sau rãmînînd mulþumit ca a ajuns pînã în anticamerã. La el a
fi/fiinþa e scrisã cu majusculã, care este chiar imaginea opririi dinaintea
porþii.

Carnete ºi caiete (I)
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A fi prost este o imensã comoditate, sau a nu descoperi cã toþi ceilalþi
sînt ca tine, cã au acelaºi obiect al dorinþei, care nu-i Dumnezeu, oferã
prostului sentimentul cã pentru el e bine în aceastã lume.

O christocraþie, unii vor aºa ceva, dar e o contradicþie în termeni.

Am suferit destul.
Am învãþat destul. Am vorbit prea puþin. Am scris fulguranþe.

Prietenul care murise. De la ultima întîlnire au trecut atîþia ani, nu
putea generaliza, trecea repede de la istorii la microistorii, apoi la istori-
oare. 

Un mesteacãn, unul din puþinii de pe aici, ba chiar din aceastã þarã,
era frumos ca mesager, în formã de Y. Vecinul, care nu vine mai niciodatã,
cînd vine taie. Un braþ al Y-ului a dispãrut. Mai bine l-ar fi tãiat complet. Pe
cînd oare non-proprietatea asupra viului propusã de Wittgenstein?

ªtim cã murim. Îºi capãtã oare scrisul vreo centralitate sau profunzi-
me, e din aºa ceva? Sau îºi pierde din facondã? Dar din sentimentul nemu-
ririi i-ar veni vreo dezlînare?

Cystus sau cistus e în floare azi, ieri o peonie de asemeni înfloritã, azi
s-a scuturat.

Dan Arsenie
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PREMIILE ANIVERSARE „FAMILIA” -150

De-a lungul vremii, mai exact din 1990 pânã în prezent, Revista
„Familia” s-a prezentat lumii nu doar cu numere bune de citit, ci ºi cu nume
de colaboratori bine cunoscute cititorilor. O revistã care se respectã este
respectatã nu doar pentru arta de a-ºi atrage bune colaborãri ci ºi prin dato-
ria de a onora aceste colaborãri ºi prietenii culturale. Drept urmare, au fost
instituite premiile anuale, pe numele lor – în fireascã legãturã cu istoria
revistei – „M.G. Samarineanu”, „Octav Sulutiu”, „Ovidiu Cotruº”, „Radu
Enescu”. Prin tradiþie, ceremonia acordãrii lor este parte componentã  a
„Zilelor Revistei FAMILIA”. Se cuvine sã privim înapoi pentru a reaminti
numele laureaþilor acestor premii:

PREMIUL „OVIDIU COTRUº”

1990 – Gheorghe Grigurcu
1991 – Ana Blandiana
1992 – Ion Negoiþescu
1993 – Cornel Regman
1994 – Ion Pop
1995 – ªtefan Aug. Doinaº
1996 – Vasile Dem. Zamfirescu
1997 – Nicolae Balotã
1998 – Monica Lovinescu
1999 – Nu s-a acordat 
2000 – Nicolae Manolescu
2001 – Cornel Ungureanu
2002 – Norman Manea 
2008 – Ion Mureºan
2009 – Ileana Mãlãncioiu

PREMIUL „OCTAV SULUTIU”

1992 – Mircea Zaciu
1993 – Paul Goma 
1994 – Alexandru Cistelecan
1995 – Alexandru Muºina
1996 – Mihai Cimpoi
1997 – Mircea Horia Simionescu
1998 – Gheorghe Crãciun, Aurel Pantea
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1999 – Nu s-a acordat
2000 – Vasile Dan
2001 – Doina Curticãpeanu 
2002 – Radu Mareº
2008 – Horia Ursu
2009 – Gheorghe Grigurcu

PREMIUL „RADU ENESCU”

1994 – Alexandru Vlad
1995 – ªtefan Borbely
1996 – Adrian Popescu, Aurel Pantea
1997 – Virgil Podoabã
1998 – Simona Popescu
1999 – Nu s-a acordat
2000 – Daniel Vighi
2001 – Luca Piþu
2002 – Radu Þuculescu, Ion Stratan 
2008 – Octavian Soviany
2009 – Andrei Bodiu

PREMIUL „M. G.  SAMARINEANU”

1990 – Liviu Papuc, Constantin Mãlinaº
1991 – Nicolae Brânda
1992 – Liviu Borcea 
1993 – Blaga Mihoc, Titus Roºu
1994 – Ioan Þepelea
1995 – Autorilor  „Istoriei Oraºului Oradea”
1996 – Aurel Chiriac, Barbu ªtefãnescu
1997 –  Ioan Derºidan ºi Florian Dudaº
1998 – Liana Cozea, ªtefan Zicher
1999 – Nu s-acordat
2000 – Mircea Benþea
2001 – Lucian Scurtu, Corneliu Crãciun
2002 – Mircea Morariu
2008 – Elisabeta Pop
2009 – Florin Ardelean
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Al. Cistelecan ºi
Roxana Cotruº
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Viorel Mureºan

Aurel Pantea

Mircea Pricãjan,
Ioan Moldovan

ºi Traian ªtef



Din 2010, din cauza neajunsurilor financiare, aceste premii au fost
sistate, atribuindu-se anual doar câte un premiu de excelenþã:

PREMII DE EXCELENÞÃ:

2010 – Gheorghe GRIGURCU
2011 – Mihai ªORA
2012 – Ion POP
2013 – Nu s-a acordat
2014 – Al. Cistelecan, Alexandru Vlad, Daniel Vighi

De fiecare datã când apare, sintagma „Nu s-acordat” trãdeazã inca-
pacitatea redacþiei de (rãs)platã pecuniarã a premiilor.

Din 2012 a fost instituit
PREMIUL „DE-Aª AVEA…”:

2012 – ªtefan BAGHIU
2013 – Oana VÃSÂI
2014 – Mihók TAMÁS

Începând cu acest an – 2015 – „Familia” acordã pe lângã premiile de
mai sus, ºi premiile „Iosif VULCAN” – pentru excelenþã în construcþie cul-
turalã ºi „Alexandru ANDRIÞOIU” – pentru poezie.

Valoarea în lei a premiilor „Familia” din acest an aniversar a fost asigu-
ratã de MINISTERUL CULTURII – aceasta fiind de10.000 lei.

Premiile Revistei Familia - 2015

78

FA
M

IL
IA

 - 
15

0 PREMIILE ANIVERSARE „FAMILIA” – 150:

Premiul „Iosif Vulcan” – ION POP
Premiul „M.G. Samarineanu” – IULIANA PÃCURAR
Premiul „Alexandru Andriþoiu” – VIOREL MUREªAN
Premiul „Alexandru Andriþoiu, ex aeqo – AUREL PANTEA
Premiul „Octav Sulutiu” – AL. CISTELECAN
Premiul „Ovidiu Cotruº” –RADU ALDULESCU
Premiul „Radu Enescu” – ANDREEA POP
Premiul „De-aº avea...” – ROXANA COTRUª



AUREL PANTEA

*
Eu, în vîntul de noiembrie,
tu,
în alte singurãtãþi,
ºi luminile
sunt tare departe

*
Leºinam prin baluri,/ eram abstruzi,/ desfrînarea ne era singura

regulã,/ ºi ne era frig, cumplite erau secundele,/ cînd beam poºircile unor
seri fãrã mîntuire,/ dar iubeam disperãrile,/ bãieþi teribili ºi fete atinse/ de
furia obrãznicãturii seducãtoare,/ în noi se înecau pe rupte orizonturi
gri,/ ºi iubeam disperãrile,/ zilele noastre aveau culoarea romului,/ beam
rom, cum Paul Celan, tragicul, bea negrul lapte al zorilor,/ niciunde nu
eram acasã,/ acasa noastrã era privirea strãinã,/ ce apãrea, cînd nu mai
erau soluþii,/ iubeam stãrile fãrã soluþii,/ ripostam/ cu mine era poetul
Vasile Dan/ ºi se anunþa un timp greu,/ consecinþele lui sunt otrãvurile
acestui poem

*
Poemul intrã cu furia lui Christ printre zarafi, / si toþi îºi cautã feþele

ascunse,/ el biciuie fantasmele, încit se aude cum mor zeii/ în culturi
bãtrîne,/ el e salvarea,/ de limbajele ce nu mai ºtiu decît un singur cuvînt,/
ºi nu îl pot rosti,/ dar simt de departe arsura prafului ºi pulberii, ºi-a
cenuºii

*
Poemul e teroarea/ cã eºti vãzut cu ferocitate/ pe dinãuntru,/

poemul e un atentat împotriva oricãrei ordini,/ el e principalul aliat al
asasinilor aparenþei,/ poemul e cãdere ºi furie./ e stigmat,/ cu el timpul se
curbeazã, încît se vãd morþii în pribegii fãrã capãt
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*
În orizontul morþii se scrie poemul,
în desfrîu ºi dezlãnþuire,
cînd viaþa nu mai conteazã,
cînd mã simt privit fãrã cruþare,
cînd au încetat toate concesiile,
în biografia mea totul pregãtit
pentru victimã.
Lentã înaintare a groazei,
e dimineaþã,
dar altundeva

***

VIOREL MUREºAN

ªi el pãrea fãcut din pãmânt
Lui Andrei Bodiu, omagiu pios

„Cãdem în profesiuni ca într-un râu iarna”
mi s-a confesat personajul aproape absent

cãdem în tablouri drept în picioare
ºi ne cad aripile când ajungem pe pânzã

de lalele e cerul acestei zile subþiri
în care soarele bate cu vuiet de nicovalã

o fatã îºi spalã aerul într-o apã cu peºti

cãdem în profesiuni ca într-un râu iarna

venim în viaþã sã ne vedem pãrinþii murind
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aºa cum ni se clãdesc în memorie niºte uºi
închise pa rând

cãdem în tablouri de-a dreptul în picioare

scânteile care cad printre oasele noastre
par numai niºte crâmpeie de fraze
purtate de vânt
ºi ne cad aripile când ajungem pe pânzã
în cer soarele bate cu vuiet de nicovalã
iar el pare fãcut din pãmânt

douã mâini aºazã un copil pe-o fereastrã
ºi zeci de glasuri se fac nod pe micul obraz

Camere de închiriat

ca dupã o nuntã rãmâne dimineaþa un ºir lung de scãri
pe care se vorbeºte în ºoaptã

plecãm ºi lãsãm lucruri neterminate
un început de frunzã
câteva litere pe cale sã devinã cuvânt
ori o privire rotitã într-o camerã albã în zori

mi s-au iertat atâtea
dar sã simþi cã te abandoneazã aceastã privire
cã nu þi se mai aude vocea
tocmai pe când vorbeºti
cu o carte în mâini

la marginea mãrii aproape în liniºte
un bãtrân prinde rãdãcini

Proverbele verii

astãzi
am apucat sã-mi notez
pe marginea-ngustã a paginii
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cã printre stelele de asearã
noaptea pãrea
o pisicã neagrã într-un cireº

Ceasul de iarnã

azi-noapte zilele verii trecute
s-au fãcut foiþe de þigarã
ºi pereþi de cetate medievalã
vãzutã fugitiv de la o mare distanþã

tot anul acesta
fumul va ieºi numai din ceasuri cu cuc

de-asearã ninge cu frunze mari de tutun

Cântarul de scrisori

un micuþ cântar pentru scrisori aºa înþeleg eu poezia

pe masa lungã a oficiului poºtal
cuvinte din care picurã apã
cum ai înºira cãmãºile la uscat

tu în tine porþi mereu un copil speriat
aducându-ne aminte de fulgerul care se aude chemat
cu propria-i voce
prin odãi de sare

eu sunt domnul acela
mai tot timpul cu urechea lipitã de plicuri

altul poartã într-o ramã veche de lemn
o roatã învârtindu-se
în vreme ce peste cuvintele din mâinile lui
se ridicã încet focul

casa ni se umple de lovituri de ciocan

iar pe masã micul cântar
de mãsurat greutatea cuvintelor din scrisori
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Personajul în care sufletul se joacã singur cu fluturii

azi
statuia de sticlã din mine
începe a se topi

mai întâi mâinile
mâinile se fac negre
ºi par doi cãlugãri gârbovi
coborând pe o creastã de munte

ochii
mereu au fost pereche de lãstuni
care într-un zbor zglobiu
îºi poartã puii  pânã scapã de cer

inima prin spitale târãºte dupã ea un cub negru
ºi se crede glorioasã
ºtie cât poate dura o privire de pe balcon
într-o noapte cu lunã când
pisica se îndepãrteazã
mieunând pe un pod

***

ROXANA COTRUº

(de)tronare

tot atâtea zile de când îmi þin prelegeri
ca ºi cum m-aº întreþine cu un mare maestru
sunt
câte de când mã consult cu un straºnic 
embrion.
Sunt tot atâtea cuvinte a cãror rezonanþã o mãsor 
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din toate unghiurile
câte erau în placentã.
Sunt tot atâtea ocheade la vederea unui tip bine
ca-ntre gratiile din lemn ale pãtuþului castaniu.
ºi din toate îmi iau porþia cu polonicul
ca din borhot.

Iar de gratiile ar fi sã-mi reteze din zborul dinãuntru
ar trebui sã treacã de carne.

Suntem într-o carapace cu mii de cifruri,

suntem într-o casã pe a cãrei uºã 
tata a sudat-o, apoi i-a fãcut nod.
stãm aici lipiþi cu toþii 
ferestre nu sunt. nu, nu mai sunt. le-am zidit ca sã nu iasã niciun 

pic de cãldurã.
ºi ne ascultãm respiraþia, strigãtele 
ne sudãm urechile ca sã ne furãm 
chiar ºi pentru cele 20 de secunde de claustraþi 
memoria auditivã.
ne contopim într-un jaf sufletesc de mare amploare
sar scântei de osmoze din toate pãrþile
de toate felurile.

ºi n-am uitat sã zidim ferestrele.

rãsturnãm idei ºi-i detronãm pe alþi ziditori
complotãm, apoi epuizãm credinþe.
pentru ca dupã alte 20 de secunde
sã cãutãm o rangã
sã facem gãuri –  multe gãuri – 
în loc de ferestre.
complotãm, stingem scântei, dezbinãm osmoze
ºi respirãm fericiþi
pânã la adânci bãtrâneþi. 
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Scoate-mi câinele din cap.

de când cu acea cafea-n soare,
în capul meu e-un câine ce scheaunã
ºi urlã
cã n-apucã sã cãsãpeascã
nimic.
Capul meu e-un câine
ce latrã
scheaunã
ºi-alungã toate lighioanele
ºi-ncântã gazda cu cel mai slab impuls
pe care câinele tãu
– amice, prietenos –
îl emite la 1 mm distanþã de nucleul punctului 0 al pieptului meu.
În capul meu se zbate acelaºi câine
scheaunã
ºi nu poate sã latre.
spre 30
devin acel monstruleþ indisciplinat
cu jorda-n cui.

Lasã-mi câinele-n cap
ºi
dreseazã-l cu tact.
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RADU ALDULESCU

Ce dor mi-e de tine, mãicuþã...

O visez uneori venind spre mine prin aglomeraþia unui târg de
maºini amestecat cu un târg de animale, cu tarabe de bâlci, turtã dulce ºi
acadele, barãci de tir ºi teatru de pãpuºi ºi tiribombe învârtind în lanþuri
fete cu fuste fâlfâind pe un cer de varã incandescent, printr-o zarvã de
chiuituri, muzici, duduit de motoare ºi clacsoane, mugete ºi behãituri,
cotcodãceli ºi cucuriguri. Uite-o apropiindu-se, dusã de un ºuvoi de bãrbaþi,
femei ºi copii mãrginit de capote de maºini ºi vite legate de pomi. Sînt fericit
s-o revãd dupã atâta vreme. În sfârºit te-ai întors, mãicuþã Florenþa. E în tri-
coul ãla albastru-pal, pe pieptul cãruia desenase la câteva zile dupã ce ne-am
cunoscut, cu carioca, o margaretã cu petale rupte, risipite-n vânt peste
scrisul cu litere mari: Mã iubeºte, nu mã iubeºte, mã iubeºte...Pluteºte
parcã pe surâsul ei perpetuu, luminat de ochii mari ºi albaºtri. Ce dor mi-a
fost de tine, mãicuþã! În momentul când ne apropiem ºi întind mâna s-o
mângâi, se ridicã deasupra ºuvoiului de oameni, maºini ºi animale, se înde-
pãrteazã, imaginea i se înceþoºeazã transformându-se într-un noriºor, un
abur, o fantomã...N-o mai vãd.

De aproape doi ani n-am mai vãzut-o. Nici la puºcãrie nu i s-ar fi
impus o izolare atât de drasticã. Poate cã asta þine de regulamentul mãnã-
stirii, deºi nu sînt aºa de sigur. Oricum, ea mi-a impus sã n-o vizitez, sã n-o
caut în cãtunul acela de munte cu nume premonitoriu, de rezervaþie de
strigoi: Moroieni...Mãnãstirea de maici pe stil vechi din Moroieni, hram al
Adormirii Maicii Domnului. Mã gândesc la ea, o visez, mãicuþa mea
Florenþa adormitã-n cãtunul moroilor. Uneori vorbim la telefon, câte douã-
trei minute, cât sã ºtim unul de altul cã ne mai facem de lucru în lumea asta,
cã nu ne-am repatriat în þinutul moroilor...

— Ce dor mi-e de tine, mãicuþã...
— O sã-þi treacã, tãtuþule, o sã-þi treacã...
Altul în locul meu ar zice cã-i cinicã, dar nu...În pofida oricãror

aparenþe, mãicuþa mea n-a fost niciodatã cinicã. 
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— Mã doare, mãicuþã, sînt atât de trist. Simt cã mor de atâta tristeþe.
— Þi-am spus de atâtea ori: singurul lucru care ar trebui sã ne întris-

teze este pãcatul.
— Miluieºte-mã, Doamne, pe mine pãcãtosul. Dorul de tine, de trupul

tãu, de chipul tãu ºi sufletul tãu, mãicuþã, este un pãcat?
— Da, este un pãcat...
Abia o aud. Are vocea vlãgutã parcã, cum ar vorbi de pe patul de

moarte.
— Ce ai, mãicuþã? Eºti bolnavã? De ce ai vocea aºa de stinsã?
— Trebuie sã vorbesc încet. Pereþii chiliei sînt subþiri ºi n-aº vrea sã fiu

auzitã.
— Cum aratã chilia ta? Mi-e greu sã mi te închipui acolo. 
— Cum sã arate? E cât camera ta. Trei metri pe trei. Cât o celulã de

vieþaº. Cât o carcerã sau cât un ring de box, cum spuneai. Stãm ºi aºteptãm
fiecare în chilia lui. Aºteptãm ºi ne rugãm...

— Aºteptãm învierea morþilor ºi viaþa veacului ce va sã vinã.
— Aºa e, tãtuþule, aºteptãm ºi ne rugãm sã ne dobândim mântuirea.
Vorbeºte în ºoaptã, se fereºte, n-are voie cu mobil...Asta þine de regu-

lament într-adevãr. Când a intrat în mãnãstire a predat mobilul maicii
stareþe, probabil însã cã nu în ideea cã-i va fi înapoiat cândva, afarã de cazul
când s-ar rãzgândi ºi ar pleca din mãnãstire. Chiar ca la puºcãrie, atâta cã
eliberarea ar fi pentru una ca ea un soi de eºec...Mã mir, i-am spus, am mai
fost pe la mãnãstiri ºi am vãzut cãlugãri ºi maici vorbind la mobil. Ea m-a lã-
murit: ce-am vãzut eu erau mãnãstiri pe stil nou, mã rog, unele aveau aer
condiþionat, televizor, internet. Baruri ºi cluburi ºi localuri de perdiþie, n-am
apucat încã sã vãd cu ochii mei, dar am citit ceva de genul ãsta într-un
tabloid...Mãnãstirea din Moroieni e pe stil vechi, aºa încât pãstreazã credin-
þa strãbunicilor noºtri, adevãrata credinþã ortodoxã, cu dogmele, sãrbãto-
rile ºi calendarul vechi, neprevertite de masoni ºi bineînþeles fãrã televizor,
internet sau telemobil.

Ea ºi-a pãstrat însã un mobil de rezervã ascuns în chilie pe care-l þine
închis. ªi-l deschide doar când prinde un moment propice sã mã sune sau
sã-mi trimitã un SMS. 

— Când am sã te vãd, mãicuþã? Oare o sã ne mai vedem vreodatã?
Ca de obicei, evitã un rãspuns precis la întrebarea asta. 
— Nu ºtiu încã. Într-o bunã zi o sã ne vedem...
— Sînt bãtrân, mãicuþã, am sãrit de ºaizeci de ani. Am sã mor ºi n-am

sã mai apuc...
E de preferat sã mã vait ºi sã mã milogesc în felul ãsta. N-ar avea rost

sã-i spun cã, dacã ne-ar fi legat cu adevãrat ceva, cum m-am strãduit sã cred
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vreme de cinci ani, ar fi rãmas lângã mine. Aºa cã mai bine s-o rupem defini-
tiv, sã nu ne mai amãgim, sã nu se mai chinuie cu telefoanele, sã riºte sã-ºi
strice rostul ei de mãicuþã, pentru un neghiob pãcãtos ca mine, ce mai, a
fost alegerea ta, mãicuþã, de care ar trebui sã þii cu dinþii, scoþându-mã defi-
nitiv din viaþa ta...Nu, nu mã las ispitit s-o ispitesc cu discursuri de genul
ãsta. O ispitã venind desigur de la vrãjmaºul din inimã, cãreia nu i-am dat
curs vreodatã...Nu ne-am certat niciodatã de-a lungul celor cinci ani. Greu
de crezut, dar aºa a fost. Nici când m-a anunþat cã-i hotãrâtã sã plece la mã-
nãstire, n-am gãsit vreun motiv de ceartã. Oricum aveam amândoi oroare
de confruntãri pe ton de ceartã, iar acum ar fi oricum prea târziu pentru
certuri. Te-ai dus, mãicuþã, am rãmas sã-þi plâng urmele. Vreme de cinci ani
am presimþit parcã un deznodãmânt de felul ãsta, în urma cãruia sã mi se
frângã inima ºi sã-mi frâng mâinile. Oh, atât de tânãrã ºi plinã de viaþã, atât
de veselã...Cum sã moarã ºi de ce sã moarã, la puþin peste treizeci de ani? ªi
totuºi o vedeam trãgând spre acel þinut al moroilor, despre a cãrui existenþã
n-am ºtiut vreme de cinci ani. Ea avea niºte reþineri, îmi era limpede cã nu-i
picã bine sã insist sã ne încropim un rost, sã ne cãsãtorim, sã ne cununãm
în bisericã, iar în felul ãsta am fi plãcuþi Domnului, aºa cum de bunã seamã
cã ºi ei i-ar fi plãcut. I-ar fi plãcut ºi nu i-ar fi plãcut. Insistenþele mele erau
desigur interesate: ar fi fost ultima ºansã, când nu mi-ar mai fi rãmas decât
sã apuc calea bisericii, dar uite c-o gãsisem pe ea. O femeie a cãrei înþelep-
ciune venea din credinþã ºi tot credinþa o îndemna sã se dedice celor din
jurul ei ºi poate cã ºi unui soþ, unul ca mine bunãoarã, cu douãzeci ºi trei
de ani mai vârstnic. Trãgeam nãdejde cã voi muri lângã ea; o nãdejde dând
sã alunge presimþirea acelui deznodãmânt care mi-ar fi frânt inima, dar nu
s-a putut. Ea mi-a spus cã toatã povestea asta, relaþia noastrã, dã cu rest.
Adicã? Diferenþa mare de vârstã, da, þinea foarte mult la mine, ca ºi la tatãl
ei pe care l-a pierdut mult prea repede, la nouãsprezece ani, când ar fi avut
mai mare nevoie de el. Sã înþeleg aºadar cã mã iubeºte, dar nu poate trece
peste faptul cã am vârsta pe care ar fi avut-o tatãl ei...Sau mai bine sã nu înþe-
leg nimic. S-o las aºa cum a picat. Sau sã iau de bunã motivaþia ei. 

— Mama, ºtii, s-ar supãra foarte tare dacã ar afla cã trãiesc cu tine. Nu
mai spun cã ar lua foc dacã ar auzi de cãsãtorie, în condiþiile astea. 

— Ce condiþii?
— Vârsta ta, vreau sã zic. 
— Am înþeles. ªi dacã s-ar supãra, ce s-ar întâmpla?
— Pur ºi simplu nu vreau s-o supãr. Dacã se supãrã îmi întoarce

spatele ºi nu mai vorbeºte cu mine deloc. Nu trebuie sã ºtie, nu trebuie sã
afle de noi...

— Pânã la urmã tot o sã afle. Nu se poate...
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Spuneam asta, fiindcã-n pofida reþinerilor ei, eram foarte sigur cã
vom fi împreunã câte zile oi mai fi avut. Ca ºi cum ea mi-ar fi indus naivi-
tatea ºi entuziasmul altei vârste, de care ea pãrea sã se dezicã.

— Ba nu, tãtuþule, nu trebuie sã afle. 
Încercam sã-mi închipui, fiind doar ea cu maicã-sa în casã, dupã ce

murise taicã-su ºi cei trei fraþi se cãsãtoriserã, ducându-se la casele lor, for-
mau un cuplu, o familie, în care fiecare trebuia sã protejeze susceptibili-
tãþile celuilalt – o abilitate care mie unuia îmi cam lipsise ºi nici nu mã strã-
duisem îndeajuns sã mi-o cultiv, drept pentru care într-un târziu, dupã
îndelungi ispitiri-tatonãri erotico-sentimentale, cu trei soþii legitime ºi trei
familii, cu niºte relaþii de concubinaj fãrã nici un viitor, lipsa acelei abilitãþi
mi s-a întors împotrivã, lãsându-mã singur, mã rog, ºi despre Florenþa s-ar fi
putut spune cã-i singurã, dacã sãrise de treizeci de ani ºi nu se mãritase.
Încercase, desigur, dar poate nu cu destulã convingere, ferindu-se cu
strãºnicie sã n-o supere pe maicã-sa...A avut cu ea, cu maicã-sa, o experienþã
de genul ãsta, mi-a spus, ºi cã n-ar fi de dorit s-o repete. De aceea, mama nu
trebuie sã afle vreodatã de noi, tãtuþule...

Asta a fost cu vreo opt ani înainte sã ne cunoaºtem. E destul timp,
aºadar, de când n-a mai supãrat-o pe maicã-sa. I-a adus atunci acasã un bãr-
bat cu care ar fi avut niºte intenþii serioase. Sã i-l prezinte, da, un tip modest,
aproape umil, la care þinea. Era ºofer de meserie, cum fusese ºi tatãl ei, o
condiþie pe care Florenþa s-ar fi zis c-o depãºise, dat fiind cã tocmai termi-
na o facultate ºi lucra în redacþia unui cotidian sportiv. Avea în faþã perspec-
tiva unei cariere în presã – orice femeie în locul ei ar fi þinut cont de astfel
de detalii, esenþiale la o adicã, dar ea nu era orice femeie. Ei îi picaserã ochii
pe un ºofer, care i-ar fi amintit de iubitul ei, rãpus de leucemie la doar cinci-
zeci ºi unu de ani... ªofer, cu doar ºase ani mai vârstnic decât ea, divorþat ºi
cu un bãieþel de cinci ani, la care þinea ºi l-ar fi crescut ca pe fiul ei...amã-
nunte extrem de importante în eventualitatea unei cãsãtorii, pe care mai-
cã-sa nu s-a învrednicit sã le afle. Pur ºi simplu n-a mai avut rãbdare, vãdin-
du-se de-a dreptul ofensatã, speriatã chiar, dupã tonul cu care a somat-o
când au rãmas singure: Trezeºte-te, Florenþo! Sper cã nu-i ceva serios între
tine ºi omul ãsta. Nu-i ce-þi trebuie þine, Florenþo, nu-mi poþi face una ca
asta...

Adicã? Ce sã-i facã? Ca ºi cum ar fi trãdat-o. O trãdare mai mare nici
cã s-ar fi putut. În mai puþin de zece minute l-a citit. Nu era ce-i trebuie fiicã-sii.
Au schimbat câteva replici în trei, dupã care Florenþa a trebuit sã-ºi tragã
omul de mânã afarã, constrânsã de tensiunea creatã de repulsia maicã-sii.
Îi bãgase mortu-n casã, cum se spune. Îi puþea, de o lua cu leºin, perspecti-
va unei astfel de mezalianþe. 
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Nu l-ai vãzut cã-i mai scund decât tine? mi-a spus. ªi cã are dantura
stricatã ºi moaca aia de þãran...Ce naiba, Florenþo, n-ai gãsit ceva mai de
Doamne ajutã...Nu-mi dãdeam seama ce o stârnise pânã într-atât, rãscolin-
du-i þâfna aia de cocoanã, care nu i-o recunoºteam. Mama e o femeie sim-
plã, venitã din fundul Moldovei, ca sã-ºi câºtige viaþa ca infirmierã la niºte
spitale din Bucureºti. Înainte de toate însã, e o femeie credincioasã, pe care
n-aº fi crezut s-o scandalizeze felul cum aratã un om, fie el ºi omul cu care
m-aº fi cãsãtorit. Sufletul conteazã, nu felul cum aratã omul, amândouã
ºtiam, dar uite cã ea tocmai acum binevoise sã uite. Ce mai, reuºisem s-o
supãr tare de tot, n-aveam decât sã suport consecinþele; începu sã mã
ignore ostentativ, nu mai vorbea deloc cu mine, eram pentru ea ca ºi
moartã. Când veneam de la slujbã, pleca de acasã sau se închidea în came-
ra ei. O lunã am dus-o în felul ãsta, pânã când am cedat, am asigurat-o cã am
rupt-o cu acel pretendent, Aurel, ºoferul scund ºi cu dantura stricatã, de
felul lui oltean din împrejurimile Craiovei...Ce sã-þi mai povestesc, tãtuþule,
cã ºi mama pusese cândva ochii pe un ºofer, culmea, tot din împrejurimile
Craiovei, venit ca ºi ea în Bucureºti dupã câini cu covrigi în coadã, gonit de-a-
casã de sãrãcie. O moldoveancã infirmierã ºi un oltean ºofer. Au fãcut casã,
cum se spune, au fãcut patru copii, aproape unul dupã altul deºi vremurile
erau grele ºi s-au tot îngreunat, dar ei îl aveau pe Dumnezeu. Dumnezeu le-
a dat trei bãieþi ºi o fatã, pe mine, iar dupã ce ne-au vãzut mari, pe picioarele
noastre, ºoferul care a fost tatãl nostru s-a grãbit sã moarã, ca ºi cum ãsta a
fost rostul ºi menirea lui pe lume, dupã care odatã împlinite nu i-ar mai fi
rãmas decât sã disparã. Sã mã ierte Dumnezeu, tãtuþule, dar cred cã pe
mine m-a lovit mai tare dispariþia lui decât pe fraþii ºi mama mea. Þi-am mai
spus, da, tocmai când aº fi avut mai multã nevoie de ei ºi poate tocmai de
aceea...Eu cu ºoferul meu aº fi stat pasãmite sã repet ºi sã perpetuez istoria.
Asta o fi fost în capul maicã-mii, care o fi avut strângere de inimã gândin-
du-se cã le-aº fi cãlcat pe urme atât de aproape, aºa încât Aurel nu fãcea de
mine. A fost o greºealã ºi o rãtãcire, mamã, iartã-mã.

Îmi cãlcam pe inimã s-o mint, cum nu prea obiºnuiam. Din momentul
când i-am spus c-am rupt-o cu el, am mai dus-o cu Aurel un an ºi ceva, pânã sã
simt în sfârºit pe pielea mea cã a fost într-adevãr o rãtãcire, ceea ce mama intuise
de altfel în mai puþin de zece minute. Dacã mi-ar fi dat liber însã, m-aº fi mãritat
cu Aurel. A pus picioru-n prag însã, mi-a impus sã aleg între ea ºi el, ceea ce a fost
pentru mine altminteri un bun motiv:dacã mama n-a vrut, nu m-a lãsat, nici c-o
sã mã mai mãrit vreodatã. Voi rãmâne fatã bãtrânã.

A luat hotãrârea asta cu vreo zece ani înainte de a se hotãrî sã se
retragã la mãnãstirea din Moroieni, fãrã sã-i spunã vreodatã maicã-sii cã ºi-a
scos definitiv din program punctul mãritiºului, pentru a nu  pãrea c-ar învi-
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novãþi-o. Maicã-sa n-are desigur nici o vinã, o iubeºte fãrã a fi deloc posesivã,
ba tocmai cã-i dornicã s-o ºtie cu soþ ºi familie ca oriºicare. Ea se strãduie sã-i
gãseascã un soþ, prin rude, vecini, cunoºtinþe, mãcar cã Florenþa evitã, þine
cu dinþii de hotãrârea secretã de a nu se mãrita, consolidându-ºi motivaþi-
ile, pãi nu se poate lãsa la mâna rudelor, vecinilor, cunoºtinþelor, iar ca sã-ºi
aleagã singurã, cum o taie capul, supãrând-o iarãºi pe maicã-sa, nici asta n-ar
fi vrut.

Nu-i trebuia mãritiº, cu atât mai mult cu cât acum mã avea pe mine,
pe tãtuþul ei bun. Eram împreunã, þineam tot mai aproape unul de altul,
chiar dacã nu locuiam sub acelaºi acoperiº, ci fiecare în chilia lui, cum spu-
nea încã de atunci, înainte de a ajunge într-o chilie de mãnãstire.

(fragment dintr-un roman
în curs de elaborare)
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Un istoric contemporan spunea, nu demult, cã Instituþia ecclesialã
românã unitã cu Roma este cheotoarea de racordare a poporului nostru la
valorile culturale ale Europei occidentale. ªi nu e greu, pentru cine ia
cunoºtinþã de aceastã aserþiune, sã-ºi dea seama cã ea este adevãratã.
Argumente care demonstreazã acest lucru existã cu duiumul, ºi ele au fost
puse în circulaþie cu o ritmicitate apreciabilã. Din corpul ei, al instituþiei
amintite, adicã, a fãcut ºi face parte, dacã operãm cu noþiuni administrative,
ºi Eparhia greco-catolicã de Oradea. Bogatã, cum se ºtie, de la început, cãci
Domeniul de la Beiuº atribuit ei avea, în ajunul exproprierii efectuate prin
reforma agrarã din 1921, o proprietate funciarã de circa 136.000 de iugãre,
din care majoritatea absolutã, adicã 133.960 erau pãduri ºi pãºuni alpine, -
ea s-a bucurat, prin bunãvoinþa Providenþei, ºi de ierarhi, aºa-zicând, de cea
mai înaltã capacitate profesionalã. ªi înþelegem prin aceastã însuºire pro-
filul intelectual ºi moral desãvârºit ºi priceperea în conducerea treburilor
bisericeºti, cu toate câte le implica aceasta, în domeniul chestiunilor legate
de pastoraþie ºi a celor ce þineau de îndeplinirea aºa-numitelor sarcini de
patronat, pe care instituþia ecclesialã trebuia sã le efectueze. ªi intrã aici,
precum se ºtie, întreþinerea unor instituþii de învãþãmânt confesional ºi a
unor aºezãminte cu caracter caritabil.

Unul dintre ierarhii cei mai de seamã ai bisericii greco-catolice
româneºti a fost Valeriu Traian Frenþiu (1875-1952), aºa cum, iatã, ne-o
demonstreazã cu prisosinþã ºi aceastã elegantã carte a celor doi autori, încã
tânãrul istoric dr. Silviu Sana ºi foarte tânãrul Tiberiu Ciorba. A fost o întâm-
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plare fericitã pentru autori, dar ºi pentru cititorii care au acum acces la re-
zultatul muncii lor, faptul cã s-a hotãrât canonizarea acestui mare episcop,
mort în puºcãriile comuniste, pentru credinþa ºi biserica sa, alãturi de alþi
episcopi, ºi cã în acest scop s-au adus din arhivele strãine o mulþime de do-
cumente referitoare la el, astfel încât cei doi s-au putut folosi de acestea în
întreprinderea lor ºtiinþificã, de pe urma cãreia a rezultat aceastã splendidã
monografie, cu evidente valenþe de excelsioritate. A trebuit ca autorii sã
selecteze, din noianul materialului informativ, esenþialul, ºi au fãcut-o cu
multã acribie ºi profesionalism. Au relevat, cu argumente solide, irefuta-
bile, generozitatea eroului cãrþii lor în privinþa susþinerii la ºcoli a tineretu-
lui, - elevi ºi studenþi, prin acordarea de burse ºi stipendii, cãci cele douã
noþiuni erau, în gândirea acordatorilor, uºor deosebite, ultimele fiind
oferite, nu cu regularitate, ci ocazional. ªi e de precizat cã între bursierii
acestuia, în multe rânduri s-au aflat ºi studenþi de religie ortodoxã, în spe-
cial din zona Vaºcãului ºi Beiuºului. Le descoperim numele prin docu-
mente, ºi între ei figureazã ºi o fostã profesoarã a celui care vã vorbeºte
acum ºi aici, fiicã de preot ortodox, gratulatã, în anul universitar 1932-1933,
prin întrupunerea protopopului dr. Valeriu Hetco, de cãtre generosul epis-
cop uniet, cum ziceau beiuºenii, cu o bursã anualã de 15.000 de lei, valoa-
rea pe atunci aproximativ a douã perechi de boi. În treacãt fie zis, i-am spus
acest lucru unuia dintre fiii ei, trãitor în Beiuº ºi, din pãcate pânã atunci un
mare ortodox, cu exprimãri incorecte la adresa papistaºilor, cum îi
numeºte el ºi alþii pe uniþi. Din acel moment, adicã de când a aflat despre
bursa acordatã mamei sale, prin munificienþa episcopului dr. Valeriu
Traian Frenþiu, n-a mai îndrãznit niciodatã sã exprime vreo insultã la adresa
bisericii acestuia. ªi tot în treacãt fie spus, vreau sã afirm aici, cu hotãrâre,
cã nominarea de uniet atribuitã enoriaºilor greco-catolici nu are în ea nicio
intenþie peiorativã din partea celor care o expiazã, aºa cum greºit cred azi
mulþi preoþi ai acestora, ci este doar o formã de numire, în limbaj popular
transilvãnean a uniþilor. Am înþeles acest lucru în urmã cu mai mulþi ani,
când în comuna Delani de lângã Beiuº a avut loc un conflict între localnicii
foºti, înainte de 1948, uniþi, dornici de a redeveni uniþi, ºi cei care, cândva
uniþi, dar deveniþi ortodocºi, voiau sã rãmânã în continuare aºa. Atunci cele
douã tabere, a uniþilor ºi ortodocºilor, s-au certat pentru cheile bisericii,
solicitate cu tãrie de uniþi, ºi þin minte cã o femeie, soþia sfãtului care le
deþinea, i-a spus acestuia: „Ia! Petrea meu, sã nu te punã pãcatele sã-i batjo-
coreºti pe cei care cer cheile, cã ºtii tu bine cã ºi tãicuþa ºi tatã-to or fost
unieþi ºi unieþi ne-am nãscut ºi noi”. Este cazul sã mai precizãm sau sã repre-
cizãm, aºa cum o fac foarte bine în acest operat ºi autorii, cã episcopul
Frenþiu ºi-a extins gesturile de generozitate, nu doar asupra românilor, ci
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uneori ºi asupra strãinilor. A ajutorat cu bani, la Beiuº, la Ceica ºi la Tinca o
mulþime de refugiaþi din teritoriile cedate Ungariei horthyste, aflaþi la
strâmtoare materialã, adicã sãraci, ba uneori chiar pe cei de alte naþionali-
tãþi, convins, vorba unui distins poet ardelean, cã:

„Nimic nu preþuieºte cât un fior de milã,
Cât clipa sfântã-n care o mânã de argilã
A mângâiat o ranã ºi o lacrimã a ºters”.
La închisoarea din Oradea erau, prin 1924-1925, mulþi arestaþi ma-

ghiari, originari din Ungaria, închiºi pentru delicte politice sãvârºite împo-
triva statului român. La solicitarea preotului Iosif Siegescu, aflat prin anii
'30 ai secolului trecut în fruntea Vicariatului greco-catolic pentru românii
rãmaºi dupã primul rãzboi mondial în Ungaria, episcopul Frenþiu le trimi-
tea acestora la închisoare mai multe daruri, constând în bani, lenjerie ºi ali-
mente, deoarece socotea cã mila creºtinã trebuie sã se rãsfrângã asupra tu-
turor oamenilor, inclusiv a duºmanilor. A putut face acest lucru având nu
doar generozitate, ci ºi de unde ºi respectiv cu ce. De fapt, ca sã aibã cu ce,
el a trebuit sã se ocupe stãruitor de modernizarea exploatãrii a ceea ce i-a
mai rãmas Episcopiei, ca avere, dupã reforma agrarã din 1921. Episcopia
putuse pãstra din vechiul domeniu un fond forestier limitat la Stâna de Vale
ºi Huta Finiº, precum ºi unele suprafeþe de teren cultivabil în Beiuº, Holod
ºi în alte localitãþi. Existau la Stâna de Vale mai multe cabane, puse contra
cost la dispoziþia turiºtilor, pentru care în 1925 s-a început edificarea unui
hotel modern, numit Excelsior, cu parter, etaj ºi mansardã, dotat cu în-
cãlzire centralã, cu o mulþime de camere, cu salã pentru proiecþii cinema-
tografice, cu popicãrie ºi, începând din 1932, cu o grãdinã botanicã în
apropiere, organizatã de profesorul Alexandru Borza. De la Finiº spre
Hutã, un punct de exploatare forestierã ºi turisticã, cu cabanã pentru uz
intern ºi bisericã, exista, aºa cum cititorii pot afla din lucrarea de faþã, încã
din primii ani ai secolului al XX-lea, o cale feratã îngustã, iar din anii '30 o
pãstrãvãrie profitabilã, de la care se aprovizionau o mulþime de consuma-
tori, dar mai ales Casa Regalã din Bucureºti. ªi aº remarca aici cã la ea, la
pãstrãvãrie, a lucrat, pânã la desfiinþarea sa, o rudenie de a mea, pe nume
Vasile Mihoc, un individ cu foarte multã ºtiinþã de viaþã, cunoscut de cãtre
toate feþele bisericeºti care poposeau pe acolo. El relata cã atunci când
peºtii se recoltau pentru comercializare erau ambalaþi în coºuri de nuiele,
confecþionate ad-hoc, ºi dupã ce erau acoperiþi cu urzici, se expediau cu
trenul spre Bucureºti. Comanditarii plãteau de regulã totul în avans, ºi
Episcopia obþinea venituri considerabile. Existau câteodatã ºi reclamaþii,
cãci se întâmpla ca pe tren sau în gãri marfa sã fie vãmuitã de hoþi. Aceastã
habitudine avea, la noi, o tradiþie îndelungatã, ºi precum ºtim, în zilele noas-
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tre ea a luat o amploare considerabilã. Pe calea feratã îngustã dintre Finiº ºi
Hutã circulau trei locomotive, cu vagoanele dupã ele, transportând mai
ales lemn, pentru fabrica de cherestea de la Ioaniº, dar ºi pentru alþi intere-
saþi. Trenuleþul trecea prin dosul caselor din Finiº, sau „pã dupã teleatiuri”,
cum ziceau localnicii, ºi trebuie sã menþionez cã locuitorii botezaserã loco-
motivele cu trei nume: Muki, Fritzi ºi Malvi, aceasta din urmã fiind mai
mare ºi mai puternicã, cu douã „osâi”, cum spuneau finiºenii, care le recu-
noºteau dupã pufãit. Aºa se face cã, auzindu-le trecând pe când ei se aflau
în casã, obiºnuiau sã spunã: „amu vine Muki!”, „amu vine Fritzi!” sau „amu
vine Malvi!” Calea feratã, pe care cel care scrie aceste rânduri a circulat în
tinereþe de foarte multe ori, a rãmas în funcþie pânã prin anii '80 ai secolu-
lui trecut, iar vagoanele, - de marfã ºi de persoane, precum ºi locomotivele
au fost vândute cuiva din strãinãtate, probabil ilegal, imediat dupã 1990. A
mai deþinut Episcopia, pe timpul pãstoririi episcopului Frenþiu, ºi o Fabricã
de spirt la Beiuº, construitã încã din 1911, din fonduri proprii, dar ºi cu un
important ajutor financiar al statului maghiar. Ea era menitã sã contribuie
la ameliorarea stãrii materiale a þãranilor din zonã, care-ºi puteau valorifica
pe loc produsele, cerealele ºi fructele, utilizate la fabricarea alcoolului.
Episcopia a închiriat, de la început, fabrica unui evreu numit Mark
Weinstein cãruia, dupã vreo 15 ani, în 1 septembrie 1926, i-a ºi vândut-o. De
fapt vânzarea s-a fãcut cãtre cel amintit ºi cãtre un asociat al sãu, tot evreu,
pe nume Herman ªtern. Episcopul încercase, iniþial, sã vândã fabrica unor
români din Vaºcãu, Gheorghe Bãruþa, Vasile Negru ºi Iosif Vancu. Cei trei
au plãtit cãtre Episcopie, la 5 martie 1926, un avans, dar datoritã faptului cã
n-au dispus de restul banilor ca sã achite la data stabilitã întregul cost al
fabricii, vânzarea cãtre ei s-a anulat. Trebuie sã precizãm cã episcopul
Frenþiu a preferat întotdeauna sã vândã, când era necesar, anumite obiec-
tive economice aflate în proprietatea Episcopiei, numai unor români sau
instituþiilor româneºti. A vândut astfel Casina din Beiuº, cu intravilanul de
sub ea, în 1925, Reuniunii femeilor române de acolo, la un preþ mai mic
decât cel oferit de un minoritar din zonã, crezând cã astfel ajutã aceastã
instituþie în activitatea ei caritabilã ºi culturalã, foarte intensã în acei ani. ªi
tot aºa a mai vândut unui român, cãpitanul Aurel Crainic, moara de apã a
Domeniului, din centrul oraºului Beiuº, deºi avea pentru ea oferte bãneºti
mai mari din partea unor asociaþi evrei din localitate, cu gândul cã serveºte,
prin aceasta, interesele româneºti locale, într-o vreme în care se dorea
românizarea vieþii economice a Transilvaniei. 

Bunul episcop a ajutat, totodatã, ºi pe artiºtii plastici din zonã, cunos-
cut fiind la acest capitol cazul sculptorului vaºcãuan Dãnilã Andriþoiu, pus
de dr. Valeriu Traian Frenþiu nu doar sã execute anumite comenzi la



lucrãrile de construcþie sau restaurare a edificiilor bisericeºti din eparhie,
ci ºi sã deschidã ºi sã conducã, din 1936-1937, o carierã de exploatare a mar-
murei brun-roºcate la Stâna de Vale. Ghinionul a fost cã sculptorul se anga-
jase, cu toatã hotãrârea, în miºcarea politicã de dreapta din acea perioadã,
fiind ca urmare condamnat în toamna lui 1938 la un an de închisoare cu
executare ºi 5.000 de lei amendã. Din Penitenciarul de la Oradea, unde ºi-a
ispãºit pedeapsa, a corespondat cu ºeful Domeniului de la Beiuº, Demetriu
Marian, ºi prin acesta l-a rugat pe episcopul Frenþiu sã dispunã a se expe-
dia soþiei ºi celor douã fiice ale sale, aflate la Vaºcãu, sumele ce i se cuve-
neau pentru lucrãrile executate la Capela Frenþiu din cimitirul orãdean, ºi
în plus, în avans, alþi bani în contul activitãþii ce promitea s-o desfãºoare
dupã eliberare la amintita carierã din Stâna de Vale.

E greu, aºadar, ca cineva sã cuprindã într-un volum tot ceea ce se re-
ferã la acest deosebit ierarh greco-catolic, de la a cãrui naºtere s-au împlinit, la
25 aprilie 2015, 140 de ani. Putem spune cã cei doi autori au reuºit totuºi sã
facã acest lucru, lãsând loc desigur, în conþinutul lucrãrii lor, la o eventualã
reeditare, inserþiilor de amãnunte care au apãrut sau urmeazã sã aparã. În
ce mã priveºte, dacã aº fi în postura sã pot decide asupra laurierii lucrãrii
lor, ca membru într-o ipoteticã comisie decidentã, aº cere sã li se acorde
premiul Academiei Române, cu propunerea sã retipãreascã din ea câteva
exemplare, la care sã adauge ºi un indice de nume. Iar pe crucea de
mormânt al marelui arhiereu martir, dacã ea ar exista, desigur, aº dispune
sã se ciopleascã, cu litere aurite, urmãtoarele versuri ale unui scriitor arde-
lean, rostite în memoria unui alt prelat al Bisericii Româneºti Unite cu
Roma: 

„Te-ai dus, dar ne-ai lãsat puternic scut
Un nume sfânt ºi mare pe vecie:
Nu ne clãtim, cã-i din granit fãcut
Sub paza lui, orice furtuni sã vie!”
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CAMELIA GHIDEU

Virtualitãþile prozei lui Sorin Titel în 
Dejunul pe iarbã

Sorin Titel (1935-1985) a fost ºi rãmâne un scriitor controversat,
datoritã receptãrilor critice divergente, în ceea ce priveºte creaþia sa litera-
rã ºi situarea ei în contemporaneitate. Deºi a debutat cu schiþe ºi povestiri
(Copacul, 1963), în solidaritate cu ceilalþi scriitori din generaþia ºaizecistã
(D. R. Popescu, Fãnuº Neagu, George Bãlãiþã, Nicolae Velea), Sorin Titel nu
a reuºit sã fie în centrul de interes al publicului. Scriitorul bãnãþean va reuºi
sã-ºi construiascã în timp un univers ficþional ce are ca fundament imagi-
narul unor realitãþi paralele – visul, memoria, arta, fantasticul, labirinticul –
fãrã de care opera s-ar pierde în anonimat. Nu derularea centrifugã a aces-
tor lumi dã originalitate operei, ci modul în care Sorin Titel recreeazã din
totalitatea acestora o viziune caleidoscopicã asupra vieþii.

Se împlinesc 80 de ani de la naºtere ºi 30 de ani de la moartea scri-
itorului – ceea ce constituie un moment prielnic ca opera scriitorului sã fie
recititã ºi redescoperitã, având în vedere cã Sorin Titel este cunoscut
datoritã romanului Femeie, iatã fiul tãu (1983), considerat cea mai bunã
carte a sa, care s-a bucurat de aprecieri superlative. Considerãm cã o atenþie
specialã meritã ºi romanul Dejunul pe iarbã, o carte ale cãrei pagini suscitã
interesul cititorului. Putem considera o provocare afirmaþia Elisabetei
Lãsconi despre acest roman : „...cartea titelianã recunoscutã drept
capodoperã în receptarea imediatã este romanul Femeie, iatã fiul tãu, care
se conformeazã canonului critic tributar modernismului, în timp ce micul
roman, Dejunul pe iarbã a fost considerat de aceiaºi critici ºi dupã acelaºi
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canon o trãsnaie, o bizarerie, o extravaganþã. Pentru criticul de mâine, for-
mat în postmodernitate ºi într-o «gândire slabã», familiarizat cu decanoni-
zarea ºi deconstrucþia, Dejunul pe iarbã ar putea fi o revelaþie. ªi n-ar fi
exclus sã eclipseze tetralogia încheiatã cu o carte-apogeu ºi sã fie aºezat
într-un ºir de «ciudãþenii estetice» reinventate de ochiul post-modernismu-
lui.”1 De aici am putea iniþia o explorare a potenþialitãþilor primului roman.
Dejunul pe iarbã este mai mult decât o „zbenguialã epicã”, însã nici nu
putem, într-adevãr, susþine cã eclipseazã tetralogia.

În Dejunul pe iarbã, Sorin Titel evidenþiazã modul de a percepe
lumea ca un mecanism, care este declanºat prin detaºarea faþã de ceilalþi,
oameni ºi lucruri, pentru a sublinia trepidaþiile existenþei prozaice care
abundã în revelaþii. Este interesant felul în care scriitorul vede realitatea
printr-un ochi atent ºi face o analizã minuþioasã a lumii, de unde provine
totodatã ºi „barocul” prozei titeliene. Aglomerarea de obiecte, observarea
stãrilor celor din jur, raportul eu-ceilalþi redau capacitatea sa de a surprinde
inefabilul devenirii. Nimic nu-i scapã celui care porneºte în cãutarea unui
nou traseu în reconfigurarea universului ficþional. 

Roman, „antiroman”, „mini-roman”, sau „microroman” cum este
numit de exegeþi, Dejunul pe iarbã prezintã decupaje din realitate, care
contureazã un univers închis, unde reprezentarea conþinuturilor lumii
interioare ºi ale celei exterioare redau ideea regãsirii eului. Deºi este un
roman care a contrariat aºteptãrile critice, vãzut ca unul din perioada
„experimentalã”, „un mic exerciþiu de o virtuozitate stilisticã: o structurã
narativã care, în liniaritatea ei, se strãduia sã reuneascã bruioanele unor
tipuri de roman într-o aglomerare de scriituri”2, sau ca „o preocupare pen-
tru scriiturã”3, Dejunul pe iarbã este mai mult decât o cale spre universul
narativ al celorlalte cãrþi, el este singurul roman al lui Sorin Titel care
recepteazã realitatea dintr-o altã perspectivã, nefiind nevoie sã recurgã la
un suflu epic lung sau la tipologie.

Apãrut în 1968, Dejunul pe iarbã etaleazã, prin pãrþile sale, vârstele
romanului, identificate de criticã. Cartea exploreazã o lume în care memo-
ria ºi coordonatele sale fixeazã un sens în viaþã. Sorin Titel reuºeºte sã
creeze un univers unic în care protagonistul îºi stabileºte propria poziþie în
lume datoritã mirajului memoriei. Astfel, memoria nu este numai un mod
de  prezentare a vieþii sau o tehnicã narativã, ea devine o modalitate de a

1 Elisabeta Lãsconi, Oglinda aburitã, oglinda lucioasã sau Sorin Titel: universul creaþiei,
Editura Amarcord, Timiºoara, 2000, p. 262
2 Elisabeta Lãsconi, op. cit.,pp. 89-90
3 Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol. III, Editura  Cartea Româneascã, Bucureºti, 1984,
p. 531
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trãi într-un microcosmos în care prezenþa celorlalþi înseamnã o anihilare a
eului. Nu întâmplãtor, Dejunul pe iarbã începe cu citatul din Søren
Kierkegaard din Scrisori cãtre Regina, care anticipeazã rolul rememorãrii:
„Pentru mine orice contact armonios al idealului cu viaþa se transformã, se
transfigureazã instantaneu într-o reamintire ºi, în vreme ce se apropie de
mine trecutul cel mai îndepãrtat, acest contact împinge înapoi cel mai
recent trecut, ca sã-l prezinte în clar-obscurul reamintirii. Deºi clipa ne
refuzã astãzi ajutorul, deºi scriind aceste rânduri ora n-a sosit încã, îmi
amintesc toate acestea ca un trecut îndepãrtat, în care durerea îºi pierde
ghimpele ºi-n care melancolia îºi pãstreazã toatã dulceaþa ei. Al tãu S. K4. ”

Prima parte a romanului este o naraþiune obiectivã ce prezintã
momente cruciale în formarea unei familii. Este vorba despre o femeie fru-
moasã, Ana, o prezenþã impunãtoare, care va deveni dupã cãsãtorie o hoaþã
de cai. Ana este cãsãtoritã cu un bãiat de paisprezece ani care va trãi o sin-
gurãtate atroce datoritã fugii acesteia de acasã. Ea se reîntoarce la bãrbatul
sãu ºi va avea parte de o moarte liniºtitã. Poate fi observatã cu uºurinþã
proiectarea vieþii personajelor asupra naratorului, deoarece acesta trãieºte
singurãtatea personajului ca fiind a lui însuºi, dupã cum precizeazã în nota
de subsol: „singurãtatea lor devine propria lui singurãtate, durerea lor taie
rãni adânci în propria lui carne”.5

Numitã de Cornel Ungureanu un „microroman al gintei”6, aceastã
parte demonstreazã o anumitã tendinþã de individualizare a personajelor.
Primul cuplu, despre care se vorbeºte în roman, trãieºte momente
neobiºnuite. Cei doi soþi, care au paisprezece ani, nu reuºesc sã se com-
porte la începutul cãsniciei corespunzãtor rânduielii, datoritã vârstei bio-
logice. Ana este o femeie atipicã în ceea ce priveºte concepþia generalã a
lumii din mediul rural. Se cãsãtoreºte un  cu bãrbat, Paul, de paisprezece
ani, pleacã de acasã ºi revine dupã doi-trei ani îmbracatã ca un bãrbat cu
cizme înalte, pieptar unguresc, vorbindu-se despre ea cã ar fi devenit hoaþã
de cai. Naºterea copilului lor devine spectaculoasã prin supunerea noului-
nãscut la obiceiuri pãgâne, reamintind de specia basmului; copilul trebuie
scãldat într-o baie de galbeni de aur. 

Istoria familiei continuã cu cele douã destine ale fiilor sãi, Dumitru
ºi Simion. Astfel, în primele pãrþi ale romanului totul se deruleazã sub
pecetea iubirii, cãsãtoriei ºi familiei pânã în momentul în care ne este

4 Sorin Titel, Dejunul pe iarbã, Opere, 1.Schiþe ºi povestiri, Nuvele, Romane, Editura Fundaþiei
Naþionale pentru ªtiinþã ºi Artã, Bucureºti, 2005, p.458
5 Sorin Titel, op.cit, p. 459
6 Cornel Ungureanu, Proza româneascã de azi, Editura Cartea Româneascã de azi, Bucureºti,
1985, p.503



relatat destinul lui Simion, care este unul tulbure datoritã ratãrii: cele douã
cãsãtorii eºuate, lipsite de sentimentul iubirii, moartea subitã din cauza
îmbolnãvirii ficatului. Având o experinþã dureroasã, Simion încearcã sã-l
facã sã înþeleagã pe fiul sãu în ce constã golul existenþei, ºi anume în lipsa
iubirii ºi a unui partener de viaþã potrivit. În pofida botezului în marea de
aur, Simion nu se poate sustrage rãzboiului, înstrãinãrii, suferinþei.
Dialogurile prin scrisori cu soþia sa, în timpul rãzboiului, sunt singurele cãi
de rezistenþã în lume. Este prezentatã relaþia lui Dumitru cu fiul sãu, Caius,
cãruia îi povesteºte ºi îi dã anumite sfaturi, ºi sunt exprimate lamentaþiile
lui Simion de pe front. De-abia în cea de-a doua parte este expusã naºterea
misterioasã a eroului: „…cu aceastã naºtere însã lucrurile ies din aproxi-
maþie ºi legendã ºi sub picioarele lui pãmântul începe în sfârºit sã existe, ca
apoi sã vinã un anotimp în care sã  înceapã sã fie conºtient de existenþa
acestui pãmânt pe care a fost aruncat cu uimire ºi, pentru un timp poate
prea scurt, sã trãiascã în armonie cu el, sã-i înþeleagã culorile ºi mirosurile,
într-un cuvânt, sã-l atingã cu amândouã mâinile; cãci poate sã aibã pentru
o scurtã vreme iluzia cã se aflã în centrul acestui pãmânt primitiv.”7 Este
vorba despre încercarea lui de a înþelege lumea în care nebulozitatea, stra-
niul, misteriosul devin dominante. 

Universul copilãriei este populat de moº George, baba Cuca, maica
Ana cu propriul lor mediu: grajdul, calea feratã, fabrica, florile albastre ºi
galbene, cantonul de la Temereºti, ºuncile roºcate, revistele vechi ronþãite
de ºoareci, teancuri cu Monitorul Oficial, oglinda, pãdurea, cãldura mare,
ºcoala, coridoarele reci, ciment murdar, dormitorul internatului din Lugoj,
tãiatul porcului, plecatul dupã lemne în pãdure etc. Toate acestea sunt
aspecte ale copilãriei  care compuneau viaþa de zi cu zi a oamenilor. Astfel,
este constituitã o monografie a satului cu toate neliniºtile, bucuriile, plic-
tisul, rutina, dar ºi entuziasmul intact al oamenilor. Prin rememorare, se
contureazã imaginea satului tradiþional: „satul era cenuºiu ºi posac, un frig
neprietenos strecurându-se sub haina veche ºi largã a tatei, ºi satul e atât de
pustiu, doar maica Ana cascã din când în când cu mult zgomot,
întovãrãºindu-ºi cãscatul de un oftat adânc.”8 Aceastã lume, oglinditã în
memorie, e una durã, rece, plinã de frisoanele timpului care nu schimbã
nimic, nu însufleþeºte.

Amintirile se succed continuu, unele cu o rapiditate exuberantã, bul-
versând mintea cititorului: o aglomerare centrifugã de mici întâmplãri, o
lume în care niciun accident nu se întâmplã, nimic ieºit din comun, doar
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7 Sorin Titel, op. cit. p. 475
8 Idem, ibidem, p. 470



o lume în care „se moare uºor”, deºi mai existã speranþã în ea; o lume mul-
ticolorã în care timpul trece destul de repede, nelãsând nicio amprentã în
sufletul  eroului. Lucrurile sunt semnificative atâta timp cât dau curs mem-
oriei pentru a forma o lume paralelã. Sorin Titel a întrezãrit, prin
întruchiparea personajului fãrã nume, moartea eului. Ceilalþi ºi lucrurile
care îl înconjoarã formeazã universul în care se trãieºte cu adevãrat. Memo-
ria formeazã o realitate aparte în care eroul nostru încearcã sã se re-
gãseascã, sã-ºi gãseascã un pilon de supravieþuire în viaþa anostã pe care ºi-
o contestã cu frenezie: „Dar pentru el ceilalþi existau, ceilalþi ºi toate lu-
crurile de care ei erau înconjuraþi. Existau prin ceea ce sunt în stare sã re-
cheme în memorie.”9

Antieroul  trãieºte într-un cerc închis, el singur cu lumea sa, dar are
de ales între el, cu lumea lui fãrã niciun orizont, sau ceilalþi care, prin me-
morie, au un sens în viaþa lui. Odatã ieºit din propriul univers, el înceteazã
sã mai existe. El nu a învãþat sau nu ºtie cum sã trãiascã alãturi de oameni,
ci numai prin ei; în acest lucru constã drama lui existenþialã. 

Singurãtea gãrii ºi a nopþii, amintirea femeii iubite fac parte din uni-
versul complex al memoriei cu ajutorul cãreia îºi exprimã starea emoþiona-
lã sau depãneazã amintiri pentru a gãsi un sens în viaþa sa. Oamenii care îl
înconjoarã, toate obiectele au un rol atâta timp cât îl determinã sã-ºi
aminteascã sau sã-ºi formeze judecãþi: „O voce care totuºi este o voce ome-
neascã, oricât de irealã ar fi ea, oricât de impersonalã! ªi el stã acolo în
întuneric ºi-o ascultã. Pãtrunde în el vocea celuilalt om.”10 El cautã „un tre-
cut în care sã se oglindeascã”, sã-ºi regãseascã sensul în viaþã pentru a putea
trãi, ºi nu numai a exista în coordonatele unui timp sau spaþiu. Eroul
încearcã toate tertipurile pe care le are la îndemânã pentru a-ºi gãsi un
mijloc de supravieþuire: „Citise odatã niºte versuri frumoase, care reuºeau
într-un fel sã exprime sentimentele lui de-acum.(Uneori, ne vine foarte
uºor sã intrãm în pielea altuia, cu impresia falsã c-am continuat sã rãmânem
în propria noastrã piele, o anumitã înclinaþie în noi spre clovnerie, spre
mimare exterioarã.)”11

Partea a doua a romanului este dedicatã universului copilãriei prin
personaje ca maica Ana, moº George, baba Cuca ºi prin scene ca tãierea
porcului, pregãtirea bulionului etc. Sunt fixaþi indici spaþiali precum
pãdurea de la Coºova, dormitorul din Lugoj, cantonul din Temereºti sau
Nimºeºti, Margina, Zorani etc. Copilul primeºte o condiþie privilegiatã,
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9 Idem, ibidem, p. 502
10 Sorin Titel, op.cit., p. 505
11 Idem, ibidem, p. 518



sacrã, alãturi de mama sa. Toate aceste personaje ºi locuri oglindesc lumea
tipic bãnãþeanã, fãrã de care opera lui Sorin Titel nu ar avea pulsaþie,
condiþie a vieþii.

Este descrisã viaþa oamenilor simpli de la sat. Niciun detaliu nu-i
scapã naratorului, reuºind sã oglindeascã practicile zilnice ale acelor
oameni care îºi trãiesc viaþa cu micile lor probleme. Sunt aduse în scenã
personaje reprezentative (moº George, maica Ana, baba Cuca etc.), per-
sonaje care joacã un rol important în creionarea unei lumi în care totul se
deruleazã într-un ritm alert, parcã fãrã sfârºit: „lipãitul desculþ al babei Cuca
pe nisipul fierbinte”, „Ciupu strigându-ºi vitele leneºe”, „loviturile lemnu-
lui”, „cãmãºile cusute cu roºu, aruncate în pat de cãtre Ana”, mãtuºa Sofia
„care citeºte romane din Cronin”, maica Ana „a muls vaca ºi strecoarã
laptele în oalele afumate de pãmânt”, „maica Ana scotea ouãle îngropate în
fãinã sau cãuta bucãþile de cârnaþi în borcanele cu unturã”, „mama lucra la
goblenul acela care-l reprezenta pe Iisus Christos umblând prin fân cu
Maria Magdalena”, „un copil gol ºi ud culegând merele dintr-un pom pe
jumãtate uscat”,  ºi enumerarea poate continua.

Amintirea goblenului, care îl reprezintã pe Iisus Christos umblând
prin fân cu Magdalena, dã un alt reper romanului Dejunul pe iarbã,
regãsindu-se ºi în alte romane ale autorului. Mama guverneazã (la fel ca în
Femeie, iatã fiul tãu) lumea copilului prin condiþia sacrã: „când se întorcea
de la ºcoalã ºi o gãsea stând în bucãtãrie, înconjuratã de sulurile de aþã de
toate culorile ºi aºezându-le lângã mâinile lui Iisus, alegând culorile ºi
aºezându-le lângã mâinile lui, ca sã vadã dacã e bine aleasã culoarea
mâinilor, ºi uneori îi spunea cã viaþa omului e foarte scurtã, atât de scurtã
încât ai timp nici sã termini un goblen.”12 Ea este cea care fãureºte destinul,
ea deþine culorile þesãturilor din care va prinde viaþã imaginea unei lumi;
este un exponent al sacralitãþii care iese la suprafaþã subtil în roman.
Imaginea mamei este completatã de cea a copilului: „...ºi cum fuge nepãsã-
tor prin aceastã lume ninsã, tot aºa cum fuge, fãrã sã o opreascã fuga aces-
tui copil, fãrã s-o poatã însã opri el, el fuge undeva în faþa lui pe poteca
îngustã printre sânzienele albe ºi galbene ºi el nu vrea sã se opreascã cu
toate cã ºtie cã poate nici nu ºtie cã prin oprirea lui timpul s-ar opri ºi el, dar
el fuge, fãrã sã se întoarcã o singurã clipã privirea, fãrã sã ezite o clipã, fãrã
sã priveascã înapoi, fuge fãrã tristeþe sau nostalgie, fãrã sã simtã oboseala ºi
nici prin gând nu-i trece sã se opreascã aºa cã nimeni nu poate sã-i vadã
surâsul, pentru cã surâde în el, înãuntrul lui, înaintea lui e drumul, poteca
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îngustã, lãcustele verzi care îi sar din când în când în faþã, un copil care e
acolo, din nou acolo”13. 

Copilul este mai mult decât o amintire, el devine un état d’âme pe
care vrea s-o recupereze, e un moment de mult uitat, dar care rãzbate în
interiorul sãu. Întoarcerea la copilãrie, la paradisul uitat, anuleazã profanul
ºi învesteºte existenþa cu o funcþie sacrã. Copilul devine centrul universu-
lui a cãrui sacralitate trebuie recuperatã. E intrarea în illo tempore: „ºi chiar
el e undeva la mijloc, la mijlocul câmpiei, sau la mijlocul pãmântului; ºi
când întinde mâinile simte cum soarele aluneca de-a lungul mâinii lui
drepte, i se pare cã înþelege acest declin al soarelui ºi chiar el aluneca puþin
într-o parte ºi acesta este timpul pe care probabil pentru prima datã îl
simte, timpul mãsurat prin alunecarea soarelui. «Nu vreau sã îmbãtrânesc
niciodatã», îºi spune…”.14 Pot fi observate, de asemenea, exaltarea vieþii ºi
avântul dionisiac al copilului, însã acestea vor fi  umbrite de teroarea isto-
riei: „Poate admite ca rãzboiul sã intervinã brutal în aceastã lume, în care el
crede, un rãzboi care aruncã deodatã copilãria în istorie, cãreia încercase
sã i se sustragã”.15

Ultimele pãrþi aduc în scenã un bãrbat fãrã nume în camera sa de
hotel. Glisarea perspectivelor narative, de la cea „dindãrât” la cea „împre-
unã cu”, prezente în primele pãrþi, continuã cu o relatare postmodernã, în
care accentul nu mai cade pe întâmplãri, personaje, situaþii, ci pe trãirea
vieþii într-un mod singular. Este tratatã tema ieºirii din „eu”. Avem de-a face
cu un cataclism al fiinþei, care nu se mai recunoaºte ca parte a lumii, ci este
independentã de aceasta. Este surprinzãtor cum Sorin Titel a reuºit sã
atingã un punct fragil al existenþei ºi, în încordarea sa de a escalada vârstele
romanului, ajunge la una în care toate personajele, întâmplãrile din cele-
lalte pãrþi ale romanului se pierd. Nu este vorba numai de „drama trãitã de
tânãrul bãrbat, alienarea provocatã de dragoste”16, dupã cum afirmã
Elisabeta Lãsconi, ci, în aceastã parte a romanului, poate fi surprinsã o
condiþie unicã a fiinþei umane, în care anihilarea sinelui duce la devenire.
Prin urmare, suferinþa din dragoste devine un pretext pentru a sublinia o
condiþie umanã unicã, necesarã fiinþei umane pentru a surmonta limitele.
Niciun alt scriitor din literatura românã nu a redat atât de febril ca Sorin
Titel capacitatea fiinþei umane de a depãºi  limita umanã, cea a ieºirii din
sine: „ªi pentru cã încetase sã existe ca prezenþã, se vãzu oarecum dinafarã
– asta ceva mai târziu – un bãrbat de treizeci ºi doi de ani, bãrbierit

13 Idem, ibidem, p. 491
14 Sorin Titel, op. cit., p. 497
15 Idem, ibidem, p. 494
16 Elisabeta Lãsconi, op. cit., p.89
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proaspãt, cu o cãmaºã curatã, cu ochi obosiþi
de nesomn, mândru de anonimatul lui, print-
re ceilalþi care-ºi consumã liniºtiþi cafeaua.”17

Ieºirea din sine devine salvatoare,
deoarece ajunge la un nou stagiu al fiinþei
umane, este un moment în care privirea dina-
farãa sinelui îndreptatã cãtre interior îi schim-
bã percepþia asupra vieþii ºi se ajunge la o
negare a sinelui care nu poate fi experimen-
tatã de un om obiºnuit. Este o trãire unicã într-o
lume în care echilibrul este din ce în ce mai
greu de atins. Detaºarea este o stare a oame-
nilor excepþionali care cautã noi sensuri în
viaþã. Astfel, antieroul, din partea a treia, ocupã
un loc privelegiat în roman, datoritã atingerii
unui nou stagiu, care, deºi îi goleºte lumea
interioarã, îi îngheaþã emoþiile, sentimentele, îl
ajutã la o nouã conºtientizare în „fiinþarea” sa:
„Mâna încetã sã-l mai asculte ºi miºcarea de a
duce ceaºca cu cafea la gurã e imposibil de
fãcut. Senzaþie destul de ciudatã. Aceea de a
simþi prezenþa celorlalþi în timp ce pe el însuºi
începe încet-încet sã se ignore: un fel de
anestezie totalã; întâi mâna stângã, apoi cea
dreaptã; înceteazã sã mai existe, gurã, ochi, gât,
picior, piept, un fel de a ieºi din el, când toate
în afara lui continuã, nãvãlesc spre el, se fac
prezente cu brutalitate, nimic altceva însã
decât niºte lucruri, golite de ceea ce el,
existând, încerca sã facã din ele, de acea rezo-
nanþã interioarã, care le dãdea logicã.”18

„Personajul fãrã nume” dovedeºte o
imunitate la suferinþele lumii, nu mai este
naratorul din prima parte, care suferã din
cauza celorlalþi: „Încercarea lui de a uita totul
cât mai repede cu putinþã, de a ignora totul, de
a participa în mod real la viaþa care se desfã-

17 Sorin Titel, op. cit., p.502
18 Sorin Titel, op. cit., p.502



ºura în jurul lui. Speranþa cã pânã la urmã prezenþa extraordinarã a lumii
sã bruscheze aceastã durere. Efortul lui de a prelungi în gând destinul celor
din cafeneaua ultraplinã, de a încãrca vorbele lor cu semnificaþii! Ar fi vrut
sã se simtã salvat, eliberat prin aceastã posibilitate, de a intra cu bruscheþe
în existenþa altora.”19 Lipsa iubirii, neimplicarea emoþionalã cu ceilalþi
devin un pas pentru o altã etapã de conºtientizare a existenþei. Romanul
abundã în motive, simboluri, figuri de stil care compun o realitate sumbrã,
goalã, lipsitã de entuziasm, de speranþã caracteristicã  gândirii „reci”: oraºul
îngheþat, apele moarte ºi murdare, cerul cenuºiu ºi alb, strada duºmãnoasã
ºi rece, lucrurile încremenite, mirosul stãtut al restaurantelor, cãldura vâs-
coasã, materialã, case cu ferestre oarbe, mute, becurile oarbe, dimineþi
spãlãcite etc. 

Deschizându-se cu un fragment din Scrisorile lui Kierkegaard, cartea
relevã rolul amintirii ca salvare din mrejele vieþii ºi ca mod de recuperare a
lumii. Visul apare, ºi el, ca un refugiu, dar nu pentru a separa cele douã reali-
tãþi, ci pentru a le completa. Somnul devine necesar pentru a putea sã-ºi
gãseascã identitatea pierdutã: „Din nou coboarã în somn, la nimic nu vrea
sã se mai gândeascã, cu toate cã ºtie cã niciodatã... niciodatã... nu ºtie nimic,
doarme ºi trebuie sã nu ºtie nimic.”20 Este unul dintre modurile prin  care
îºi poate revedea persoana iubitã. Memoria devine o armã în calea dis-
perãrii ºi un fel de a-ºi dovedi sieºi cã mai existã: „Pentru vecinul de la masa
stângã, doar o mânã lângã o ceaºcã de cafea, sau un profil vãzut pe jumã-
tate. Pentru cel de la masa din spatele lui, doar niºte umeri care par de
bãieþandru. Pentru femeia din faþã, un bãrbat cãruia nu poate sã-i vadã
ochii, un simplu client pentru barman,consumatorul a douã ceºti de cafea.
Dar pentru el ceilalþi existau, ceilalþi ºi toate lucrurile de care ei erau încon-
juraþi. Existau -  prin ceea sunt în stare sã recheme în memorie.”21

Finalul romanului  dezvãluie starea personajului care se aflã în
acelaºi impas existenþial în ciuda faptului cã revine în prezent. Zãpada nu
mai semnificã premisele unui nou început. Este nevoie de o depãºire a
acestei etape, care constã în pãrãsirea oraºului în care nu mai gãseºte nicio
trãire. Albul zãpezii înseamnã neantul fiinþei, un punct mort în labirintul
existenþial: „Peste mai bine de o orã, va pleca din acest hotel în care nu mai
revine niciodatã, din acest oraº pe care simte cã începe sã-l urascã din ce în
ce mai mult. Ninsoarea a devenit din ce în ce mai abudentã. Roata, cu
spiþele rupte din curtea hotelului, dispare sub zãpadã. Omul de zãpadã se
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19 Idem, ibidem, pp. 502-503
20 Idem, ibidem, p.511
21 Sorin Titel, op. cit., p. 502



transformã ºi el într-un fel de arãtare diformã ºi hilarã.”22 Înstrãinarea, soli-
tudinea, uitarea de sine, retragerea sunt aspecte esenþiale care fac parte din
evoluþia individualã: „Nu îndrãzneºte sã rosteascã cuvântul singurãtate, cu
toate cã totul se umple cu apa tulbure a singurãtãþii, stradã, suflet, pereþi,
ochi, o inundaþie! Cenuºie, pustie, apa îngheþatã în dimineaþa de iarnã...
Complet rupt de bãrbaþii ºi femeile care aºteaptã împacientaþi autobuzul, îi
dispreþuieºte. E uimit de nerãbdarea cu care aceºtia doresc sã se conecteze
unei existenþe diurne...”.23 Poate fi observatã „ideea pichianã”24 de libertate
duplicitarã, care constã în posibilitatea de afirmare a eului sau de negare a
lui. Autocunoaºterea nu înseamnã rotirea în jurul sinelui, ci într-o amplifi-
care, îmbogãþire continuã a sinelui, având ca prim pas explorarea labirin-
tului interior. Retragerea în lumea interioarã presupune douã aspecte:
cunoaºterea racordatã la mitul lui Narcis, care înseamnã mai multe mãºti
identitare ºi cunoaºterea racordatã la mitul lui Pygmalion, care duce la o
creare de mãºti. Înstrãinarea de lume datoritã suferinþei, în cazul persona-
jului de pierdere a persoanei iubite, devenitã pretext, are drept rezultat
autenticitatea, expansiunea eului, nevoia de nonconformitate cu lumea.

Multe dintre episoadele descrise în acest roman vor fi reluate în
romanele viitoare: drumul Anei la Seghedin este reluat în Femeie, iatã fiul
tãu, revenirea soldaþilor acasã ºi timpul petrecut cu soþiile lor dupã ce se
întorc – în Pasãrea ºi umbra; în Þara îndepãrtatã va fi redatã scena vio-
lãrii unei fete pe câmpul de porumb, iar goblenul va fi prezent ºi în Reîn-
toarcerea posibilã. Aºadar, în acest sens, Dejunul pe iarbã poate fi consid-
erat o cale (un stimulent) pentru crearea celorlalte romane, mai bine apre-
ciate, o anticipare a lor prin unele episoade.

Prin decupajul reprezentãrilor, dificultatea alcãtuirii discursului,
schimbarea perspectivei narative, multitudinea de suspensii ºi notaþii în
care sunt absente tipologia ºi individualizarea personajelor, prezenþa eului
fãrã nume, glisarea viziunilor, discursul de tip baroc, influenþa Noului
Roman, Dejunul pe iarbã este mai mult decât o scriiturã postmodernã,
este un nou tip de abordare a romanului, deloc gratuitã. Romanul
dovedeºte un rafinament intuit de un ochi critic ambiþios, preocupat de
sondarea cât mai adâncã a operei.

La fel ca în romanele Întoarcerea posibilã (1966), Þara îndepãr-
tatã (1974), Pasãrea ºi umbra (1977),  Clipa cea repede (1979), Femeie,
Iatã Fiul Tãu (1983), visul ºi amintirea alcãtuiesc o realitate independentã
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24 Idee prezentã în cartea lui Giovanni Pico della Mirandola, Despre demnitatea omului,
Traducere de Dan Negrescu, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1991



în care naratorul evadeazã pentru a-ºi construi propriul drum în viaþã. Nu
întâmplãtor, cele douã mottouri prezente în roman definesc explicit aces-
te douã realitãþi; primul glorificã amintirea, iar al doilea subliniazã senti-
mentul de iubire „dureros de dulce”. Celor douã lumi paralele create, graþie
visului ºi memoriei, li se adaugã o altã dimensiune a spiritului uman, ºi
anume cea a ieºirii din sine. Labirintul interior se dovedeºte a fi un mijloc
de ajunge la centru, adicã la o situare exactã a fiinþei în cadrul lumii. Dacã
în partea a doua imaginea copilului care se aflã în centrul universului, situ-
at înafarã, conferã operei o dimensiune simbolicã, prin tendinþa de evoca-
re a paradisului pierdut, în partea a treia, antieroul nu mai poate ajunge în
centru, nici înafarã, nici înãuntru, ceea ce îl anuleazã ca individ.

Tradiþionalist, modernist sau postmodernist, Sorin Titel „ia micul
dejun pe iarbã”, realizând o scriiturã ineditã, ce naºte ambiguitãþi ºi intrigã
asemenea tabloului pictorului impresionist, Edouard Manet, care  a provo-
cat scandal la prima lui expunere, datoritã nonconformismului în confrun-
tare cu tendinþele sociale din acea epocã. Neputând fi încadrat într-un ca-
non estetic, de unde provine dificultatea de a avea un statut bine definit în
cadrul generaþiei sale, Sorin Titel este un caz interesant, insolit, însã un scrii-
tor care demonstreazã sincronizare cu literatura europeanã.

Bibliografie:
Lãsconi, Elisabeta, Oglinda aburitã, oglinda lucioasã sau Sorin Titel:
universul creaþiei, Editura Amarcord, Timiºoara, 2000
Simion, Eugen, Scriitori români de azi, III,  Bucureºti, Cartea Româ-
neascã,1984
Titel, Sorin, Opere, vol. I, schiþe ºi povestiri, Nuvele, Romane, Editura
Fundaþiei Naþionale pentru ªtiinþã ºi Artã, Bucureºti, 2005
Ungureanu, Cornel, Proza româneascã de azi, Editura Cartea Ro-
mâneascã, Bucureºti, 1985
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Existã în viaþa popoarelor momente mirabile de începuturi de noi
cicluri, care sunt primãveri, aducând cu ele nu doar orizonturi, dar ºi rãsãri-
turi noi. Sã ne închipuim un câmp ajuns doar praf ºi bulgãri cenuºii, din
care vânturile, de orice fel, ridicã nori de praf. La un moment dat vine o
ploaie care dã solului o altã consistenþã. Brusc, de a doua zi vezi cum încol-
þesc ºi ies din þãrânã firiºoare verzi, fragile dar îndãrãtnice, apoi frunzuliþe
cât sã þinã o gâzã ºi pe nesimþite cenuºiul lutului uscat a fost înlocuit cu un
verde crud, din care tot aºa de repede se ridicã plante viguroase care vor
ajunge copaci falnici. Sub stropii ploii de aur moartea a eliberat viaþa, în ca-
zul popoarelor sãmânþa care zãcea încãtuºatã de istorie în potenþialul lor
creativ. Astfel, Hendrik Willem van Loon analizând fenomenul apariþiei mi-
raculoase a picturii flamande constatã surprins urmãtorul aspect. Apãrând
ca de neunde, din periferiile sãrãcãcioase ale societãþii, oameni ca
Rembrandt sau Breughel cel Bãtrân, fãrã a avea în spate o ºcoalã, un teren
pregãtitor, aceºtia ridicã pictura la un nivel de perfecþiune nici azi depãºit
în direcþia lor. O asemenea primãvarã a unui nou ciclu, a tuturor rãsãririlor,
a apãrut ºi în România dupã Marea Unire. În decurs de douã decenii cul-
tura ºi ºtiinþa româneascã a generat brusc titani. Acum apar: Eliade, Cioran
ºi Ionescu. Acum apar Enescu ºi Brâncuºi. În tehnicã apare Coandã ºi
Constantinescu etc... În toate domeniile! Cãlinescu, produsul acestei pri-
mãveri, ordoneazã definitiv literatura românã de pânã atunci ca un
Mendeleev al scrisului. Acum îºi împlineºte Blaga sistemul filosofic dedicat
culturii. Drimba apare la sfârºitul primãverii. Din pãcate primãvara nu a
fost urmatã de o varã, aºa cum ar fi fost normal, ci de o cruntã iarnã ruseas-
cã (sovieticã). Totul a îngheþat. Drimba abia apucase sã rãsarã prin juvenile,
dar profunde, texte de filosofie a culturii, remarcate de Blaga, care l-a ºi

Memorie culturalã

Gavril Cornuþiu

Rememorarea drumului
pierdut
In memoriam Ovidiu Drimba

Ovidiu Drimba



chemat la catedra, care era deja condamnatã la dispariþie fãrã sã ºtie. Dacã
Blaga a abordat filosofia culturii la un nivel metafizic rafinat ºi inedit ca per-
spectivã, el era de un formalism greu aplicabil culturilor ca entitãþi speci-
fice. În schimb Drimba venea cu o abordare care ar fi dezvoltat o altã pers-
pectivã pornind de la concretul populaþional, aºa cum poate constata
oricine citindu-i articolele scrise între 1941-1947. Din pãcate primãvara ro-
mâneascã a sec. XX a fost urmatã de gerul botezului comunist. A face filo-
sofie, în sensul creativ al cuvântului, într-o asemenea epocã era un pericol
vital. De altfel ar fi fost imposibilã expunerea ei, fie oralã, fie scrisã. Atunci
Drimba, din instinct de supravieþuire, a început sã scrie nu filosofie ci isto-
rie a culturii. Era un domeniu care putea fi abordat fãrã interpretãri ideo-
logice. Atunci când mintea ºi puterea de creaþie a unui tânãr sunt exersate
repetat, ºi peste o duratã de timp (pânã la prima maturitate) într-un dome-
niu specific ea rãmâne captivã definitiv acelui domeniu, gândirea lui se
structureazã definitiv prizatã la acel domeniu. Astfel încât, în loc sã ajungã
un filosof al culturii sau ºi un scriitor, aºa cum îl aratã primele scrieri, ºi în
care sens l-a cooptat Blaga, Drimba ajunge istoric al culturii ºi istoric literar.
Este adevãrat cã unul foarte mare ca istoric al culturii, cel mai mare pe care
îl avem. Este adevãrat cã suntem printre limbile privilegiate care au un
asemenea monument de istorie a culturii, dar nu ºtim ce am pierdut în
direcþia filosofiei culturii. În acea direcþie l-ar fi completat fericit pe Blaga.
Împreunã ar fi fost un fast corpus de filosofie a culturii, care ar fi putut sta
alãturi de mari contribuþii de importanþã universalã la înþelegerea culturii
ºi ar fi generat o ineditã ºcoalã româneascã în acest sens. Istoria nu a per-
mis. Aºadar, rememorându-l pe Drimba cu istoriile sale, cu manualele de li-
teraturã comparatã, cu celelalte indispensabile instrumente didactice ale
sale, prin traducerile sale, toate având darul de a contribui la împlinirea
unei culturi, concomitent rememorãm pierderea unui drum. Drimba a
fost sacrificat (sacrificat de istorie), spre deosebire de mulþii sacrificaþi ai
acelei clipe istorice, dintre care mulþi au dispãrut fizic, alþii au contribuit la
propria sacrificare integrându-se ideologiei la modul political correctness,
iar alþii s-au adaptat cifrându-ºi mesajul în aluzii care aveau valoare doar în
contextul ideologic. Drimba, dupã o dureroasã experienþã de proletar,
rãtãcind pe drumuri fãrã loc de muncã, hrãnindu-se cu pâine ºi halva, a
avut, datoritã inteligenþei ºi puterii de muncã, ºansa de a schimba o
pierdere pe un câºtig, nu doar pentru el ci pentru un popor. Ca sã înþe-
legem omul, relatez un moment ce poate defini un om. La 87 de ani îmi
cerea „Gabi, dã-mi te rog ceva sã pot munci mai mult! Nu mai pot munci
decât 8 ore pe zi!”. Avea 87 de ani! Doar aºa se poate înþelege cum a putut
sã adune atâtea informaþii în monumentala Istorie a Culturii ºi Civilizaþiei,
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monument care în alte câteva limbi norocoase care îl au a fost scris de co-
lective de oameni. Iar, Istoria Culturii ºi Civilizaþiei a lui Drimba (de fapt a
noastrã, a tuturor!) a contribuit de 30 de ani la rafinarea culturalã a zeci de
mii de licenþiaþi români. De fapt, prin scrierile lui Drimba, o parte din mase-
le de licenþiaþi români s-au culturalizat, li s-a deschis o uºã spre nivelul supe-
rior, cel de intelectual. Cred cã acesta este rostul suprem al oricãrui cãrtu-
rar. Cãrþile: unele trãiesc cât se nasc, altele zile sau sãptãmâni, unele ani de
zile, dar existã cãrþi pe care timpul nu le învecheºte decât în sensul în care
vinul se înnobileazã prin învechire. Cãrþile lui Drimba rãmân achiziþii
definitive ale limbii române pentru multe generaþii de azi înainte.
Monografia dedicatã lui Leonardo da Vinci, din 1957, este, ºi rãmâne, sin-
gura în limba românã. Nu cred cã cineva în urmãtoarea generaþie se va în-
cumeta sã scrie o monografie care sã o surclaseze. Cele despre Ovidiu ºi
Rabelais, rãmân cãrþi de informare cvasi-completã. Dicþionarul de literaturã
universalã este aproape de neînlocuit în limba românã, pentru orice tânãr
în formare. Monumentala Istorie a Culturii ºi Civilizaþiei, un fel de echiva-
lent în alt plan, pe alte spaþii, a Istoriei lui Cãlinescu, exact ca ºi aceasta, nu
va îmbãtrâni niciodatã, ele vor rãmâne stele polare (de referinþã) oricâte
alte stele ar rãsãri. Traducerile sale ºi marea mulþime de articole publicate
de Drimba de-a lungul întinsei sale vieþi, toate permit cititorului de limbã
românã sã se racordeze la profunzimile largului lumii, permit ieºirea din
þarc. Rolul de pedagog care deschide ochii tineretului spre universalitate
este unul de excepþie. Oricine citeºte aceste articole ºi, de fapt, toate
lucrãrile sale, se plaseazã dintr-o datã în largul universalitãþii. Nu te poþi
aprecia corect ºi nu poþi ºti exact cine eºti fãrã a te putea compara cu lumea
largã, dar rãmânând tu însuþi aºa cum, în mod repetat, îndeamnã Drimba.
Am avut marele noroc de a-l avea pe Ovidiu Eugen Drimba! În 04.09.2015
ar fi împlinit 96 de ani. S-a grãbit sã plece cu 4 luni ºi o sãptãmânã mai
devreme.
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Pe lângã aspectele blagianismului, ale expresionismului temperat,
pe lângã temele filosofice complexe, am gãsit numeroase asemãnãri între
temele creaþiei eminesciene ºi gândirea poeticã a Yvonnei Rossignon, care
se înscrie astfel în ºirul marilor spirite ale neamului românesc printr-o
creaþie poeticã de mare valoare ºi de profundã gândire ºi simþire.
Elementele primordiale telurice, acvatice sau celeste, „imagini princeps
care exprimã universul ºi omul”1sunt prezente în mare mãsurã în poezia
româneascã romanticã, dar ºi în cea modernistã din perioada interbelicã,
fiind vorba de Arghezi, Bacovia, Blaga, Barbu. Gândirea poeticã emines-
cianã se raporteazã adesea la epopeea babilonianã a lui Ghilgameº, în care
poetul reflectã momentul perceperii efemeritãþii fiinþei umane, a morþii ºi
implicit a întoarcerii trupului în lut, ca þãrânã din þãrânã. Aºa se petrece ºi
în cazul poetei noastre, care-ºi percepe trupul ca pe „o cetate moartã”
peste care trec anotimpurile, apele timpului „cum peste pietre”, eul sãu
dorind sã audã glasul Domnului în „deºertul tãcerilor” care au înconjurat
fiinþa sa de luminã, mistuitã de nevoia Dumnezeirii:

Doamne, lasã-mã sã-þi aud glasul
în deºertul tãcerilor ce mi se-mpietriserã în jur
ca o cetate moartã în care vremea
fãrã anotimpuri se consumã steril.
Aratã-mi-te pe Golgota de flãcãri a rozelor, 

Recuperãri

Maria Vaida

Motivul lutului sau
complexul Ghilgameº
în poezia 
Yvonnei Rossignon

1 Gaston Bachelard, Apa ºi visele, Eseu despre imaginaþia materiei, trad.Irina Mavrodin, Ed.
Univers, 1995, p.17.
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în zorii mãsuraþi de ciocârlii ºi de ape,
înalþã-te din giulgiul ceþii, din îngheþul pãmântului,
prun alb al întoarcerii la luminã.
Nu lãsa fãrã semne sã treacã
peste mine, cum peste pietre, apele timpului tãu. (Rugãciune)
Lutul ºi þãrâna sunt elementele constitutive ale fiinþei în momentul

creãrii sale de cãtre Dumnezeu, iar cetatea pustie reprezintã aici simbolul
a ceea ce numim complexul Ghilgameº:

dar nu-þi întoarce faþa ca de la o cetate pustie,
în care nimeni nu se mai bucurã ºi nimeni nu plânge. (Rugãciune)
„Tendinþele ºi problemele care strãbat acest poem (al lui Ghilgameº)

sunt comune oamenilor din toate þãrile ºi din toate timpurile, nevoia de
prietenie, devotamentul, dorinþa de a-ºi crea un renume ºi de a câºtiga glo-
ria, dragostea de aventurã, de fapte eroice ºi mai ales anxietatea în faþa gân-
dului morþii, care dominã toate celelalte teme prin setea nestãvilitã dupã
nemurire”.2 Ca ºi în cazul lui Eminescu, primele poezii ale Yvonnei sunt
cãlite la focul de gheaþã al morþii   (G. Vulturescu),mai ales dacã ne gândim
la acel Cântec pentru o fetiþã moartã, dedicat Doinei Murãºanu, fiica lui
Teodor Murãºanu, redactorul „Paginilor literare”: 

Într-o zi ai sã ieºi din pãmânt: întâi au sã-þi 
înfrunzeascã condurii, 
ªi-au sã lege seve, de vânt. 
Undeva în inima pãdurii.
Pe urmã degetele au sã se facã  
Unul câte unul lujeri cruzi: 
Bobocii unghiilor sã-ºi desfacã
Asemeni buzelor de copil; uzi.
Aceastã fetiþã, moartã înainte de vreme, este prima umbrã - Enkidu a

poetei noastre, aºa cum la Eminescu era junele nãsãudean Ioane Nemþiu
care a „repauzat la 23 de ani la Viena, jelit de toþi amicii ºi de întreaga
junime românã”3, iar mai târziu profesorul sãu Arune Pumnul, pe care îl
plânge în poezia La mormântul lui Aron Pumnul, apoi mama poetului în
poezia O, mamã... În cercetãrile noastre am descoperit ºi o scrisoare pe
care Yvonne Rossignon i-o adreseazã familiei Murãºanu, ca o formã episto-
larã de condoleanþe inedite: „Nu mai fi trist. Dimineaþa poþi vedea cu alþi
ochi trecerile acestea. Le poþi înþelege mai bine. ªi dacã ai avea curaj, te-ai

2 S. N. Kramer, Istoria începe la Sumer, Ed. ªtiinþificã, Bucureºti, 1963, p.245
3 M. Eminescu, Opere, vol. I, Ed. Fundaþia pentru literaturã ºi artã „Regele Carol II, 1939,
ediþie îngrijitã de Perpessicius, p. 514.
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putea bucura de ele. Nouã, celor de pãmânt, ne stã mai bine în pãmânt;
când ne ridicãm din moartea noastrã suntem mai frumoºi ºi mai
aproape de Dumnezeu. Nu te-ai gândit niciodatã la moarte? E aºa min-
unatã! E rãdãcina vieþii.Eu îmi simt mai limpede moartea decât viaþa. Le
purtãm în noi pe amândouã.”4 Scrisoarea e datatã 7 martie, 1935, iar poeta
noastrã avea doar 23 de ani, dar atâta înþelepciune, specificã marilor spirite.
Iar în epistolã nu se face loc metaforelor, ci unei convingeri biblice, carac-
teristicã a gândirii profunde a fiinþelor aplecate spre studiu, credinþã ºi
meditaþie.

Multe poeme sunt alcãtuite în umbra acestui Enkidu, fetiþa priete-
nilor, cum ar fi Predoslovie pentru cartea morþii, Privire, Prietena º.a.: 

Sorã micã, strãvezie plutire
Cu umeri albi de floare de cireº,
Legãnare de creangã subþire, 
Cum pãianjenul zãrii de amiazã (...)
Adormitã în leagãn de rãdãcini subþiri
Sã ne auzim bãtaia inimilor, sorã
Care nu ºtiu bucuriile de miri; 
De aceea pãºeam uºure peste duhul tãu
Adormit în rouruºca de pe cruce.(Requiem)
Niciun poem din volumul Cântec de luminã frânt nu are motivul

plângerii, ca la Ghilgameº, deoarece poeta priveºte moartea ca pe o veºnicã
reîntoarcere, doar cã în alte forme de existenþã, ea face parte din noi, lutul
nostru se va întoarce în lut, conform credinþei creºtine, „ºi þãrâna se
întoarce în pãmânt cum a fost ºi duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a
dat.”5 Nu atât de explicitã este poezia în care îºi invocã mama, dar este
duioasã ºi tristã evocarea mamei Mara, anticipând îndelunga absenþã ºi
înstrãinarea exilului, mai grea decât moartea: încât uneori, nu ºtiu, mamã,
dacã merg printre vii sau printre morþi: 

Mamã! Flori de mãr  
îmi amintesc numele tãu; 
liniºtea imensã a soarelui 
deasupra lumii. 
Dacã te chem eºti înãuntrul meu;
plopul de care seara se ciocnea 
Ursa Mare. Îþi aminteºti? (Carul Mare)

4 În  Ileana Ghemeº, Teodor Murãºanu, Corespondenþã, Ed. Aeternitas, Alba Iulia, 2006,
ediþie îngrijitã de Ileana Ghemeº, Cuvânt înainte de Mircea Popa, pp. 289-290.
5 Vechiul Testament, Eclesiastul, cap.12, v. 7, p. 686, în Publications Chretiennes, Valence,



Proorocul Ezechiel anunþã dãrâmarea cetãþii  Ierusalim ( te voi prefa-
ce într-un pustiu), a munþilor lui Israel (voi face þara pustie, da, mai pãrãsitã
decât pustia Dibla) pe care-i va nimici. Vocea Domnului îl anunþã pa profe-
tul biblic, îndemnându-l: „Deseneazã pe ea o cetate: Ierusalimul. Înfãþiºeaz-
o împresuratã, zideºte întãrituri în jurul ei, înconjoar-o cu un ºanþ de
apãrare, pune tabere de ostaºi împotriva ei ºi ridicã berbeci de fier împotri-
va ei, de jur împrejur. Ia o placã de fier ºi pune-o, ca un zid de fier , între
tine ºi cetate; îndreaptã-þi faþa împotriva ei, ca sã fie asediatã ºi sã o strâm-
torezi. Aceasta sã fie un semn pentru casa lui Israel”6; apoi: „Cetãþile pline
cu popor vor fi nimicite ºi þara va fi o ruinã, ca sã ºtiþi cã eu sunt Domnul”.7

Pentru a transmite adevãrul inexorabil, profetul surprinde omul pe
mai multe trepte ale devenirii/ distrugerii sale: lutul, þãrâna, pulberea, pra-
ful. Fiecare dintre ele are o semnificaþie bogatã, complexã. Vom lua în con-
siderare aceste semnificaþii din cartea lui G. Vulturescu, prezentate cu o
subtilã interpretare, pentru cã ele corespund întocmai ºi viziunii poetice a
Yvonnei Rossignon:  1. lutul „este prezentat în sensul mitic de alcãtuire,
cum ar spune L Blaga; material al creaþiei demiurgice, trimiþând la fragili-
tate: „Iatã, ce este lutul în mâna olarului, aceea sunteþi ºi voi în mâna mea”8;
2. þãrâna are sens de totalitate, de unitate materialã a lumii în degradare:
„cã el a cunoscut zidirea noastrã, adusu-ºi-a aminte cã þãrânã suntem”9; 3.
pulberea - cel mai reprezentat termen al temei apare deja ca un rezultat al
degradãrii, al trecerii timpului: „cetatea cea mândrã El a supus-o pânã la
pãmânt, a culcat-o în pulbere”10; 4. praful – este ultimul strat al degradãrii
elementelor. El simbolizeazã sfârºitul, nimicul: „vor dãrâma zidurile
Tirului...voi mãtura praful din el ºi-l voi face stâncã goalã”.11

În cazul poetei noastre, degradarea umanã este surprinsã pe aceleaºi
trepte, doar cu câteva schimbãri, de fapt variaþii pe aceeaºi temã: 1. pãmân-
tul (lutul); 2. þãrâna (pietriºul, prundul, tina); 3. nisipul; 4. praful (cenuºa,
scrumul)

1.Pãmântul (lutul) poate fi acela din prima zi a Genezei, o terra
nova, pe care un faun:
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6 Vechiul Testament, Ezechiel, Cap. 4, v.1-3, p. 817.
7 Vechiul Testament, Ezechiel, Cap. 12, v. 20, p. 824.
8 Ibidem, Ieremia, Cap. 18, v. 5.
9 Ibidem, Psalmul 102 al lui David, 14.
10 Ibidem, Isaia, cap.26, v. 5.
11 Ibidem, Iezechiel, cap. 26,v.4. Vezi: George Vulturescu, „Complexul Ghilgameº”-Eseu
despre motivul prafului în opera lui M. Eminescu, Ed. Junimea, Iaºi, 2015, p. 14. 



„cu furie tatueazã virgina nuditate 
a pãmântului neatins. (...)
Doar o rocã înverzeºte 
lichide frunziºuri melodioase (Faun fãrã ocupaþie)
Ulterior, acest pãmânt virgin se populeazã cu cetãþi, strãzi, biserici,

case unde vieþuiesc oamenii, creaþi dupã chipul ºi asemãnarea lui
Dumnezeu, care în ziua  a ºaptea se odihneºte, se priveºte în om, se iubeºte
în om pentru cã oglinda sa nu e încã maculatã.

Sub porticuri de strãzi – fuga caselor
capricios refren .(Muzica)
În momentul naºterii lui Cristos, Maria, maica Lui, definitã metaforic

drept crin de tinã, pentru cã era o pãmânteanã, contureazã o imagine de
icoanã, cu aurã de luminã, care ajutã  la creºterea tãcerilor, deoarece întot-
deauna, poeta aºazã în opoziþie complexul Ghilgameº cu tãcerea, cum ar fi
în poemele: Colind, Ciocârlie, Doamne, depãrtãrile..., º.a. 

Lerui, Doamne, crin de tinã
cu coroanã de luminã,
leagãnã uºor ºi cântã  
o durere ce-o frãmântã. (...)
cad încet ºi cresc tãceri...(Colind)
Unde e pãmântul acela halucinant 
îngreunat de lunã, suspendat 
aproape în abandonul  
bisericilor antice, aureolate 
de sfinþi dispãruþi?... (Peisaj)
Istovit chipul pãmântului
întins în uitarea sunetului
ultim. Dar grele brazde ºi dâre 
de umbrã înconjoarã o fântânã 
mutã, care suferã în jurul unei guri
tremurânde de plâns sfâºietor.  (Câmp de septembrie)
Se-neacã-n ceaþã lutul istovit. (S-a întristat lumina)
Trupul pãmântului dãruit 
se sãvârºeºte în giulgiu de ceþuri albe:
pâine ºi vin pentru foamea noastrã strãveche. (Noiembrie)
prelung zvoni un corn de moarte, lin,
de dincolo de culmi ºi de senin,
de dincolo de lut ºi rãdãcini... (Moartea cerbului)
Leii se cred galben talaz de argilã (În ziua a ºaptea)
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2.Þãrâna (prundul, tina) sunt a doua treaptã a devenirii a fiinþei
umane:

O, ciocârlie, cald bulgãr de tinã,
ce putere te-nalþã unde se pierde 
mireasma pãmântului verde? 
Ce arse tãceri de luminã? 
Exil îþi e brazda ºi cuibul de tinã.
Bulgãr de lut cald de vara pãmântului, ce iubire, 
ce vis îºi face din tine îngereascã lãutã? (Ciocârlie)
Ci drumul meu e drum întors spre tinã, 
drum de sobol obiºnuit cu bezna (...)
Mã uit la iarba asta crudã, scundã, 
mustitã peste noapte din þãrânã 
ºi parcã-i simt tentaculele-n vânã, 
cuþitele subþiri în trup mi-afundã. (Sunt, în muguri)
3. Nisipul(pietriºul)reprezintã un alt simbol al devenirii: 
ºi paºii unui cerºetor scrâºniþi pe pietriºul aleei. (Noiembrie II)
ªi þipãtul 
în zbor al nisipului 
cenuºiu sub lunã ca 
stolul raþelor sãlbatice 
migrând spre apus. (Peisaj)
Pe nisipul fluviului
se pecetluieºte amprenta 
neobositului Deget mare. (Primãvara II)
Aici podoabele nisip se fac
ºi spuma mãrii zgurã de amar. (Ce dor te-mpinge?...)
De-am strigat,
strigarea mi-ai întors ºi-ai spulberat
lucrarea mâinilor ca pe nisip. (Iar te-am pierdut)

4. Praful (cenuºa, scrumul) e latura care încheie aceastã structurã
pãtratã (de aur) ce sugereazã perfecþiunea divinã din efemeritatea umanã:

Linã se rãspândeºte cenuºã albã
de flori pe cer.; sau:
Eu ºtiu cã dincolo de pragul acesta 
de colinele pustii, de zile scrumite 
alte depãrtãri se deschid, 
alte pustietãþi, 
alte cetãþi peste care planeazã neliniºtitã
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ºi lacomã umbra corbilor ºi tãcerea.
Tãcerea. (Doamne, depãrtãrile...)
Bogãþia lumii stãpâneam ºi harul 
rugãciunii punte între cer ºi lut.
Mi-a rãmas din toate scrumul ºi amarul
lumii irosite, a raiului pierdut.
Pleavã de neliniºti, fãrã grâu de vise, 
zile fãrã noimã, veri fãrã de rod-.
Ceruri, ziduri albe, jur de jur închise, 
rugãciune stearpã, bocet de prohod.
Lut al meu, fântânã seacã, fãrã ape,
Nu-þi mai  gâlgâi plânsul, bucuria-n vers. (Zmeu tehui)
Ochiul meu în ochii Tãi astãzi îºi vede
pustiul de gheaþã, cenuºa durerilor moarte. (Întoarcere)
Copilãrie pierdutã pe drumuri pustii de cenuºã,
o boare de vânt te recheamã, un zmeu înãlþat lângã soare. (Copilãrie

pierdutã)
Persistã  în lirica Yvonnei Rossignon opoziþia pustiului ºi scrumului

cu tãcerea, sugerând nu doar treptele devenirii, dar ºi pe acelea ale ascezei,
vãzutã de Yvonne Rossignon ca o ardere interioarã, pânã la a deveni cenuºã
sau scrum: chiar ºi timpul se supune unei astfel de arderi, nu numai trupul
de lut. „Poeta pe care o discutãm este în general dominatã de reflexe
blagiene, izbitoare prin simplitate ºi prin dorul de reflecþie, pãtrunsã de
starea tragicã a tãcerii, ca ºi la Blaga de altfel. Yvonne Rossignon transfigu-
reazã totuºi o profundã autenticitate, fiindcã niciodatã mai expresiv ca aici
tãcerea nu s-a convertit atât de semnificativ în stare poeticã. Adicã nu a
devenit mai elocventã ºi mai locvace decât în reculegerea târzie a acestei
poezii.”12 Profeþii biblici  acceptã firesc legea Domnului, iar poeta noastrã
la fel : am zidit ce era surpat ºi am plantat ce era pustiit. Împotriva prafului
poeta opune  ca simbol zidurile, cetãþile, ca simbol al trufiei umane, iar tru-
fia nu este plãcutã Domnului; ele pun în evidenþã deºertãciunea fiinþei,
vanitatea umanã. Înaintea lor însã, omniprezentã este tãcerea, înaltã, ivitã
din hãuri sau puitã de corbi, aceea dinaintea genezei, stãpânã peste
întuneric ºi peste lumi:

tãcerea-n hãuri iar tãcea,
ºi maica albã lãcrima, 
ºtia...ºtia... (Cântec de Crãciun)
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12  Ileana Corbea, Poezia lui Yvonne Rossignon, în „Jurnalul literar”, Serie nouã, an XXI,
nr.1-6, 2010, p. 2



în înalte tãceri, bãtrânele clopote 
peste veac încleºtat, peste negre cetãþi
unde înfloreºte-ntre pietre 
rãscumpãratul sânge al robilor. (Cu ce vers?)
În mânã alebarda lumii poartã
ªi bat cu ea treziri din veac în poartã
Sub care au puit tãceri ºi corbi. (Curtea cu donjoane)
„Poeta se lasã astfel adesea cuprinsã de Tãceri noi, determinatã per-

manent în exil de sentimentul parcurgerii unui timp al disoluþiei, al morþii,
amintirea celor care au fost cândva prezenþi la un divan al înþelesurilor exis-
tenþei, pierzându-se în negura vremii, pânã la ºtergerea imaginii reale a
chipului sau pânã la pierderea  relevanþei sonore a glasului: Dincolo de dru-
muri bãtute/ Unde sângele meu/ A picurat zadarnic/ Cu frunzele fãrã
destin/ Pe cãrãrile ºterse ale vântului. Trimiterea este, cel mai adesea, spre
metafizic, precum într-un poem ca „Iatã, în mîinile mele”: Iatã, în mâinile
mele / S-a închis cartea cu basme a lumii/ O boare de vânt/ A-ntors ulti-
ma paginã, / Pe nesimþite, aºa / Cum ar fura de pe o creangã / Ultima
frunzã.”13 Pentru poetã, poezia este privitã ca o provocare a tãcerii, ase-
meni poemelor lui Giuseppe Ungaretti, „dispuse ca niºte picãturi de vor-
bire curgând dintr-o streaºinã invizibilã, (ce) seamãnã cu siluetele subþiri,
descãrnate ºi rugoase ale sculptorului Giacometti”14 De altfel, cei doi s-au
cunoscut, chiar în perioada de început a exilului poetei noastre; ea a tradus
din poemele lui Ungaretti, chiar i-a luat un interviu, lucrãri publicate în
revista „Gândirea” a lui Nichifor Crainic.15

Poezia Yvonnei Rossignon se proiecteazã în spaþiul foii albe ca o rev-
elare a lumii întunecate a miturilor ce ne înconjoarã. Preocedeele stilistice
pe care le foloseºte permanent sunt metafora, comparaþia homericã, hiper-
bola sau cuvintele –temã (cuvintele cheie), decodificate sub formã de ter-
meni noþionali (concepte) ºi de proiecþii sensibile (imagini), vãzute ca
mod de cunoaºtere a lumii, ca la Blaga, un mod de cunoºtere de tip lucifer-
ic, prin iubire, care nu distruge frumuseþea lumii, ci o sporeºte. Putem con-
tura lista cuvintelor temã sau a cuvintelor cheie în poezia Yvonnei
Rossignon, în frecvenþa lor statisticã din cele peste 300 de pagini de
poeme, dupã cum urmeazã: 1. luminã, 2. pãmânt, 3. Dumnezeu, Doamne,
4. copaci, flori, 5. lume, 6. stea, 7. þãrânã, 8. fruct, rod, 9. liniºte, 10. tãcere,
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14 ªt. Aug. Doinaº, Atlas de sunete fundamentale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1988, p. 455.
15 Vezi Bibliografia operei, sau revista „Gândirea” an XXII, nr. 3, martie, 1943, pp. 131-140.



11. timp, vreme, 12. cântec etc.  Vorbim astfel despre cuvintele-tãcere care
se proiecteazã în: corbi, sânge, clopote, copaci, mormânt, pãmânt, picãturi
de luminã, fulgi de nea, îngeri, poeta-copil pe drumuri de cenuºã,
Dumnezeu, Maria, Cristos, columbii sau goelanzii, sucul de rodii, ciocârlia,
muntele, frunza verde, pãdurea, lanul de grâu, orbul, ceaþa, izvorul, lacul,
fluviul, marea, soarele, luna, stelele, raiul, lutul, prundul, cenuºa, cerbul,
moartea, fluturii, florile, statuia º.a.16 Poemul reprezentativ care leagã toate
elementele universului teluric de cel uman ºi celest meritã a fi redat aici
pentru numãrul mare de cuvinte-tãcere pe care le conþine, pe care le-am
transcris în italice: cremene, stejar, liniºte, tãcere, creste, luminã, rãcoare,
chei, ceaþã, vãi, culmi, soare, lume, singur, rouã, talazuri, aripã, steiuri,
umbrã, izvoare, ciute, cerb, ochi, abisuri, sânge, paºi, aur, frunzã, turturele,
cer, dimineaþã, moarte...

[...] Era tãria cremenii, puterea 
stejarului ºi  liniºtea seninã 
a crestelor topite în luminã 
ºi pasul lui însufleþea tãcerea.
Prelung mugea, adulmecând rãcoarea
ºi se oprea mirat sã se audã 
departe, printre chei, prin ceaþa udã 
a vãilor, pe culmi iscate-n soare.
Ca într-un început de lume, singur 
se oglindea în lame vii de rouã, 
tãind talazurile verzi în douã, 
ca într-un început de lume, singur.
ªi umbra lui tânjea rãnitã 
ca o aripã printre steiuri mute.
Izvoare tropoteau cu paºi de ciute,
el le chema cu mintea rãtãcitã. (...)
ªi cerbul asculta cu ochi pierduþi 
în ceþuri moi de-abisuri, ca-ntr-un vis.
Venea un glas de corn pe drum deschis 
în sânge, un corn venea, cu paºi duruþi...
Încet venea, topind în aur frunza,
topind în plâns seninul ºi lumina, 
cãlcând pe flori de sânge, un corn, prin lina
trezire a vãilor, venea, topind în aur frunza.
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Rugãciune, Psalm etc.



Din pieptul turturelelor curgea 
prelins pe ºesurile moi de ceaþã
culoarea cerului de dimineaþã,
încet curgea, durut curgea... (Moartea cerbului)17

Cântecul liric al poetei se leagã de existenþa omului modern, de acea
destrãmare a lumii, de macularea ei care ne marcheazã sufletul prin con-
tradicþii ºi frumuseþe. Niciodatã în þara sa nu a fost celebratã, nici mãcar de
prieteni, ea chiar nu ar fidorit asta, dar nici dupã 100 de ani de la naºtere?!
ªi din acest punct de vedere, poeta Yvonne Rossignon intrã în galeria mar-
ilor spirite ale neamului: Eminescu, Blaga, Barbu, Voiculescu, poeþi izolaþi,
uitaþi, cenzuraþi, ostracizaþi dintr-un motiv sau altul. Prin temele sale, prin
limbajul non-conformist, prin caligrafia impecabilã a scriiturii sale, departe
de stilurile pompoase ºi bombastice – poezia Yvonnei Rossignon are privi-
legiul rar de a mãrturisi, dincolo de spaþiul real ºi de timpul istoric ce au
nutrit-o, o inteligenþã vie ºi dinamicã, o frumuseþe inefabilã ce aparþin
întregii lumi. Faptul cã este cvasi-necunoscutã sau greºit perceputã de
semeni, are prea micã importanþã, deoarece ea este acolo în volum, existã,
palpitã, acþioneazã peste ani-luminã ca stelele, dincolo de generaþiile pe
care moartea le duce, unele dupã altele, în cimitirele marine ale istoriei.
Yvonne traduce reveria în cântec, inconºtientul în cuvinte, credinþa în
rugãciune; cântecul este universal, dar întrupat adesea într-o limbã maternã
care aparþine þãrii sale: România, sau þãrii care a adoptat-o: Italia.
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Alee

Nimerisem pe o stradã ce pãrea sã mã recunoascã
mã ardeau deja nenumãraþi ochi de dincolo de perdele. 
Un câine cãruia i se puteau numãra coastele mi-a ieºit 
înainte miºcându-ºi coada a prietenie strãveche. 
Mi-am scotocit buzunarele sã-i arunc un os, un coltuc 
de pâine, dar a plecat între timp vãzându-ºi de treabã, 
aºa cã am luat-o ºi eu din loc, mai departe. 
Îmi aminteam cu precizie cã în stânga (la dreapta?) 
se face colþul. Simþeam cum adie prin preajmã 
sau doar prin memorie miresme de trandafiri 
din copilãrie. ªi iarãºi m-am lãsat sedus de jocul 
de umbre ºi lumini, de rãcoarea unei alei de castani 
milenari, fãrã sã ºtiu dacã  voi ajunge cândva la capãtul ei 
sau doar voi dispãrea lent din propria mea razã vizualã.

Album de familie
în amintirea d-nei Ember Maria, Tanti Bibi

Femeia stã aplecatã peste clapele ofilite
ºi trimite felicitãri muzicale spre cele patru
puncte cardinale. Ninge mirific din pãrul ei 
taciturn care-ºi plimbã argintul pe covoarele 
moºtenite din împãienjenitul ev imperial.
Târziu, silueta ei se ridicã, se deºirã – oglinzile reci pot
povesti asta! – pânã la policandrul ce fâlfâie ameþitor
cu aripi nenumãrate. Pãºeºte acum, cu o Carte în mâini, 
cu spatele alb luminând orbitor, dintr-o camerã în alta, 
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iar umbra ei de cãlugãriþã arhaicã dispare dupã uºa 
transparentã trântitã în urmã cu violenþã tandrã 
ca o biatã secure înfiptã în aerul molatic de primãvarã.  

***

Eºti prima arãtare umanã pe stradã. O haitã de câini tãcuþi 
te urmeazã cu mârâitul lor blajin. Martori feerici sunt 
manechinele albe. Pâº-pâº se urnesc din vitrine. Susurã 
non-stop tuburi de neoane. Sunt deja pâlcuri-pâlcuri 
de manechine pe urmele tale. Te întorci cu braþele 
atârnânde ca o paiaþã cu-un joben invizibil pe creºtet
captiv în hainele tale vetuste. Luminezi (cât se poate) 
cu ochii larg închiºi conul de umbrã ce te însoþeºte 
din prima ta tinereþe. E întâia dimineaþã de iarnã. 
Te întorci cu pletele obosite cu un chiºtoc de þigarã 
stinsã atârnând de grimasa (de clovn) din colþul gurii amare. 
Ninge aici ºi acum. Atunci ºi acolo. Laºi în urmã grãdina 
de varã. A dispãrut trotuarul. E o liniºte albã. Tu ºi turnul 
Catedralei. Mai sunt vreo zece minute pânã la garã. 

Duminica toamnei (II)

Moartea era o primãvarã
toamna
Moartea avea ºolduri
ºi pofte de târfã iubeaþã
pãscutã din zori pânã în zori
de dorinþi
Moartea mã scruta
cu  ochii cei mai frumoºi
din cea mai frumoasã dintre 
morþile posibile
Moartea mã sãruta printre
gene ºi flori
cu gura ei perversã ºi fragedã
ca un sex de copilã
în aºteptare purã 
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Moartea mã cotropea cu þâþele ei
adânci
ca douã morminte aromitoare 
ºi calde 

***

O clipã sau douã am desluºit pe ziduri 
cuvinte ermetice dintr-o limbã globalã 
Puþin înfricoºat (fãrã motive precise) 
mi-am vãzut de drum mai departe
Traversam deja parcul municipal
ezitam deja pe alei narcotizat de mireasma
agonicã a trandafirilor revãrsaþi peste garduri
ªtiam cu precizie cã toþi ai mei mã aºteaptã
cu nerãbdare în jurul mesei aniversare
iar eu va trebui sã mã încumet sã ajung 
la ziua ºi ora prescrise sã nu le înºel
aºteptãrile chiar dacã parcã deodatã 
mi-aº fi dorit sã întârzii – ca de-obicei – 
sã amân întâlnirea pe care oricum 
nu eu am decis-o.

***

mai intri într-o librãrie
mai te ascunzi de unul singur în baruri – 
e doar o repetiþie monotonã 
te furiºezi într-o catedralã dispari dupã poarta 
masivã în Domul sever din Piaþa Unirii 
în sinagoga bãtrânã aflatã (de mult) în reparaþie capitalã 
nimeni nu-þi va pune cãluºul în gurã 
murmuri o rugãciune bolboroseºti cuvinte 
în faþa unei icoane scorojite 
nimeni ºi nimic nu te împiedicã 
te propteºti în faþa unui perete dintr-o galerie 
de artã vizualã
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te deconspiri în versuri hipnotice 
(nimeni nu-þi cere asta) 
E doar o pânzã de ceaþã care necesitã 
o operaþie banalã 
Haide sã mergerm spre casã e târziu 
se înnopteazã 
îþi va ºuiera în urechi o umbrã fidelã –
ea ºtie multe despre unde ºi când þi-au rãtãcit paºii 
prin ce locuri oculte de pierzanie

Bucuria înserãrii
în amintirea poetului Ioan Crãciun

Când traversam câmpia, ce tremura în ea însãºi (efect optic, 
bizar) în dupã-amiaza de varã, ºi, în sfârºit, când o tãiam, 
aproape zburând, laolaltã cu stolul de gâºte, prin cimitirul interbelic
ºi-apoi când o zbugheam pe stradéle întortocheate, cu gândul sã câºtig
minute preþioase ºi s-ajung cât mai rapid la prietenul meu, poetul, ºtiam
dinainte cã-l voi trezi din somn, bãtând uºor în fereastrã, cãci i-auzeam 
limpede sforãitul încurajator, încã în timp ce sprintam peste calea feratã 
din spatele Pavilioanelor. ªi-apoi, dintr-odatã – strãduþa umilã 
pe care intram ºi lumina care mã izbea în vârtejuri arhaice 
din toate direcþiile ºi gãinile ciugulind veºnice pe sub garduri
ºi mârâitul prietenos al dulãului scuturând într-o veselie nebunã
lanþul ºi mormãitul prietenului care se iþea dojenitor dintre cearºafuri
ºi, în fine, vocea mamei poetului – haide, puiule dragã, înãuntru – 
ºi încã altele destule ºi fãrã vreo importanþã clarã mã fãceau, în timp 
ce tocmai treceam pragul, sã simt, ca pe o nelãmuritã neliniºte, 
toatã bucuria înserãrii deodatã cu nerãbdarea agapei ce aºtepta sã înceapã.
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O searã grea

O searã cumplit de grea, tulbure, mâloasã, rea,
cu sufletul transformat în câini turbaþi
pe care nu-i mai ostoiesc nici bici, nici lanþ, nici voinþã,
nici vreun distilat aromat, nici vreun narcotic de cuvinte,
nici vreo pastilã coloratã de pus nervii-n cãmaºã de forþã –

ºi când turbarea ameninþã sã iasã la suprafaþã,
sã sfâºie preajma domesticã, s-o nãruie,
ies pe strãzile deja pustii, cu dinþii încleºtaþi
ºi pumnii strânºi, cu degete învineþite,
sperând sã se întâmple vreo nãucitoare schimbare,
ca o subtilã, liniºtitoare analgezie;

ºi-atunci din capãtul celãlalt al strãzii apare un om
cu mersul nesigur, ca pe-un trotuar de burete,
ºi vine de parcã ar trage dupã el o lume rãsculatã,
de parcã l-ar hãrþui cu dinþii dezveliþi
o haitã feroce de câini puºi pe muºcãturã –

simt cã ne apropiem ca o detunãturã de altã detunãturã,
pumnii trosnesc de strânsoare, între dinþi
limba muºcatã musteºte de sângele cu gust de coacãze 

negre,
doar câþiva paºi despart o lume rãvãºitã, nebunã,
de-un alt destin, trecând printr-o altã derivã –

trecem unul pe lângã altul ca doi asteroizi aruncaþi în spaþiu
de forþe care îi resping în loc sã-i atragã,
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bãnuim fiecare ce-i de partea cealaltã, 
ºtim de ce efort colosal ai nevoie câteodatã
ca sã rãmâi uman,

mai ales în seri aºa de tulburi, mâloase, rele,
când pânã ºi sufletul se manifestã canibal.

Ca douã ºine de cale feratã

Ceva ciudat se rãsuceºte în noi, cu forþã, 
ca un sfredel mânuit pãtimaº de gânduri negre,
te-auzi scoþând un suspin înfundat, horcãit, 
când cel mai bine te-ai simþi urlând, 
deºi nici asta n-ar rezolva nimic;

în tulnicul disperãrii se ascunde tãiºul unei sãbii,
când încerci sã sufli mai tare, 
sunetul se taie de-a lungul,
un strigãt despicat în douã gemete

care se duc în lume ca douã ºine de cale feratã
pe care goneºte nebuneºte 
un tren cu vagoane perfect invizibile,
se aude numai sunetul inconfundabil de om,

nici un lucru, animal, pasãre, extraterestru 
ori vreo nãlucã ivitã-n lucarnele nopþilor
n-ar putea imita vreodatã pânã la confuzie
pulsul vieþii rãscolite de om,

numai el se plânge cum trãieºte,
numai el ºtie sã fie nefericit prin proprie voinþã,
dar tot ar vrea sã-ntoarcã veºnic timpul înapoi.
Cu plus, cu prisosinþã.
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Etajul nouã

El stã la etajul nouã, dincolo de un perete perfect opac
ºi imposibil de explicat cum pãtrunde totuºi lumina
în camera fãrã uºi ºi fãrã ferestre,
dar când vrea sã priveascã afarã, se apropie
de perete ºi se uitã ca printr-un geam obiºnuit
ºi poate distinge clar siluetele oamenilor
umblând foarte jos, chiar pe pãmânt;

e adevãrat cã nu existã vreo uºã, dar nici nu
are nevoie sã iasã, se poate duce oriunde
pe orizontalã, pereþii se dau la o parte, se retrag,
se deschid ca-n labirint tot felul de culoare
pe care le poate strãbate fãrã opreliºti,
el nici nu-ºi dã seama cã de fapt camera se deplaseazã
ca un corp care þine un suflet închis;

oricât ar umbla, rãmâne mereu la acelaºi nivel,
nu coboarã ºi nu urcã, rãmâne tot timpul la etajul nouã,
ºtie asta ori de câte ori se apropie sã priveascã afarã
prin locul care se albãstreºte deodatã
ca o bucatã de cer;

ºi ºtie asta ºi de câte ori se uitã sub picioare,
unde locul se înverzeºte ca o pajiºte pe pãmânt,
de câte ori se uitã în depãrtare ºi zãreºte
luciul miºcãtor al vreunei ape;

se înþelege cã ar trebui sã fie foarte fericit,
dar e copleºit doar de o mult prea mare singurãtate,
precum pe pãmânt, aºa ºi-n al nouãlea cer,
copleºit de un straºnic dor de locurile cu verdeaþã
din þinuturile natale, de la parter.

Laviþa

Un bãrbat stã pe laviþa verde din cerdacul
unei case vechi cu pereþi de lut boiþi cu sinealã,
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amurgul coboarã cu repezealã, umbra casei se duce
peste curte ca o pãturã trasã pe dedesubt de furnici, gâze,
pietricele ºi bulgãri somnoroºi,

vizavi cu el, dar parcã-n altã lume, în cerdacul unei case 
cu ziduri ca de piritã, stã un alt bãrbat
care ar putea sã-i fie ºi Dumnezeu ºi sosie, 
ori el însuºi într-o calmã reverie
în care apare un om ce ar putea sã-i fie reflectare
ori o simplã amintire din vremea în care
stãtea pe laviþa din cerdacul unei case –

dar nu ºtii care-i real ºi care-nchipuire,
nici unul nu face vreo clintire
din care sã-þi dai seama fãrã urmã de eroare
cine pleacã din lume
ºi cine rãmâne în prelunga ei reflectare;

de parcã de-aceastã imensã rãbdare ºi împietrire
ar depinde tot destinul de-acum înainte,
nici unul nu se miºcã, nu trãdeazã prin nimic
cine-i captiv într-un corp precar
ºi cine doar în minte.

Nicidecum nu-i uºor

Nicidecum nu-i uºor sã gândeºti simplu, 
ºtiu asta ºi spun asta când tentaþia de a complica lucrurile 
sunã ca o trâmbiþã în minte, în inimã, în viscere, 
gata sã împiedice ºi cel mai mic gest de simplitate,
orice tentativã de a lãsa sã se vadã lucrurile în pura lor 

nuditate 
ca o scoarþã de copac ori ca o piatrã spãlatã în ape,

ne pricepem la asta de parcã toatã viaþa am fi învãþat 
ºi experimentat mii ºi mii de feluri de a încâlci,
când voiam de fapt contrariul ºi nu ne reuºea deloc,
ca atunci când þi-e dor de-o îmbrãþiºare
ºi-n loc de asta provoci un adevãrat rãzboi –
e ca o neputinþã care creeazã dezastre; 
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ne tulburã nostalgia dupã un dar pierdut,
gândul cã nu ne mai iese nimic ca la început,
aºa cum îi reuºeºte unui copil
sã se aºeze pe pãmânt cu gestul cel mai firesc
ºi sã vorbeascã cu gâzele ºi cu firele de iarbã
simplu de parcã ar sta de vorbã cu copii de-o seamã
ºi nu-i dã nici o bãtaie de cap colosala diferenþã de limbã,
cãci fiinþa lui încã nu-i cu totul dincoace de mister,
mai are o parte încã neruptã de un cer
în care ne imaginãm, intuim, sperãm miracole
din care am fãcut ºi noi parte
într-un vis, într-o poveste, într-o carte –

nici nu prea departe, nici foarte de mult, 
când capãtul de-acum era la-nceput.

Toamnã cu melancolii

în toamna aceasta cu melancolii
pe care le disimulez magistral

în mii de ipostaze simultane,
rece îmi bate în suflet un mistral

pe care doar eu îl simt cu-adevãrat
pe-ntinderile ciuntite de zare,

unde ceaþa încearcã în zadar
sã-ºi conserve structurile bizare,

mã încearcã un sentiment tulburat
ca apele scãpate din zãgazuri

pentru nerostul de-a fi solomonar
în arta de a ascunde necazuri.
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Golgota

La munte/ la cãpãþânã - o întoarcere pânã mã leagãnã moartea; cetãþean
rãstignit – în loc de credinþã împingând în faþã scroafa cuvântului –
(masa compactã de îngeri în rostul social politic – picioarele perfecte ale
femeilor de noapte/gurile de canal eu venind încet sã mai adaog câteva
drahme...
pentru soldatul câine/ pentru schizofrenie
pentru a fi într-un anume fel epitalam...)
la munte/la cãpãþânã - o întoarcere pânã cu toþii
piatrã cu piatrã zidim ºi murim....

Semne pe faþã

în rãsãritul soarelui vestindu-mã þie pãmânt pe gleznele tale: în aburul de
primãvarã dungã subþire de sânge, iluzie descrisã...
sãrutând ca nebunul chipul pierdut din oglindã; într-o dupã-amiazã
gândind istoria pustiului GOBI - mi-am strigat:
„Ce altã dovadã a existenþei sã fie mai bunã decât norocul de a trãi fãrã sã
te vãd ºi de a muri în prezenþa ta".
mascã pentru un înger putrezit în înfloriturile vieþii impetuosul declin al
cãrnii tale...

„ªi dacã am sã cad pe covoare"

din cauza scrisului
din cauza muzicii lui J. S. BACH
din cauza versurilor lui george bacovia
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muºcând din trupul regelui Baaal din sinele meu ; abia numindu-te – o,
din mersul ateic al vieþii ºi morþii;
„ªi dacã am sã cad pe covoare" în genunchi sau în vreme... câinele orb
trãind pentru gleznele tale mai subþire ca începutul lumii – râvnitul 
soldat din elada
apoi tremurând în mijlocul unei pãduri de abanos sã concep numele tãu;
în noaptea perfectã o flacãrã de carne...
„ªi dacã-am sã cad pe covoare" cu bunã ºtiinþã adunã aceastã cenuºã...

Carte pierdutã 

...grãmezi de cenuºã;
regele în genunchi încercând sã-ºi
aducã-aminte de coapsele vreunei femei sau
pielea de câine a scribului;
...un uriaº gãlbenuº; în suferinþa ideii de-a fi rug psalmodind EHTERIA
cum din blestem se întregeºte semnul recunoaºterii... sã-mi aflu primele
urme în nisipul cãderii...
...vânt puternic; grinzile nopþii trosnind în cer; iesle atât de albã încât se
pot descrie atrocele gând dintr-un-nceput ºi piatra identificãrii..
vânt puternic; pentru a doua zi denumindu-mã iarba moale de sub
genunchii tezeului...
...carte pierdutã : tremurând în lungul acestei trestii de carne...

Rostirea cuvântului

Stanã de piatrã:
sufletu-mi ronþãindu-mi mâinile ºi picioarele -
Stanã de piatrã:
de dinaintea rãsãritului soarelui...
o fãclie neagrã sorbindu-mã:
Stanã de piatrã
ca de-altfel ruga prinþului-frig
pe faþã-mi lãsând o dârã de sânge;
Stanã de piatrã;
când toate se preschimbã
se defiinesc pleavã ºi hãu...
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Din þara verbului ºi umilinþei

lucidã ordine a haosului / chip de mãtrãgunã în dimineaþa ce-mi strãful-
gerã viaþa ºi moartea - dintr-un elogiu al nebuniei ºi realitãþii / (un adevãr
venind fãrã sã existe / fiind miezul a tot ºi a toate:)
din þara verbului ºi a umilinþei - când în ninsoarea eternã în pielea goalã –
ca în picturile lui goya am cugetat sã existe!
(arãtându-mi sânii / cu laptele singurãtãþii
mã hrãneºte: oarbã ca toate faptele cereºti
mã numeºte gând despre sine –
cântecul lumii zdrobindu-mi trupul ºi sufletul...)
dar sub formele sale atât de singur
încep un nou gând al zãmislirii;
de jur împrejur se pot distinge, calote, vase,
aripi, vergele, cãrþi, tuburi, cravaºe, sârmã ghimpatã, farduri, legi, 
anvelope, monarhi, flexibile rame, etc... (nesãtul ca o grotã mâinile îmi
scufund în mâlurile trecerii, în înlãuntrul himericei sonde care mã duce
vamã ºi cântec – papirus al acelora ce nu-ºi mai disting rãstignirea...)
vampiric auz / sub aceastã rânduire a sorþii ºi morþii / din cer venind o
limpede întunecime reconstrucþie a frigului / caz al filozofiei ºi 
depresiunii nu-mi amintesc nimic despre tine, despre înfãþiºãrile tale /
fervoare ºi decadenþã...
(strigoi cu mai multe capete stau ºi aºtept / stau fiinþã limbutã / melc
aºteptând sã fie strivit...)
nu te arãþi, nu doreºti, nu-mi vrei sã exiºti – ca apa, ca nedoritul vitraliu te
pierzi te prelingi, te ridici în nesaþiu fiindu-mi mãrginire ºi rigoare a tot ºi
a toate din arta fiinþei tale naºte-mi-te / ca sã-mi aflu începutul ºi cenuºa
sufletului - de propria-mi urâþenie zburat în neant –
fiindu-mi giulgiu al deºertãciunii, absurdã iniþiere în temele Hestiei (în
tuburile vreunei orgi sã-mi aflu pãrinteasca degradare biologicã / pânã
vine Extatica sã mã apere sã mã risipeascã:)
cine ridicã pânzele, nopþile, morþile? cine îmi strigã cã existã ºi-i doar
cenuºa luminii? cine hamletizeazã în vis ºi în soartã?
cine are mâna atât de ascuþitã încât îmi trece prin piept scriindã ºi plânsã
ca altcineva care s-a dus ºi nu s-a mai întors?
cine cãlãtoreºte în haine de piatrã din cetatea EREBULUI cãtre amurg?
– odioasa de slugã !
habotnica în josul cãrþilor proliferând un gând:
a) despre lucrul armonic
b) despre avatarurile iubirii pânã la destrãmare
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c) despre apele care aduc la þãrmuri sticle ºi manuscrise ºi cãrnuri 
poeticeºti
d) despre sinele cela din moarte ºi din cer pe dinãuntru-mi imperiul
durerii;
ºi tu aici, ºi privindu-mã - din toate pãrþile vroind sã te impui: reoglindire;
amiazã; detenþie; - în linie cu pãsãrile ºi singurãtãþile - în soonuri electrice:
nimic sã nu-þi aflu / promiscuã viziune / un octogon din care au ieºit 
salamandre ºi valuri de frig –
materie a absenþei / materie a absenþei
dar pãru-þi atât de mãtãsos înºiruindu-se
sub tãlpile mele ca flacãrã neagrã
ca un clopot ce bate ºi curge
dintr-un anotimp ce niciodatã nu-1 voi trãi!
ºi tu aici ºi privindu-mã –
aºa de perfect înãlþându-te pânã rãmâne
o limpede nebunie ºi înflorire -
ca azi dimineaþã când dintre hexametri ºi
razele soarelui s-a fiinþat abisul, oglinda
magneticã, tronul de crini, conceptul brahmanic

ºi y°ga -

sã umblu sã deosebesc verbul ºi fapta celui ce-mi scrie despre tine...
„Eu nu te vãd, te ºtiu; e-ngrozitor", - dintr-o
apã din cer îmi recompun o faþã letalã, o faþã ideaticã –
de mult amintindu-mi trupul despicat a lui Jorge Luis Borges... de mult
amintindu-mi ermeticul simþ al muzicii ce veºnic naºte, renaºte - steaua-
mocirlã / steaua-fervoare -
apari din auzul vederii din iad / rodind într-o clipã EUTOPIA ºi 
întunericul: (la capãtul vieþii numerelor ºi credinþei mi-am zidit iluzoriul
turn - mi-am dezvelit trupul sã nu fie confundat cu îngerul;
mi-am recompus un mod de-a pierde...
apari din auzul vederii din iad apari din auzul vederii din iad apari din
auzul vederii din iad!)
venind în genunchi / ridicã aceste insipide leºuri / defineºte-mi timpii ºi
spaþiul invocaþiei! cu propria-þi umbrã prelumineazã-mã - venind în
genunchi / buna mea sabie cu sângele braþelor mele picteazã-mi sânii
sfintei fecioare!
„Eu nu te vãd; te ºtiu; e-ngrozitor" - agonic tezaur / trezie ºi ocult manu-
scris - în visul socratic fiind copilul ce-þi aduc fardurile ºi singurãtãþile! -
de ce în pântecul moale câlþos al realului eºti mefienþã, comediantã frivo-
lã, o gravã stare de spirit? de ce în roºul cãrãmiziu ce se prelinge din statui



ºi vehicole apari întruchipând o zi democraticã? de ce te îndepãrtezi în
orezãriile freudiene? de ce alipitã tuturor zeitãþilor ºi senzaþiilor eºti 
cercul din infinit ºi din soartã?
luciditatea acestui vis (esenþã?/ beþie? mi-am apãrut în tine/ mi-am
deschis dinãuntru-þi remediu-festin!) în catacombele plutinde ale 
haosului pe sub lespezi ºi cruci s-a vãzut pe mine numindu-mã!
întoarce-þi faþa! (am tãiat arbori ºi capetele trecãtorilor - pustietate ºi-ngheþ
în turlele bisericilor necontenit apãrea o flacãrã - cenuºa atât de finã îmi
ningea aceastã foaie lasciv strãjuind-o; am ferecat intrãrile ºi gurile de
canal cu plantaþii de trandafiri ºi tampoane de zgurã –)

Aurel ªtefanachi
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Nimicul

atunci m-am supus,
am devenit slujitorul trupului meu

nu mai eram pur, am fost infestat 

nu eu am inventat greva foamei,
apele ºi privirea peste bordul navei

nu mai eram nici peºte, nici undiþã -
un capãt de sfoarã, atâta eram

Prefigurare

nu suntem la fel 
imperfecþiunea ne face oameni 

nisipul este starea primarã, prefigurat,
ruptura de trecere de la plantã la puþinul din om

stelele nopþii clipesc în ciurul de grâu, 
iar ºoarecii albi 
pândesc docherul cu braþele pline de alge

în casa perfecþiunii  nu mai sunt întrebãri

Poeme
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Abscons

umbrele alungite de dupã colþul clãdirii
rãspândesc nostalgie

peste câmpul întins 
nisipul scrâºneºte sub bolþile spinilor -

ghemuit deasupra urmelor de gazelã
cu nãrile pline de-o spaimã nebunã

Trecere

nostalgie – omul presupus,
sau despre altul în mine însumi

chestiunea trecutã 
care-mi verificã tristeþile
moneda bãtutã acum pentru altãdatã,
de fapt, moneda pe care o aruncã toþi hoþii

spaima care se întoarce în noaptea minþii mele,
un test al tristeþii trecut cu bunãvoinþa unui juriu infam

Eul

copilul percepe lumea în ansamblu,
dintr-odatã –

se miºcã în simboluri 
ºi asimileazã pe rând cuvintele 

la început acestea sunt o muzicã convenþionalã
ruptã din realitatea lui imensã

nu existã nici moarte ºi nici viaþã –
el este totul 

nimicul se dezvoltã pe aceastã premisã

Virgil Todeasã
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Degetul

de când folosesc androidul acesta 
degetul meu acoperã totul 

degetul meu peste minuscule puncte, 
prieteni ºi sugestii de prieteni

ascunºi sub amprenta mea arsã de timp 

Fix

în ºapte zile s-au vindecat toate rãnile –
nici mai mult, nici mai puþin

coºcovit 
cu tine în braþe inimã de filigran…

Vocabula

se aude 
cum sare mingea de fotbal în curtea ºcolii

totul este gata – 
de-acum încep înjurãturile ºi voia bunã – golurile

Obiecte

pentru cã sunt importante,
de-asta rãmân

plecarea fãrã de paºi 
este aceea din inima ta –

locul stãpânirii absurde,
inteligenþa tacticã a vânãtorului 
sau puiul cãzut victimã
alege – leu sau caprã, tâlharule…

Poeme
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***

Când vine seara ºi luna te urmãreºte asemeni unui psihopat în cãutare de
noi victime, tu abia aºtepþi sã îþi laºi ºosetele colorate ºi pantofii în camerã
ca sã alergi desculþã pe strãzile înguste unde doar lumina palidã a unui
felinar vechi abia îþi surprinde tatuajul discret de pe glezna subþire.
Un perete plin de grafitti, o sticlã de vin roºu uitatã pe o bancã, o fereas-
trã întredeschisã ºi flori pe pervaz, o umbrelã sub care se sãrutã îndrã-
gostiþii, un bãtrân dormind pe o bucatã de carton... pe toate le laºi în
urmã cu un fel de indiferenþã în care zboarã fluturi, genul de
indiferenþã în care nu îþi pasã dacã astãzi porþi blugi sau fustã.
Pietrele vorbesc sub tãlpile tale, vrute ºi nevrute. Din când în
când se întâmplã sã ºi înjure ºi abia atunci simþi cum încep sã se
formeze pe pielea ta mici bãtãturi. Dar tu continui sã alergi, des-
culþã ºi nocturnã, fãrã sã ºti cã undeva, într-o camerã, o ºosetã
portocalie îºi cautã perechea...

***

Daþi-mi un cub rubik ºi am sã îl rezolv într-o viaþã de cârtiþã beatã.
Cine a împuºcat ieri o stea ºi a uitat sã înmormânteze glonþul?
Întotdeauna, în mine locuiesc simultan douã lucruri : o corabie eºuatã ºi
un pirat care a supravieþuit plutind pe un butoi cu rom.
Cânt te-am vãzut, ochiul meu ºi-a scrântit retina. Când ai plecat, pasul tãu
mi-a acoperit timpanul...

Poeme
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Gîndul acesta...

Gândul acesta cã sunt ºi cã eºti
Nu face decât sã sporeascã în aer azotul
Hai sã bem cerul senin în ceºti
Ca albastrul sã ne inunde cu totul

Gândul acesta cã sunt ºi cã eºti
E un vulcan ce întruna erupe.
Indiferent cu ce ochi ne priveºti
Noi vom sorbi lava în cupe

***

În fiecare sticlã de apã pe care o bem se ascund douã apartamente. Unul
cu acoperiº ºi altul fãrã. (Apã = 2 ap.).
Iarna ne mãsurãm tristeþea prin numãrul cuvintelor care ne îngheaþã pe
limbã.
Primãvara ºi vara ne cumpãrãm haine doar ca sã-i facem în ciudã soarelui.
"Perversul naibii!", spunem; "întotdeauna ne priveºte de la distanþã, gol ºi
fierbinte."
Toamna nu se cade sã deranjãm frunzele.
La fiecare întâlnire jucãm la zaruri fericirea noastrã.

***

Un gând negru mã latrã aproape muºcându-mi liniºtea.
Pentru o clipã era sã uit cã timpul nu e decât o limbã imensã care îºi linge
rãnile ºi o sepie pustiitã þi-e tâmpla.
Orele de aur pe care le petrecem împreunã, tu le mângâi ºi ele devin
aurore.
Parcã te-am ºi rugat de câteva ori sã nu mai râzi fiindcã mã apucã un fel
de gelozie când îþi vãd chipul transformându-se într-o stea suspendatã de
gleznele nopþii.
Încerc sã te privesc de fiecare datã dintr-un unghi diferit. Doar aºa pot
exersa geometria vieþii.



***

În dimineaþa aceasta, maºina de scris miroase a cafea.
O bufniþã cu joben bate cu bastonul în fereastrã.
În intersecþii semaforul a uitat sã mai zâmbeascã,
iar oamenii calcã maºinile în picioare.
Iubito, haide sã cumpãrãm o girafã ºi sã învãþãm din nou lumea, regulile
de circulaþie.

Teo Spãtaru
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Urma

la rãscruce a lãsat cu limbã de moarte urma sa cerºetorul
vieþuieºte în ochii pisicii sãlbatice 
limba lui arde dangãtul clopotului în mirosul sudorii
parcã ar fi negrese
nãlucile purtate de licurici prin strãnutul mamei
nu ºtiu rosti numele rãscrucii
urma adulmecã cãlcâiul lui achile
vulnerabil ca ºi roua dimineþii
numele ei are formã de flacãrã
arde limba cerºetorului
adoarme în degetul arãtãtor al bunicii
urma
cerºetorul îºi lipeºte ochii de buzunarele trecãtorilor
scaneazã mirosul paºilor
are foarfeci  în unghii
ascunde aproape pietrificat
zgomotul monedelor
în luciul apei
feroce cãlcâiul
un ogar violent latrã la trecãtori
urma
ademeneºte pãsãrile aspirante sã devinã pãsãri de pradã
se rãcoresc în cãlcâiul lui achile
la rãscruce femeile bronzate aºteaptã nãlucile serii
sã-ºi primeascã rãsplata
o reprezentare abstractã a urmei
lasã cerºetorul fãrã urmã

Poeme
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Un Kalaºnikov pasãrea

un kalaºnikov pasãrea îºi poartã zborul prin gamela soldatu-
lui                                                           praful de puºcã purtat pe
aripi ajutã cenuºa sã înfloreascã aerul
îndeaproape îngerul
tãciune în ochiul ºarpelui
poartã lanþurile bãrbatului
urmele ºarpelui crestate pe spate
ochii pãsãrii fumegã luminile ca un scârþâit de clanþã
þevile puºtii împart divinitatea cu soldatul
rãpitorii pãsãrii desprind de mâini zborul
asemuie tunelul de sub canalul mânecii
în haitã urmãresc zalele lanþurilor
dezertorii din bãrbaþii singuratici
soldatul îºi agaþã de gât mirosul prafului de puºcã
un kalaºnikov pasãre zboarã prin lãtratul câinilor
adormit de luminã
plãmânul aerului
þeavã a puºtii
oxigeneazã pasãrea phoenix
þine mâna la gurã
sã nu se audã zborul
pe acoperiºuri îmbrãcatã în blanã de pisicã
pasãrea
învaþã cenuºa sã nascã ºoareci
iubitori de trãdare
înfãºuratã pe aripã  naºterea muºcã de nas frigul
pânã la resfirarea cenuºii în vieþuitoare
dispreþ prin þevile puºtii
scurge moartea pe straºina serii
un kalaºnikov pasãrea îºi poartã zborul prin gamela 
soldatului

Primãvara

pândarii îmbobocirii luminii în magnolii aratã cu sprânceana
spre primãvara                               plinã de ochii degetelor
se afundã în bucuria înfloririi

Gheorghe Vidican
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suitoare privirea
rãguºeºte vocea celor ce poartã papuci
sã nu - i audã nisipul
deasupra lin foºneºte începutul
pe dinãuntrul lumini digitale alungã frigul
soarele se sprijinã de umbra iernii
nedumeritã îmbobocirea mângâie ploaia
mã aud mirându - mã de înflorire
paºii mei urmãresc seva copacului prin grãuntele de nisip
ochii degetelor alungã însingurarea dimineþii
ascultã cum împietreºte ploaia pe ramuri
pândarii rãbufnesc în seninãtatea muþeniei
încremeneºte ochiul veghea clipei
înflorirea plouã ochiul
recunoaºte frumseþea din vicleºugul magnoliului
rãmânerea în sâmbure a nedumeririi pândarilor
se desprind privirile de degete
golitã de noapte dimineaþa alungã umbrele pitice ale frigului
în oglindã noaptea vânãtã de mirare
îºi usucã privirea în grãuntele de nisip
înlãuntru e - nflorire
afarã - i înflorire
pândarii se þin de mânã ºi tac
mânile lor scuturã noaptea de somn
seva copacului deschide fereastra degetelor pline de  ochi

În vremea cealaltã

în vremea cealaltã a fântânii  lumina era cãrare rãcorii
desferecatã  de rãsãrit avea marginea surpatã de umbra zidu-
lui                                       niºte þipete stranii leaga luna de
razele ei                                                                                
limpezimea luminii schimba lucrurile
în ordinea durerii e dimineaþã
umplutã cu urletul lupilor
naºterea unei inimi în lucirea rãsãritului scoate pe horn miro-
sul pâinii                         nevindecarea luminii e un cârlig
trage curgãtoarea minunãþie prin bãtãtoritele palme
pieritoare  e rãcoarea dimineþii
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întocmirea cuminþeniei ierbii
împietreºte stropul de rouã  pe lacrimã
julindu - se de rãcoarea fântânii
razele soarelui ard durerile din ochii celor îmbrãcaþi în
cãmaºa cuvintelor tale  simt respiraþia altcuiva în respiraþia
mea                                                                                   pocnetul
luminii în biciul ciurdarului
înduplecã inima sã facã fântâna sã vieþuiascã în strânsoarea
zâmbetului                                             sclipirea rãsãritului de
soare e o hainã  cu mânecile înmoiate în zori
goana dupã sãrbãtoare a luminii numãrã zilele duioºiei tale
în vremea cealaltã a fântânii
un alt soare vieþuia adâncul tãcerii
noi înºine ne duceam spre noi înºine cu ornicul plin de
cenuºã
nimic din  nimic naºte nimic
e un zbor al pãsãrii phoenix prin inima ce face sã vieþuiascã
fântâna                                             sângele trece rãcoros prin
ochii drumeþului
stâmpãrã setea un scârþâit de ciuturã
alungã inima în vremea cealaltã a memoriei
uimit de întorsãtura lucrurilor rãsãritul de soare amuþeºte

Gheorghe Vidican
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Cabalinã

Calul acesta a devenit crud ºi neiertãtor. 
Poetul se roagã sã fie lãsat sã descalece.
calul nu-l lasã, nu vrea, n-are chef.
Mama ta de cal! - rosteºte inutil poetul.

Îºi ia inima în dinþi, îºi urlã strigãtul de luptã,
rãneºte pântecele animalulului cu pintenii
salutã bãrbãteºte din galop ºi pe Hyperion ºi pe Marte,
lacrimi de sânge îi curg peste barbã
ºi nu mai existã nimic, nici bun, nici rãu,
doar cãlãreþ neputincios furios
pe cal nemilos în câmpiile arse.

Ospãteazã-te din luna asta plinã!, strigã calul de foc,
adapã-te cu minciuni, purtãtorule de sabie ruginitã! 

... ºi nu când e muºcat îl deranjeazã cel mai tare,
ci când calul îºi schimbã culorile pielii
ºi-l pune sã cânte recviemuri în cor,
pedeapsã pentru toate pãdurile arse,
odã de reparaþie pentru copitele fripte...
însã el e doar unul ºi nu are decât o singurã voce...

... ºi nici asta n-ar fi mare scofalã,
însã este afon nativ ºi total nemuzical,
chestie care îl înfurie grozav pe cal,
care de jenã are convulsii care îi zguduie creierii
ºi îl bagã pe poet într-o transã din care nu mai poate ieºi

Poeme
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decât dacã îi mãnâncã unghiile ... calul...
... ºi nici asta n-ar fi foarte rãu dacã nu i-ar muºca ºi degetele...

... de aceea n-o sã mai poatã fluiera ca-n copilãrie...

dimineaþa vine-n fornãit ºi tropãit cabalin...
ºi se terminã al coºmarului nesimþit chin.
Alo?! Aude cineva ceva?!
Luaþi calul de pe mine, cã-i greu!

Câinele din lup

Obscenã lume, lume rea,...  poetul bea,
alãturea stau aciuate 
rahat, halva, sarailii ºi câte-o acadea...
pe lângã el se-aºeazã foste minunate
un pic mai mult decât pe lume s-ar cãdea.

Viteazul câine de dinlãuntru urlã amar,
lupul ce sunt bea vodcã direct din samovar.
Eu mârâi, sunt câinele din lupul ce sunt.
Aºa e, numai mie mi se poate întâmpla asta.

Poluata existenþã, veºnicã luptã zadarnicã,
tablou vivant fad, misterios venin,
deja vu cu destinaþie necunoscutã,
îmbracã negrele haine ale celui ce pleacã.

Simptomatic, la naiba, futui just... 
laringele visului de azi noapte
îndeamnã spre scene obscene,
lãsând ambiguitatea sã zburde impudic,
în timp ce pubela din mine înghite flãmândã
cu sadicã nonºalanþã lumina
ºi tot ce-a mai rãmas dintr-o ultimã ºansã.

Câinele e cãlcâiul lui, al lui Ahile.
Lupul striveºte cãlcâiul lui Ahile.

Emil Cãtãlin Neghinã
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Patruzeci ºi nouã de fotografii

Au supravieþuit patruzeci ºi nouã de fotografii.
În prima pozã e un þânc gol puºcã.
Nudistul – e poetul, mult mai mic ºi fãrã barbã – 
îi ºopteºte sã numere, sã aleagã,
sã-ºi joace norocul vieþii,
sunt ºanse ca ºase sã fie norocoase, ca la loto... 

Pe-o foaie de hârtie poetul noteazã:
patruzeci ºi nouã de poze cu mine,
douãzeci au marginile zimþate,
zece sunt foarte mici,
douãzeci ºi ºapte sunt mijlocii,
douãsprezece sunt mari,
opt color,
patruzeci ºi una alb-negru,
douãzeci ºi douã cu mama,
ºaptesprezece cu mama ºi tata,
patru cu tata,
treisprezece cu mama ºi cu bunica,
douã cu mama, bunica ºi bunicul,
cinci cu mãtuºã-mea,
una cu bunicul,
patruzeci ºi opt fãrã bunicul,
douãzeci ºi nouã în interior,
patruzeci ºi patru zâmbind,
douãzeci ºi cinci încãlþat,
douãzeci ºi patru desculþ,
treizeci ºi ºase din faþã,
trei din profil dreapta,
unsprezece din profil stânga,
paisprezece în grãdinã,
treizeci ºi opt vara,
ºase iarna,
ºapte cu cãþei, pisici, miei ºi cai,
treizeci ºi doi stând în picioare,
treizeci ºi nouã zâmbind,
optsprezece cu capul acoperit,
treizeci ºi una cu capul descoperit,
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nouãsprezece îmbrãcat în alb,
treizeci ºi ºapte grãsuþ,
patruzeci ºi ºase nemiºcate,
cincisprezece neclare,
patruzeci ºi ºapte alãturi de cineva,
treizeci ºi cinci de pagini are albumul,
douãzeci ºi ºase de alte personaje sunt în fotografii,
patruzeci ºi cinci au planul al doilea prost organizat,
douãzeci ºi trei nu respectã deloc regulile de aur ale compoz-
iþiei,
patruzeci sunt lipite strâmb de paginile albumului,
douãzeci ºi opt au câte un personaj ieºit din cadru,
patruzeci ºi trei au personaje feminine,
treizeci ºi patru au personaje bãrbãteºti,
ºaisprezece au personaje surprinse cu ochii închiºi,
treizeci au personaje care râd,
patruzeci ºi douã sunt statice,
treizeci ºi trei au orizontala mai mare decât verticala,
douãzeci ºi una dintre personaje nu-mi sunt cunoscute,
nouã au obiecte casnice...
O grãmadã de indicii, dar nici un semn.

În noaptea aceea a visat
cã tramvaiul trecea din nou prin centrul oraºului
ºi când deraia toþi jucãtorii la loto,
cu carneþele ºi creioane în mâini,
notau lungimi, lãþimi, viteze,
numãrul de victime,
dârele de pe caldarâm,
geamurile sparte,
numãrul de înjurãturi...
despre câºtig... absolut nimic.

Între timp Poemul râde ºi-atât.

Emil Cãtãlin Neghinã
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Paravan

în oraºul meu bãiatul cu gunoiul
citeºte Gazeta de Sud la intersecþii
din maºini snobii aruncã scrum de þigãri efeminat
pãtura care citeºte aspirã naturaleþea unei cãrþi
în Parcul Romanescu

întors cu spatele la reclame tipul boem
se scuturã de viaþa plinã de molii luxoase
sub ochelarii heliomaþi trotuarele se lãrgesc
ºi se umplu brusc de femei-manechin

cu unghii roºii atârnã de gâtul tãu
strãvezii de nesomn neruºinat de frumoase
poeme gureºe cu lungi picioare

îmi adulmec moartea în bibliotecã 
o caut sã o întind la fereastra-paravan 
de câte ori oraºul naºte monºtri

Apelul de dimineaþã

mi-a spus ,,bunã-dimineaþa''
în anii mei romantici
dar ziua nu începuse bine
se strâmbase poetul la ea
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fãcea apelul de dimineaþã
dupã o beþie cumpãratã la litru
nu i-am rãspuns decât
sã-mi lase zilele nescrise
la apel nu rãspund

în serile când negrul din cerul gurii
nu mã lasã sã dau seara bunã
aºez luna pe alfabet
mi s-au albãstrit unghiile de cerneala
care se scurge din cer
timpul sâsâie ca un ºarpe agãþat de sternul meu

saliva secundelor îmi unge
memoria de scurtã duratã
din torace ziua eclipseazã fanta destinului
scriitorii scuipã o zi bunã
printre dinþi
ziua / diorama perfectã/ muºcã din cel care
scrie pânã la os

Omidã de drum lung

sufletul se face ghem apoi devine fir de luminã
cresteazã în munþi labirinturi roade piatra
ºi muºcã din sternul copacilor
cãrarea cãtre Dumnezeu se îngusteazã
pânã devine zbor

viaþa îºi scuturã omizile pe drumuri de munte
liniºtea fierbe în abis /ºarpe al timpului/
în timp ce singurãtatea ca un glonþ
rade cerul

hai sã urcãm spre calea lactee
cu toate prãpãstiile în torace
m-am sacrificat onest îmi gâlgâie cuvintele
în gât /hematii autoimune/

Angi Cristea
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poate fi lumea mai mult decât o copitã de cal
rotunjitã de stânci?

Ultimul ceas

moartea are raftul ei
este scoasã în tiraj redus
numai pentru iniþiaþi
zilnic o curãþ de praf
poate se va deschide acum
cât ceasul încã îmi ticãie în piept
sã poatã citi ºi nevãzãtorii
literele încrustate

de ce þi-ar trebui vãz
pentru a gusta deliciile morþii aflate pe raft?
nici auz nu-þi trebuie, nici glas
doar palme sã o poþi modela în formã de zbor
vocalele îþi gâlgâie în gât
consoanele ca niºte monede pentru vama veche
curg din paginile cãrþilor
þi-ai prins cordonul ombilical de limba ceasului
azi moartea te prinde în lesã
citeºte-o ca la prima împãrtãºanie
fãrã auz fãrã vãz
cu ochii deschiºi înlãuntru

Poeme
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Saturn ºi femeia lui Marte

Seara venea cu starea de umbrã. 
Te gândeai la moneda gãsitã
ca la o femeie crescutã în scara 
albã-n spiralã. Pãstreazã în obraz 
urma pulpelor tale. Ea vine ºi trece 
cu dimineaþa lui Marte, 
cu monede înfipte în tocuri 
ºi priviri dilatate de ploi. 
Are buzele roºii. A descoperit secretul 
buzelor roºii cum unii l-au aflat
pe cel al iubirilor prime. 
Ea are o singurã faþã, 
o singurã umbrã, acelaºi zâmbet 
pe care îl ia mai departe cât poate 
în lumea strãinã de paºii pisicilor.

noiembrie în piaþa lui Avram Iancu

De prea multã lunã vezi 
soare alb deºirat ºi vocile lor 
reflectate-n oglindã. 
Glasul de clopot înghiþit 
de þipãtul pãsãrii rãzbate 
pânã la tine printre 
copaci fantomatici, 
în haine verzi, militãreºti.
Pe marginea patului eºti 

Poeme

Maria Dinu
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un fruct de o stare incertã, 
împãrþind orele, lumina 
ºi aºa mai departe,
tot ce îþi picã în palme. 
E o toamnã plinã de varã. 
Ai fugit la capãtul lumii.
Aºtepþi dimineaþa 
sã stingã fãrã sonor 
în mijlocul pieptului 
cuvintele celui care 
te-a gãsit ca pe propria limba 

scrisoarea lui Mel cãtre frate

Valurile se tot micºorau 
ºi fratele meu îmi fãcea semn 
sã ne miºcãm ºi noi odatã cu ele, 
sã ne-ascundem printre rãsaduri 
sau cartofi înfloriþi. 
Fac câþiva paºi oarecare, 
miºcarea mã sperie ºi 
bãrbatul care trage de funie o vacã 
de la celãlalt capãt al lumii. 
Dintre copite îi creºte 
un ºarpe negru-albãstriu. 
Mersul ei îl ºtie femeia cu solzi 
ascunsã de când cu uitarea
în nisipul din maluri.
Mã-ntorc spre fratele meu 
ºi fratele meu e frumos, 
se face frumos când vorbeºte, 
aºa negru-albãstriu.
Ca sã ne treacã timpul
ne facem cã privim cerul.



de la spiralã la punct

E un singur decor: 
un cerc cu desene persane, 
între perne animalul care nu uitã 
sã fie acelaºi. Se strânge-ntr-un punct. 
Îi e dor. 
Vrea sã mã-nveþe sã fiu. 
În intimitatea pierdutã sunt, 
eu, fiinþa mea 
carnivorã, floralã, din cârpe-mpletite. 
Tu, o oglindã ce supraveghezi liniºtea. 
Ea picã din lacrimi. Spaþiul e altul. 
Stãm aproape, suntem douã coloane 
care îºi pipãie fruntea cu ochii

Maria Dinu
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Eleonora BISTRIANU

Fãrã griji

Teniºi negri, fustã largã de hippiotã, tricou rebel.
Pãr înfuriat de vânt, un rucsac trântit pe pãmânt.
Foc de tabãrã, înconjurat de pietre. 
Ghirlande de regrete
Despletindu-se, pierzându-se în piruete de dans indian
În jurul flãcãrilor lacome de oxigen. 
Un nãscocit eden.
Noi, tineri, nespãlaþi, netranspiraþi. Liberi. Liberi
Sã nu ne temem de paºi greºiþi. Sã nu-i numãrãm.
Bani? Nevoi? Bucãþi de metal ºi hârtii murdar colorate, 
De vorbe ratate.
Ne iubim necondiþionaþi, neprotejaþi, neîncãlþaþi.
Sus, jos, sus, jos. Cãdem sã ne înãlþãm.

Marian HOTCA

solitudo

de cele mai multe ori culoarea gândului e roz
câteodatã e roºie ca trotuarele cu prostituate 
aprind o fãclie sã luminez gunoaiele izgonite
de vânt din tomberoanele însingurate

FAMILIA
PORTOFOLIU POETIC*

* Selecþie din grupajele primite la redacþie (I. M.)
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am fost prins în viaþa asta ca o pionezã
ce fixeazã planuri în peretele moale 
am vãzut arbori drepþi cum îºi înfig rãdãcinile 
zeci de metri în asfalturi domoale 

am cãlãtorit de aici pânã acolo 
am vorbit cu o canã goalã de ceai 
dar golul nu m-a putut încãlzi 
fãclia mea s-a oprit 
tãcerea din mine cântã 

nu-mi spune cã mai încolo 
viaþa începe sã devinã un mit

Nicolae VÃLÃREANU SÂRBU

Alcãtuire

Seara mirositoare a cimbru ºi mãrar 
era înghiþitã de noapte,

Când pãºeai prin odaie cu chipul tãu nãscut din silabe,
cu vocale urcãtoare pânã la bezne,
simþeam un fior 

cu miros de cimbru copt
ºi de mãrar verde tocat.

La fereastrã
treceau într-un miraj 

caii lunii 

O aromã de noapte îmbãtrânitã
îmi cãdea peste scris ca un somn
ºi totul se umplea de mireasmã tânãrã

ca o luminã difuzã neperceputã de umbre.
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Ion SCOROBETE

Episod

sub colina Bocºei silvane
îþi simt inima în clocot prin vertebre
se reculeg în izvoare particule din Dumnezeu

e noapte ºi înaintãm greu
drumul urcã dintr-o istorisire în alta

înspre ªimleu
cimitirul vesel ºi-a atârnat perdele mov

victimele dau mâna cu cãlãul 

din glaciaþiune ºi pânã azi împrãºtie 
pâine ºi vin

Valentin NICOLAE

malu roºu

scorpioane, sã nu mai faci asta niciodatã. 
sã nu mã mai laºi singur. unde ai fost ? în sat. 
nu vezi cum þiuie pustiul ãsta, nu vezi cã unde te uiþi cu ochii 

nu e nimic. 
pãzim canalele astea ºi þevile astea de aluminiu ca tâmpiþii.
ºi motoarele...
noi când o sã plecãm de-aici ?
la primãvarã, mai sunt 4 luni.
mie a început sã-mi fie milã. eu nu mai mãnânc peºte. scor

pioane, mie îmi vine sã plâng. peºtii stau în cârd, în familii
ºi vine un prost ca noi cu un cârlig în care a pus un rest 
de maþ de oaie ºi ãsta, peºtele, se repede, înghite ºi noi îl 
înþepãm ºi îl scoatem din apã. 

þie þi-ar plãcea ? 
pãi ãia care au rãmas nu suferã, nu plâng, nu jelesc ? te-ntreb. 

ºi noi îl mâncãm.
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nu e bine, scorpioane ! toate bocetele alea, toate blestemele 
intrã în noi, d-aia suntem aºa oropsiþi. eu nu mai mãnânc 
peºte. cum ar fi sã mergem noi aºa teleleu pe câmpurile 
astea sã mai vedem cine mai trece pe-aici, cine mai 
aruncã un ochi, gândindu-se sã fure noaptea ceva, ºi 
brusc sã dispari tu în cer ? stai, nu în cer, în pãmânt, sã te 
soarbã pãmântu', sã te ia la el, cã noi pãmânt mâncãm ºi 
noi pe pãmânt stãm. 

noi ce-am face ? am rãmâne aºa puþin îngheþaþi, ce-a fost asta?,
am zice. ºi ne-ar fi milã, scorpioane, am suferi, nici mãcar 
n-am putea sã te îngropãm. þi-am pune o cruce exact 
acolo ºi-am scrie:

scorpioane, scorpioane, te-a bãut mortal pãmântu'
te-a topit rapid ca untu'
ºi-ai fugit fulgerãtor
ºi-ai lãsat în urmã dor.

Liviu OFILEANU

sindromul cotard: cazul ofileanu

trebuia sã fi luat dinainte în seamã copilul care-ºi 
îngrozeºte pãrinþii spunând cã jucãriile n-au nici sens,
grimasa vânzãtoarelor de supermarket

mã minunez cã din gurã ies cuvinte spuse în gând,
vorbe ce nu se aud ºi nu se vãd: 
Inutilã obsesia unei utopii mai bune decât utopia 

în care trãiesc.
ºi totuºi e un schepsis pentru cã vorbind nu eºti chiar mort

îmi tai o mânã ºi o leg de cealaltã, 
îmi scot un ochi ºi îl îngrop în celãlalt 
întorc creierul pe dos/ cãciulã nou-nouþã,
un set de certitudini

pentru mine-i foarte uºor,
de copil mã pierd între linii ºi absentez din prezent
ºi îngerii joacã ics ºi zero pe tãblia cerului,
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chicotesc ºi scot limbile

mã pierd între linii ºi absentez din prezent

Sorin LUCACI

poezia nu este aici

nu vã faceþi iluzii 
poezia nu este aici
nu are cum sã fie aici 
cãutaþi-o în altã parte 
acolo unde poeþii cu iubirile sfâºiate 
zac pe jos ca-n luptele cu tauri din Pamplona
unde femeile noastre vânjoase îºi cautã idealul de iubire 

carpatinã 
prin Zaragoza sau Valladolid 
nu, poezia nu este aici 
ºi-a schimbat identitatea ºi a emigrat în vestul nonsãlbatic
în vestul prodemocratic
poate o veþi gãsi între sânii rubensieni ai frumoaselor 

castiliene  
sau pe tâmplele încordate ale matadorului 
gata sã aplice lovitura finalã
poate o veþi gãsi în cafenelele de la malul mãrii la estoril 
sau în repertoriul marilor jazzmani ai lumii
dar nu aici
aici nu este loc ºi timp pentru poezie
poezia ºi-a trãit traiul ºi-a mâncat mãlaiul 
ºi-a luat zborul ca o bibliotecã ambulantã în formã de pasãre 
spre alte tãrâmuri ale poeziei 
ea nu este aici 
poezia de fapt nu a fost niciodatã aici
a fost doar iluzia de panaceu 
iluzia de bunãtate maternã a poeziei
pe care am trãit-o ºi-am trãit-o ºi-am retrãit-o 
multiplicând-o la nesfârºit
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Remus FOLTOª

Marºul insomniacilor

Mi-i închipui strãbãtând trotuarele 
marilor aglomeraþii
aliniaþi într-un ºir aproape indian 
ªi atunci, pe negândite, îþi dai 
seama cã nu eºti singurul 
care n-a dormit. Metropolele 
n-au mai dormit de mult.
Departe de mine gândul de a 
face apologia nesomnului. Departe 
gândul de a reflecta un imperativ 
care se vede de la o poºtã cã 
este auto-distructiv. Dar atunci ce? 
Atunci apare teama. Asta este: teama. 
Pericolele.
Tancurile care pot parcurge peste 
noapte toate graniþele fragilitãþii tale. 
Cine mai are grijã de drobul 
de sare?
Dacã Guvernul 
din Umbrã?...Sentimentul meu este 
cã nu trebuie sã ne îngrijorãm 
chiar aºa. Trebuie
Trebuie, în schimb, sã învãþãm 
sã dormim.
În leagãnul de 
dinaintea lumii. De dinaintea spaþiului 
ºi timpului. Proiectat departe. Fericiþi. 
Forþã gravitaþionalã. Liniºte.



Daniel LÃCÃTUª

Gara

Pereþii sunt murdari ºi plini de desene, scaunele de plastic
sunt reci, 
iar becul nu se mai aprinde de mult. 
O grotã cenuºie, 
pentru alþii „acasã”.

În faþa gãrii, unul dintre ei vorbeºte cu Dumnezeu. 
Dupã ce îºi încheie monologul 
se aºeazã pe bancã ºi aprinde o þigarã, agitat. 
La intervale scurte revine 
ºi îndrugã cuvinte despre sfinþi. 
Vorbeºte singur, 
dar are sentimentul puternic 
cã-l ascultã mulþimi de oameni.

Încã stãpânitã de o armatã de neguri, 
gara supravieþuieºte. 
Este cea mai mare vizuinã democraticã, 
aici durerea þine conferinþe 
ºi smerenia se plimbã cu coroanã pe cap.

Am întâlnit oameni bogaþi
astãzi doar cuvinte secãtuite. 
Am întâlnit oameni cu familie ºi copii, 
astãzi întinderea tare a serii 
este singura lor sorã. 
Am întâlnit oameni, bucuroºi 
în cluburi de searã, 
astãzi noaptea îi însoþeºte în zdrenþe. 
"Gara vreau sã fie ultimul meu vis", 
se aude din sala de aºteptare 
vocea unuia dintre ei.

O grotã cenuºie, 
pentru alþii „acasã”.
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Silvia BITERE

porro via

este o replicã a vântului turbat mirato
scoate dedesubturile de sub rochia de mãtase a femeii
ºi ea umblã vie în trup de bãrbat 
precum o cheie ascunsã la streaºina unei case pãrãsite
îþi dã fiori din care se nasc monºtri 
o curburã desuetã a realitãþii 

nu dãruiesc priviri clandestine nimãnui 
istoria se scrie încet odatã cu mersul nostru
ºi cel din urmã pas este aripa unui om
o replicã a zborului în care eu cred

încã îl caut pe zeu
sã mã uimesc cã nu port carne pe suflet
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Antonio Della Rocca s-a nãscut la Trieste în 1943. Dupã ce a absolvit
Facultatea de ªtiinþe Politice a Universitãþii din Trieste, a desfãºurat o
carierã prestigioasã de manager în cadrul unor cunoscute companii 
italiene, precum Alfa Romeo, Fiat ºi Olivetti, în þarã ºi în strãinãtate.
Graþie poziþiei sale profesionale, a trãit succesiv în Bogotá, Milano,
Vicenza, Ivrea, Legnano, Moscova, Nüremberg ºi Padova. Vorbeºte 
germana, engleza, spaniola ºi franceza. Întors la Trieste în 1999, s-a
concentrat asupra vocaþiei sale principale, literatura beletristicã. Primul
sãu roman, Profesorul, publicat la Ed. Ibiskos, în 2002, a câºtigat 
premiul „Leone di Muggia”. Alte volume: Desene în cãrbune ºi s
anguine, poeme, 2006, Hammerle, Trieste, Broºa lui Janesici, roman,
Mobydick, Faenza, 2008, Pentru o stea a Mareºalului, roman, Robin,
Roma, 2008, Rivalul lui Cezar, nuvelã, 2010, Mi-am dorit o viaþã ca a
lui Franz Kafka, prozã scurtã, 2014. Începând din septembrie 2003,
membru fondator al PEN-Clubului din Trieste, al cãrui preºedinte este în
prezent. Este membru în conducerea PEN-ului Internaþional. A primit
numeroase premii pentru scrisul sãu, ultimul dintre acestea fiind cel
acordat la Festivalul „Tudor Arghezi” de la Târgu Jiu în 2015.

Orbit de luminã

Întors spre miazãzi,
închid ochii,
strãlucirea razelor
lansate de soarele-amiezii
îmi strãpunge pleoapele
– cortine roºii-aurii –
vai, soarele nu conteneºte sã-mi
loveascã ochii închiºi.

Poeme

Antonio Della Rocca



Aºtept sã se-ntâmple ceva,
lumea sã se reînchege-n imagini
sã revinã la viaþã,
fie ºi doar pentru o clipã.

Lipseºte ceva

În aceastã lume
cu o geometrie variabilã
lipseºte simetria,
un nu ºtiu ce
în stare sã redea fiecãruia
percepþia unui loc al sãu
într-un desen general,
chiar ºi dacã acesta ar pãrea
opera unui grafician nebun.

Aproape un haiku 

Se pierde-n vãzduh un mic balon.
Prima-ntâlnire-a
unui copilaº cu moartea.

Amintiri în vântoasã

O barcã
înroºitã de sãruri
ºi de vânt
pe un banc de nisip din lagunã.

Seamãnã 
cu un schelet uman 
descãrnat,
doar coaste albite
acolo unde bãtea o inimã.

Antonio Della Rocca
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Nimic ciudat,
marinarii o ºtiu –
fiecare barcã
a avut negreºit
un suflet ºi-o inimã.

Niciun suflet, 
nicio inimã acum,
vântul iernatic
ºuierã,
intrã-n bordaj,
purtându-ºi în larg amintirile,
laolaltã cu ale mele.

Aer

Tânjesc sã fiu la înãlþime-n viaþã,
dar mã înec în mediocritate,
aº vrea sã explodez
ºi-n schimb trãiesc implozia.
Duc lipsã de aer.

Dor de ducã

Nu mã intereseazã
peisaje tropicale
sau munþi înzãpeziþi,
a pleca este o categorie a sufletului.

Nu aici,
nu acum,
nu astfel.

Mi-ar fi de-ajuns.
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Aproape un haiku

Sunetul valurilor 
izbite de chei
lãrgeºte fruntariile
experienþei umane.

Spre-naltul cerului

De cum s-a-ncheiat regata,
pescãruºi
se-apropie iar de golf
într-o zi cu timp frumos,
se leagãnã-n apa sinilie.

Pentru mine
regata nu s-a-ncheiat,
mintea mea 
e-un pescãruº
fãrã liniºte
ori odihnã.

Scot un strigãt
spre-naltul cerului,
nu mã aude nimeni.

Frig

Nu,
nu mai am rãdãcini,
mi le-a smuls vântul 
globalizãrii.

Doar frig mai simt
în aceastã þarã ostilã
ºi nu mai am energie
sã-mi amintesc
de mama,

Antonio Della Rocca
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de tata,
de fraþi
ºi de pãmântul meu
bogat în soare doar –
simple imagini
sufocate de frig.

Oameni indiferenþi
trec pe lângã mine,
nu au înþeles,
îmi spun,
cã eu sunt viitorul,
iar ei trecutul.

Dar un viitor lipsit de rãdãcini
ºi fãrã de speranþã,
ca frigul ce-mi taie
chipul
negru.

Aproape un haiku

Vizitând Tokio,
mã întreb cum aº putea
sã cuprind viaþa 
a douã milioane de locuitori 
într-un modest haiku.

Arc suspendat

Arc suspendat, 
neregulat ºi solitar,
tu înfrãþeºti cerul vãratic
cu vechile ziduri ale parohiei.

Niciun om prin preajmã –
îþi þin de urât
numai un þârâit de greieri 
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ºi-o pãsãruicã
vrãjitã de propriu-i cânt.

În liniºtea amiezii
lipseºte o anticã rumoare,
tropotul cailor de poºtã 
oprind sub tine,
în ochii lor apoºi
tu fiind memento 
de-odihnã ºi tain.

Cu trecerea timpului
te-ai mulþumit sã fii 
doar legãtura dintre
naturã ºi rodul talentului uman,
o metaforã muralã 
a poeziei.

Bãtrânii

Bãtrânii
povestesc despre ei înºiºi, 
îºi istorisesc 
încontinuu viaþa în amãnunt,
nu mai percep ansamblul,
nici ceea ce e-nainte,
ºi-au pierdut simþul
nemãsurabilului.

Dacã înþelegi asta,
poate cã
încã n-ai îmbãtrânit.

De vorbã cu un chip reflectat

Câte lucruri
am fi putut face
tu ºi eu,

Antonio Della Rocca
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adicã eu ºi eu –
pe luciul geamului
dãinuie doar un surâs de bãtrân –
el ºtie
cã asta nu se va-mplini.

Aproape un haiku

Cutremur în Japonia,
cad case,
nu florile de piersic.

Un cormoran în port

În dimineaþa de dupã Schengen
îmi zic: gata cu graniþele,
barierele cad, 
se vând bucãþi din gherete de paznic,
precum fragmentele unui Zid
cu mult mai faimos.

Într-o altã dimineaþã însoritã însã,
în portul din Trieste,
un cormoran negru
sosit de peste mãri ºi þãri
se ceartã pentru un peºtiºor
cu pescãruºii albi al locului.
De!

Prezentare ºi traducere din limba italianã de

SIMONA-GRAZIA DIMA

Poeme
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E. Cioran - un apostol bonom al ni-
micului, un profet àrebours, un cozeur
de extracþie misticã, un decadent al
extazelor finale. A iubit lumea cu cinis-
mul cel mai rafinat, unindu-i apocalip-
tic naºterea cu mormîntul. Sã te reali-
zezi fãrã sã faci nimic. Sã fii prin tot
ceea ce alþii refuzã. Decãzut cu extaze
de mistic, mîntuit cu apostrofãri ºi ana-
teme, încununînd totul cu un sictir a-
runcat cerului. Viaþa ca resemnare a
faptului cã nu ºi-a putut lua la timp
zilele – sublimul metafizic al unui eºec
îndelung organizat. Inutilitatea lui
merita încununatã cu un doctorat. Cãci
nimeni nu a ºtiut cum sã nu facã nimic
cum a ºtiut el, utilizînd toatã bibli-
ografia nonsensului.

Lumea nu existã decît în capul nos-
tru. Pentru a ajunge la aceastã banalã
aserþiune nu trebuie decît sã închidem
puþin ochii, sã ne decuplãm de la
curgerea sa. Ne-ar trebui mai multe
vieþi ca sã ne putem gãsi cu adevãrat un
drum în viaþã. Prin ceilalþi putem
ajunge doar la tristeþea de a fi. Prin noi
înºine ajungem direct la tristeþea lumii.
Sã fii muritor ºi sã doreºti sã fii înþelept
– iatã un paradox de neînþeles. Cioran
se gîndea intens la faptul de a nu mai
gîndi. Credea, probabil, cã e inutil sã

mai gîndeºti o lume care ºtie sã disparã
ºi singurã, fãrã idei ajutãtoare. Înþelep-
ciunea de a refuza înþelepciunea –
proiect utopic cioranian (deºi el ura u-
topia). Cioran - un tiran al sofismului ºi
enormitãþii stilistice, un despot al rafi-
namentului ºi luciditãþii. Cel mai „ino-
cupat” om al vremii sale, un „pierde-
varã” al fiecãrei clipe, un exilat în pro-
priile tabieturi. Un sceptic mîntuit de
tihna neîmplinirilor, de tentaþia eºecu-
rilor fecunde. O luciditate nãucitoare,
un nihilism suprauman, o sfidare a
Creaþiei de naturã misticã. Pentru a în-
þelege omul a destrãmat lumea, zei-
tãþile, orice idealitate. Nici chiar nimi-
cul nu a scãpat întreg. Meditînd prea
mult pe marginea sinuciderii, Cioran a
banalizat-o, e redus-o la un gest frivol, a
umplut-o de un lirism sui generis. Nu
poþi sã te sinucizi vorbind atît de fru-
mos despre sinucidere. Nu poþi sã te
sinucizi cu o figurã de stil. Ambiþia de a
nu face nimic, de a nu lãsa urme, de a
nu forþa un destin, de a nu încãrca isto-
ria cu un non-sens în plus – ambiþie de
tip cioranian. Ambiþie ratatã din cauza
talentului, stilului inconfundabil ºi a
sclipirilor geniale, a delirului bine orga-
nizat. Exerciþiul sãu literar vine doar, pe
linie onto-metafizicã, sã înlocuiascã o
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neputinþã. Cea de a ne fi nãscut, de a fi
pãºit involuntar în viaþã, dacã e sã ne ex-
primãm în maniera sa. Neputinþa de a
nu fi rãmas în eternitate neant pur, sã fi
rãmas ori nimic, ori, dacã tot existãm,
sã putem fi totalitatea. Neputînd fi nici
una, nici alta – din moment ce sîntem
doar ceea ce sîntem, plus ceea ce mai
reuºim sã facem din noi -, completãm
acest minus al neputinþei de a fi totul
sau nimic printr-o sublimã gratuitate:
scrisul. În definitiv, el a fost ceea ce a
disimulat toatã viaþa: un poet. Nu ºi-a
asumat poezia pe faþã, ci a mascat-o în
tot felul de efuziuni stilistice ºi disto-
pice de un nonconformism ºocant. A
lucrat pe cuvînt, pe imagini în care ºi-a
îngropat debordantele idei filosofice.
Cioran trebuia sã primeascã un Premiu
pentru Întreaga Inactivitate. Numai cã
acest premiu nu i-l putea da decît Dum-
nezeu.

El a bãtut Coasta Boacii, apoi a co-
lindat Parisul cu bicicleta. Dupã care l-a
cercetat ºi la limbaj, la angoase. Pentru
ca, în final, sã devinã profesorul univer-
sal de disperare ºi non-sens. Dacã îl iei
pe Cioran profesor de disperare, an-
trenor de scepticism, viaþa de apoi te
aºteaptã degeaba. Cãci nimeni nu a dis-
perat mai jovial ºi mai provocator pe
seama „neajunsului” de a se fi nãscut.

Cazul lui Cioran, care nu a evoluat
în scris, nu e bun de luat ca exemplu. Pe
el îl scuzã genialitatea lui. În scris, el s-a
nãscut gata evoluat. Avea de evoluat
doar în disperare ºi angoasã. Trebuia
doar sã-ºi perfecþioneze scepticismul
atavic. Sã scrie ca ºi cum ar strînge pe
cineva de gît. Sã scrie cu peniþa
înmuiatã în pulberea ºi cenuºa acestei
lumi. Cioran a plecat nu doar din cul-
tura românã, ci, la un moment dat, a
plecat ºi din limba românã. De aceea

refuza sã mai vorbeascã româneºte,
pentru cã nu mai suporta singurãtatea
în limba maternã. Dupã ce a placat din
limba românã, s-a întors sã moarã în ea
un pic. Ironie tipic cioranianã. Destinul
lui Cioran, cu tot farmecul lui suicidar,
pare totuºi a unui amator în compara-
þie cu cel al lui Kierkegaard, Wittgen-
stein sau Kafka. Dupã cum lui
Nietzsche îi datoreazã cam tot ceea ce îi
reproºeazã. „Scepticul de serviciu” ºi-a
ucis în avans orice potenþial discipol
tocmai prin faptul cã ºi-a prelungit
„neajunsul” de a se fi nãscut dincolo de
propria-i existenþã. A secãtuit total o
neîmplinire... A epuizat total cîteva dis-
perãri. Autoflagelarea lui stilisticã a fost
chiar mîntuirea lui. Pentru asta ºi-a
amînat pînã ºi sinuciderea... Gloria de a
nu avea glorie – asta cred cã a dorit el.
Ce paradox: sã refuzi gloria ºi sã cazi
totuºi în ea. Dacã, cioranian vorbind,
existenþa este un plagiat, moartea este
o compilaþie a rãspunsului final, o
ocheadã aruncatã peste umãrul veºni-
ciei. Nu existã, de la un anumit nivel,
lecturã mai tonicã decît savuroasele lui
disperãri. (Regret cã la Sorbona,
„anchetat” fiind de o doamnã, care se
ocupa de profesori ºi doctoranzi strãini,
nu am întrebat-o nimic despre Cioran.
Cred cã ea ar fi putut ºti cîte ceva în
legãturã cu cel care l-a dibuit cã
frecventa clandestin cantina. Dupã
cum m-am învîrtit aproape o dupã-ami-
azã prin Jardin du Luxembourg, pen-
tru a-mi închipui plimbãrile lui. Am
vrut sã întîlnesc o clipã locurile pe
unde ºi-a plimbat paºii, norii pe care îi
urmãrea în hîrjoneala lor ludicã. Am
vrut sã vãd o clipã lumea prin absenþa
lui).

Ar trebui sã ne privim mai cu luare
aminte, cu un grad sporit de nostalgie,

Lecturi dupã lecturi

171

FA
M

IL
IA

- 1
5

0



pentru cã, pînã la urmã, vom fi – cum
zicea el - „colegi de putrefacþie”. Vom
împãrtãºi acelaºi neant, ne vom dizolva
în magma aceleiaºi uitãri. „Nimic nu
dovedeºte cã sîntem mai mult decît
nimic”, cu o aserþiune a sa. Numai cã
dovada acestui fapt e însuºi specta-
colul existenþei. Toatã existenþa  este o
imensã reverenþã fãcutã nimicului. Noi
nu putem cãdea nici în timp, nici din
timp – cum susþinea acesta -, pentru
simplul fapt cã am cãdea în gol. Apoi,
pentru cã nu am urcat niciodatã în el.
Nu am cãlãtorit împreunã nici mãcar o
clipã. Timpul este ceva doar cînd noi
nu ºtim cã existã. Cu noi sau fãrã noi, el
îºi vede de eterna lui in-existenþã. Dupã
cum lenea nu e „scepticism al cãrnii”,
cu o afirmaþie care îi aparþine. Lenea e
luciditatea dinaintea oricãrei senzaþii,
cel mai preþios aliat auxiliar al gîndirii.
Munca ar trebui înlocuitã cu privitul.
Ar trebui sã privim cerul pînã ce acesta
se destramã, dupã care ni se aºterne
tandru la picioare. Lipsit de impulsuri
vaticinare, realul pre-vesteºte totuºi ire-
alitatea, nimicul de dupã nimic. Noi nu
facem, dupã cum preciza tot el, decît
un interminabil „proces verbal de cons-
tatare a irealitãþii”, o dare de seamã
asupra zãdãrniciei. Semnãm zilnic
condica inutilitãþii. Sã vrei, precum
Cioran, sã faci subit din mãmãliga
româneascã un fel de dinamitã istoricã,
din care sã renascã un alt destin, este o
înduioºãtoare iluzie. România are far-
mec tocmai pentru cã, nefiind nimic
sigur, ferm, poate pãrea cã este orice. Se
metamorfozeazã în funcþie de con-
texte, se adapteazã uºor la imprevizibil.
Improvizeazã în fiecare zi istoria, o ia în
fiecare clipã de la capãt. Ea îºi croieºte
un destin chiar din neputinþa de a
exista frenetic, imperativ. România

eternã mizeazã strategic pe efemeri-
tate.  „Schiþe de rãtãcire” – superbe nai-
vitãþi cioraniene. Pentru a ne rãtãci nu
avem nevoie de nici o „schiþã”, de nici o
propedeuticã – ne naºtem gata rãtãciþi.
Viaþa e doar preludiul unei rãtãciri cu
final anunþat. Apucaþi de elanul nede-
sãvîrºirii, nu ne lãsãm pînã nu facem
din noi un coºmar. Dacã, cioranian
vorbind, am putea face din moarte un
extaz ne-am buluci la poarta cimi-
tirelor, am profita de prima beþie a cor-
pului. Viaþa ar fi doar pretextul de a ne
scufunda în primul extaz, ºansa de a ne
arunca în agonia ei devoratoare.
Preferãm totuºi golul acestei lumi
plinãtãþii celei de apoi, dupã cum
aderãm la nimicul celei dintîi în
defavoarea totalitãþii celei din urmã.
Dãm eternitatea pe o clipã, neantul pe
un suspin. Tristeþea de a nu putea fi
Dumnezeu se poate consola cu
neputinþa de a nu putea fi nici oameni.
Sîntem doar biete încercãri ale umanu-
lui. Aprehendãm vag umanitatea cu
propriile-i imposibilitãþi. Defriºãm
cerul pentru a-l putea gãsi pe Dum-
nezeu. Devastãm pãmîntul pentru a-l
putea întîlni pe om… 

Sînt totuºi voci îmbufnat-critice,
unele chiar cu o notorietate mai mare
decît umbra lor, care simt brusc nevoia
sã-i tragã un perdaf lui Cioran, conside-
rîndu-l un stilist fãrã adîncime ideaticã,
un farsor calofil, un filosof cabotin, de
nu aproape un impostor. E oarecum
firesc ca un gînditor ºi moralist strãlucit
de talia lui Cioran sã (mai) nascã
neînþelegeri, controverse ºi idiosin-
crasii. Poate sã nu-þi placã autorul „silo-
gismelor amãrãciunii”, dar, dacã te în-
cumeþi sã emiþi aprecieri critice, pen-
tru aceasta trebuie sã mobilizezi argu-
mente, nu mofturi, judecãþi axiologice,

Ioan F. Pop

172

FA
M

IL
IA

- 1
5

0



nu simple reacþii de gust. Nu poþi com-
bate în mod convingãtor, cu o scriiturã
platã, de o ternã orizontalitate, fãrã ori-
zont filosofico-metafizic, stilul genial al
lui Cioran, ciupind inept cîte ceva din
opera lui. Strãlucirea scrisului ciorani-
an nu poate fi umbritã de cîþiva nori-
ºori critici de ocazie, de cîteva încrîn-
cenãri pasagere. Soarele lui, chiar dacã
pare întunecat, continuã sã strãluceas-
cã, indiferent la stelele cãzãtoare care se
mai strîmbã la el. Cioran a anticipat, cu
intuiþia sa impecabilã, asemenea
malentendu-uri, rãspunzîndu-le în
stilu-i sarcastic: „Nimic nu este mai pe-
nibil ºi mai respingãtor decît sã auzi cã

acolo unde tu ai manifestat toatã intimi-
tatea fiinþei tale, unde te-ai consumat în
fiecare clipã fãrã nici o speranþã în posi-
bilitatea unei salvãri, unde ai gîndit
pentru a nu plînge ºi unde ai scris pen-
tru a nu muri, ceilalþi sã vadã o purã es-
crocherie, o vulgarã dorinþã de a epa-
ta”. Pe de altã parte, Cioran nu are ne-
voie de adulatori exaltaþi, ci de cîrtitori
empatici, de un contra cinism bine do-
zat. Dupã cum nu-i foloseºte la nimic
apologetica pornitã din patosul super-
ficialitãþii, hermeneutica ad libitum
declanºatã de irelevanþa unor poante
sau biografeme.
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Încã din zorii epocii moderne, prin
Galilei, Bacon, Kant, Laplace, iar mai
apoi prin Darwin, Comte, Marx etc., a
început sã se plãmãdeascã ºi sã se dez-
volte noua paradigmã a cunoaºterii
ºtiinþifice, care s-a perpetuat, pe coor-
donatele esenþiale, pânã în zilele noas-
tre. Modelul de care vorbim s-a bazat ºi
se bazeazã pe un snop de presupoziþii
ce se coreleazã unele cu altele ºi care,
aproape instantaneu, au fost convertite
în postulate ºi axiome, fãrã de care
trãinicia ºi sporul acestui soi binecu-
vântat de cunoaºtere nu pot fi conce-
pute.

Aºa cã, fãrã a le inventaria ori a le
analiza succint, nu e rãu sã ne reamin-
tim, în treacãt, ºi sã reflectãm, o clipã
cel puþin, asupra unora dintre ele.
Astfel, de bunã seamã cã printre
axiomele epistemice ale ºtiinþei moder-
ne la loc de cinste se aflã ºi presupu-
nerea cu valoare de literã de Evan-
ghelie ce afirmã materialitatea lumii. Ea
ne spune cã doar materia, indiferent
cât de complexã ºi de subtilã ar fi, este
realã ºi cã numai ea poate fi consideratã
temeiul întregii existenþe, în vreme ce
spiritul e o fantasmã, e o scornealã a
unor minþi înfierbântate, motiv pentru
care omul nu trebuie sã se încreadã în

el. Mai mult, în plan uman, ºtiinþe pre-
cum biologia, neurologia ori aºa-
numitele ºtiinþe ale cogniþiei ne asigurã
cã nu existã suflet, cã el este o ficþiune
a unor minþi obtuze, întunecate ºi re-
trograde, iar conºtiinþa nu e altceva
decât o „funcþie a creierului ºi produs
social istoric”. În plus, dupã cum ne
încredinþeazã aceºti venerabili parti-
zani ai scientismului, mintea ºi raþiunea
noastrã nu ar fi altceva decât produsul
unor secreþii ºi procese bio-chimice
extrem de subtile ce au loc in acelaºi
creier. 

Însã, dacã examinãm calapodul pe
care s-a edificat ºtiinþa modernã, vom
constata cã postulatul enunþat mai
devreme nu e solitar. El are cel puþin
doi “fraþi gemeni” - determinismul ºi
evoluþionismul-, ce sunt legaþi printr-un
cordon ombilical de postulatul ma-
terialist, precum ºi o sumedenie de „ne-
poþi” care rãspund la numele de biolo-
gism, organicism, mecanicism, dar-
winism, pozitivism, marxism ºi alte a-
semenea isme ce pot fi încadrate în
ceea ce se numeºte îndeobºte scien-
tism.

La rândul sãu, ca mod de gândire ºi
viziune asupra lumii, scientismul este
inseparabil legat de postulatul obiecti-
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vitãþii, care proclamã cã experienþa ºi
derivatul sãu de încredere, experimen-
tul, sunt singurele instanþe ce valideazã
cunoaºterea ºi consacrã adevãrul. Or,
în virtutea acestui principiu epistemic,
numai acelor cunoºtinþe care, direct
sau indirect, au fost confirmate de ex-
perienþã li se deschide poarta de acces
în Pantheonul ºtiinþei unde sãlãsluieºte
adevãrul. Cu alte cuvinte, cunoºtinþele
pe care ni le oferã filosofia, morala ori
teologia, nefiind întemeiate pe aseme-
nea fundamente ºi nefiind validate de
experienþã, nu pot revendica nici o pre-
tenþie de a accede în templul adevãrului.

Neîndoielnic, în virtutea unor
asemenea postulate, partizanii scien-
tismului de ieri ºi de azi sunt încredin-
þaþi cã numai în ograda lor se aflã ade-
vãrul. Este un “adevãr” ce exclude orice
alt adevãr. Or, tocmai din pricina faptu-
lui cã dau credit celor douã instanþe,
acest soi de oameni, orbiþi de strãlu-
cirea adevãrului ºtiinþific, refuzã cu
încãpãþânare sã admitã cã funda-
mentele epistemice ºi axiologice pe
care ºi-au clãdit aceste convingeri, deºi
par a fi extrem de sigure ºi stabile, se
pot totuºi nãrui în urma unui
“cutremur” imprevizibil ºi impredic-
tibil ce poate fi generat de înseºi rezul-
tatele cunoaºterii ºtiinþifice, cutremur
care-i poate arunca fie într-o fundãturã
epistemologicã, fie într-o degringoladã
cognitivã, axiologicã ºi existenþialã.

Desigur, în zilele noastre, printre cei
mai zeloºi ºi mai în vogã autori care
propovãduiesc asemenea adevãruri se
numãrã R. Dawkins, D. Dennet ºi Paul
J. Zak. Ultimul, bunãoarã, convins cã
adevãrul e de partea sa, se strãduieºte,
la rândul sãu, sã ne convingã cã morala
ºi religia, moralitatea ºi credinþa au cu
totul alte fundamente decât cele cunos-

cute îndeobºte. Aºa cã, recurgând la
calapodul scientist ºi la postulatele pe
care acesta s-a clãdit, în Molecula mo-
ralã. Sursa iubirii ºi prosperitãþii, au-
torul ne anunþã profetic cã accesul la
fundamentele ultime ale moralei ºi re-
ligiei nu-l poate oferi decât ºtiinþa, mai
exact biologia ºi neurologia care au
ajuns sã descopere „mirabila sãmânþã”
a acestora: oxitocina! 

În opinia savantului american, acest
“elixir al dragostei” (p. 42), sub vraja
cãruia durerea se atenueazã iar angoasa
ºi stresul dispar, stã la temelia oricãrei
forme de încredere. Oxitocina e un
hormon cu precãdere feminin, o mole-
culã ce declanºeazã travaliul în timpul
naºterii ºi lactaþia. Ea e sursa empatiei, a
coeziunii ºi cooperãrii. Mai mult, ne
asigurã Zak, gradul de generozitate al
fiinþei umane ori nivelul de prosperi-
tate al societãþii se aflã într-o relaþie
direct proporþionalã cu cantitatea de
oxitocinã secretatã de organismul
uman!

ªi, ca un veritabil om de ºtiinþã, pen-
tru a ne convinge cu privire la virtuþiile
misterioase ale oxitocinei, autorul ne
înfãþiºeazã în cartea sa o sumedenie de
experimente, ale sale dar ºi ale unor
renumiþi biologi, psihologi, psihiatri,
sociologi, antropologi, economiºti etc.,
cum ar fi: „jocul încrederii” (p.20/46),
„jocul ultimatumului” (p.187/189),
experimentele cu ºoarecii de preerie,
cu cei de câmp ºi cu ºobolanii albi
(p.53/59) precum ºi analize bazate pe
observaþia comportamentului cimpan-
zeilor (p.91/92), pinguinilor (p.192/
193), homarilor (p.47/48) ori al peºti-
lor gruppy (p.51/53) etc. Aºa cã, pe ba-
za unor asemenea „probe ºtiinþifice”,
savantul american a putut conchide cã
„dupã secole de speculaþii asupra

Lecturi dupã lecturi

175

FA
M

IL
IA

- 1
5

0



naturii umane,asupra comportamen-
tului uman ºi a modului cum identi-
ficãm alegerea corectã, avem în sfârºit
dovezi empirice care ne lãmuresc
mecanismul aflat la baza sistemului
de orientare moralã” (p.16).

Cum sunt aceste dovezi? Extrem de
eteroclite! Ele au fost preluate din
întreg regnul animal! ?i ce ne spun? Cã
izvorul înþelegerii ºi al încrederii la
toate speciile de fiinþe gregare e oxi-
tocina! Ea e unica sursã a empatiei!
Numai cã, deºi se muleazã perfect pe
calapodul scientist, datoritã acestor
„dovezi empirice”, concluzia ilustrului
om de ºtiinþã e uºor amuzantã, întrucât
pe baza acestor observaþii empirice,
indiferent cât de numeroase ºi de rig-
uroase au fost,pornind de la comporta-
mentul homarilor, al peºtilor gruppy, al
gândacului de bãlegar african, al ºoare-
cilor,ºobolanilor ºi al maimuþelor, sunt
extrase concluzii extrem de preþioase
ce au pretenþia cã explicã natura
umanã, morala ºi religia. 

Mai mult, de la înãlþimea olimpianã
pe care i-o conferã calitatea de autori-
tate epistemicã, fãrã falsã modestie, Zak
recunoaºte cã e pe cale sã devinã
„inventatorul unui nou domeniu nu-
mit neuroeconomie” (p.23). Din acest
motiv ºi în deplin acord cu paradigma
scientistã savantul nostru formuleazã
principiul care a stat la baza demersu-
lui sãu cognitiv: ”orice discuþie despre
liber-arbitru  ºi despre virtute (adicã
despre moralã si religie, n.n.) pare oare-
cum lipsitã de fundament dacã nu se ia
în considerare tot ce are de spus
ºtiinþa”(p.15) . Cu alte cuvinte, tot ceea
ce au spus ori spun filosofii, teologii ori
eticienii sunt fleacuri, lucruri lipsite de
importanþã. ªi ce ne spune ºtiinþa invo-
catã de autorul nostru? Un lucru cert:

cã mecanismul pe care se fundamen-
teazã morala ºi religia e pur biologic,
fiind reductibil la secreþia unui soi spe-
cial de hormoni ce poartã numele de
oxitocinã. Mai mult, aceeaºi ºtiinþã ne
mai spune cã, din pãcate, acelaºi
mecanism magic mai secretã ºi
testosteron, “molecula comportamen-
tului nechibzuit ºi antisocial” (p. 98),
care, batã-l vina, nu numai cã face din
oameni animale infidele, ci ºi ipocrite.
În plus, testosteronul blocheazã ata-
ºarea oxitocinei pe receptorii ei. El e
hormonul generator de dominaþie, re-
vanºã ºi pedeapsã . Aceastã moleculã,
ne asigurã Zak, e adeversarul prin exce-
lenþã al moralitãþii. În el îºi aflã rãdã-
cinile egoismul, rãutatea, invidia ºi
infracþionalitatea. El este cauza tuturor
belelelor din lume, e “copilul problemã
în familia comportamentului pro-
social” (p.122). Aºadar, dacã oxitocina e
o substanþã angelicã, testosteronul
pare a fi una demonicã! 

Mai mult, aceeaºi ºtiinþã ne mai
spune cã, alãturi de acest hormon nãrã-
vaºi rãzvrãtit, care e testosteronul, un
alt vinovat de serviciu, ce împiedicã
creºterea cantitãþii de oxitocinã, este
stresul (p. 127/131). Ca ºi fârtatul sãu,
stresul saboteazã ºi el încrederea,empa-
tia, prosperitatea ºi moralitatea, tul-
burând ºi întunecând „înþelepciunea
moleculei morale” (p.209).

Pe lângã aceste adevãruri, aceeaºi
ºtiinþã sacrosantã invocatã de autorul
nostru ne mai spune cã „religia are o
istorie dubioasã” ºi cã “e exasperant sã
se audã spunând cã morala trebuie
neapãrat sã fie întemeiatã pe re-
ligie”(p.156). ªi atunci care este temeiul
religiei? Rãspuns: ”aceeaºi moleculã
moralã care ne determinã sã stabilim
legãturi cu cei din jur ne înlesneºte ºi
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ceea ce percepem noi a fi legãtura cu
Dumnezeu” (p.157). Cum? Simplu: ºi în
cazul religiei, mirabila sãmânþã e tot
oxitocina! Iar pentru a justifica aceastã
tezã, autorul consacrã un întreg capitol
(6), intitulat La confluenþa dintre sex ºi
religie. 

Or, din asocierea pe care ne-o prop-
une Zak, îndrãzneaþã ºi surprinzãtoare,
transpare infatuarea sa ateistã, atitu-
dine pe care o recunoaºte cu jumãtate
de gurã: „Sunt om de ºtiinþã, se pre-
supune cã oamenii de ºtiinþã sunt
laici” (p. 155). În manierã freudianã, sa-
vantul american face apoi o incursiune
în propria copilãrie, reamintindu-ºi cã
mama sa, pe care o numeºte „cãlugã-
riþã”, l-a format ca un veritabil creºtin
practicant. Pesemne cã de aici a rãsãrit
dispreþul faþã de religie!

Analiza ºtiinþificã a religiei, pe care
ne-o propune Zak, porneºte de la teza
cã orice religie presupune “experienþe
înãlþãtoare” sau ceea ce grecii numeau
ekstasis, adicã ieºirea din sine ºi identi-
ficarea cu transcendentul. Apoi, dupã
formularea tezei, sunt trecute în revistã
ca argumente o seamã de forme ale
extazului - cel mistico-religios pe care îl
numeºte halucinaþie, ori cel pe care îl
genereazã muzica ºi dansul -, conchi-
zând cã, sub orice formã s-ar manifesta,
extazul stimuleazã secreþia de oxito-
cinã ºi genereazã sentimentul comuni-
unii cu Absolutul! 

Mai mult, în opinia lui Zak, ºi cu
extazul erotico-sexual se întâmplã
aºijderea! De ce? Pentru cã acest soi
special de extaz este o “cale directã
spre eliberarea de oxitocinã” (p. 165).
În acest sens autorul nostru, urmãrind
sã-ºi convingã cititorii, ne reaminteºte
cã în vremuri strãvechi omenirea lega
sexul de religie, de vreme ce erau

sacralizate simbolurile falice, dansurile
erotice, ba chiar ºi cultul Fecioarei Ma-
ria! De ce? Întrucât “studiile(evident
ºtiinþifice n.n.) relevã o legãturã explic-
itã între impulsul religios ºi cel visceral
al reproducerii. Prin urmare, nu e ade-
vãrat cã învãþãm moralitatea sexualã
conservatoare prin intermediul
religiei, mai degrabã atitudinea con-
servatoare faþã de sex ºi viaþa famili-
alã ne fac sã adoptãm un stil de viaþã
religios…”(p.168).

În plus,în scopul de a face cunoscut
publicului larg adevãrul ºtiinþific
privind corelaþia indisolubilã dintre
sex ºi religie, savantul american invocã
argumentul regãsit în practicile ances-
trale ale prostituþiei sacre, admiþând cã
«ºi azi când contactul fizic se mãr-
gineºte la a da mâna cu ceilalþi credin-
cioºi dupã împãrtãºanie, rostul princi-
pal al ritului religios pare a fi îmbina-
rea dintre comuniunea cu semenii ºi
comuniunea cu divinitatea« (p.168/
169). Cu alte cuvinte, contactul direct
dintre sacerdot ºi credincioºi ori numai
dintre credincioºi, prin punerea
mâinilor pe creºtetul capului, prin
îmbrãþiºãri ori prin simple strângeri de
mânã, nu este nimic altceva decât o
formã extrem de stilizatã ºi rafinatã a
vechiului ritual al prostituþiei sacre! 

În fine, ca om de ºtiinþã laic, adicã
ateu, în deplin acord cu Feuerbach,
Marx ori Freud, autorul þine sã
accentueze cã «pentru fiecare dintre
noi, Dumnezeu pare a fi o proiecþie a
sinelui« (p.179) ºi cã toþi, fãrã excepþie,
secretãm ºi oxitocinã care declanºeazã
conduita iubitoare ºi comunitarã, ºi
testosteron, care activeazã reacþiile de
teamã, pedeapsã ºi dominaþie. ªi dacã
nu putem contesta aceste adevãruri,
înseamnã cã “Dumnezeu, sursa supre-
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mã de comuniune, iubire ºi grijã, e
echivalentul oxitocinei”, iar, pe de altã
parte, “Dumnezeu, judecãtorul moral
suprem ºi pedepsitorul suprem, e
echivalentul testosteronului”(p.179).
Mai mult, în viziunea ilustrului om de
ºtiinþã, Mântuitorul Iisus Hristos nu
este altceva decât «Mielul Domnului
cel plin de oxitocinã… « (p.177).

ªi dupã asemenea revelaþii savante,
cu lumina lor orbitoare, Zak ne asigurã
cã "neurologia pune la dispoziþie ingre-
dientele de bazã necesare pentru
crearea unei societãþi mai bogate în oxi-
tocinã, mai încrezãtoare ºi mai pros-
pere…" (p. 217), iar pentru plãmãdirea
Paradisului uman nu e nevoie decât de
o "comunicare mai bunã" (p. 207/222),
de "expunerea pozitivã la diversi-
tate" (p. 223/227), de "corectitudine
proceduralã"(p. 227/228) ºi evident de
"educaþie" (p .229/230), conceputã
exclusiv dupã calapodul scientist. În
caz contrar, omenirea e condamnatã sã
suporte teroarea istoriei ºi sã zacã
veºnic în infernul pe care ea însãºi l-a
plãmãdit în aceastã lume. Din acest

motiv, nu trebuie sã uitãm nici o clipã
cã numai oxitocina face din om o fiinþã
moralã… ºi cã “Dumnezeu este iubire.
Dumnezeu este în tine. Oxitocina e
iubirea. Oxitocina e în tine.” (p.
238/239), de unde rezultã cu necesi-
tate fie cã oxitocina e Dumnezeu, fie cã
Dumnezeu este oxitocina! Quod erat
demonstrandum! Se sparie gândul, se
blocheazã creierul, încremeneºte
mintea ºi îngheaþã sângele în vine în
faþa unor asemenea concluzii! 

Iar la toate acestea, ce-ar mai fi de
spus? Poate doar atât: dacã suntem
interesaþi sã vedem cã ºi unii oameni de
ºtiinþã, despre care am fost învãþaþi sã
credem cã nu le pot lipsi luciditatea,
modestia ºi simþul mãsurii, prin ceea ce
fac, spun ºi scriu, sunt în stare sã cadã în
ridicol ºi grotesc, atunci e obligatoriu sã
citim ghiveciul scientist elaborat cu
multã rigoare, claritate, obiectivitate ºi
sârguinþã de Paul J. Zak. ªi, totuºi, dacã
lucrurile nu stau întocmai aºa cum ne
sunt prezentate în aceastã carte, de
unde nu putem întrezãri... nici o geanã
de speranþã, care-i adevãrul?
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Versuri & Reversuri este o carte
atipicã, o carte-experiment, apãrutã, în
2014, la Editura David Press Print din
Timiºoara, în condiþii grafice exce-
lente. Textele sunt însoþite de rafinatele
ilustraþii ale Adrianei Lucaciu. Cum
citim o astfel de carte scrisã dublu, la
douã mâini, pe timp de varã, în direct,
cu dinamismul impus de tehnologia
modernã a secolului în care trãim?
Citim poeziile Anei Pop Sîrbu ºi medi-
tãm conºtiincios la ce s-ar putea scrie
despre ele? Citim poeziile plus mini-in-
terpretãrile tãiate jucãuº, voit incongru-
ent, în pagina albã, de Ilie Gyurcsik? Nu
hibridizãm, oare, în acest fel, toatã ”pu-
nerea în scenã”? Nu încâlcim prea mult
iþele scenariului conceput pe viu? Ci-
tim, ca pe o curiozitate sau ca pentru a
prinde curajul de a înainta prin versuri,
doar reversurile? Grea misiune. 

Credem, însã, cã postfaþa scrisã de
Rodica Bãrbat estompeazã, cu price-
pere de literat trecut prin furcile cau-
dine ale esteticului, suflul acestor inte-
rogaþii teribiliste. Cu echilibru ºi de-
taºare ne-mbie a intra în ”starea de
poezie” pe o altã cale, mai pãmânteanã,
mai conºtientã de nevoia unei situãri
pertinente în dimensiunea istoriei lite-
rare. Suntem, oare, pregãtiþi sã pãrãsim

complexul celor 68 de poeme? Versu-
rile sunt, dupã spusele interpretului,
niºte cutii negre, niºte corpuri ermeti-
ce, care-ºi pãstreazã intactã materia în
caz de accident, de aterizare forþatã, de
naufragiu. Cutiile negre se lasã des-
cifrate numai cu instrumentele inter-
textualitãþii, cu peniþele de ultimã, une-
ori, generaþie. În ele s-au sedimentat, s-au
înghiocat, toate semantismele univer-
sului, de la prima pânã la ultima noimã.
A vrea sã refaci þesãtura extrafinã a ver-
surilor, traseul lor conceptual, se trans-
formã, adesea, în cãutare oarbã, nepu-
tincioasã, în umilã încercare de racor-
dare la ceea ce nu poate fi descifrat.
Impresionant e modul în care cei doi
protagoniºti ai experimentului stru-
nesc lumea ideilor, gama imaginilor
rãsfrânte-n imagini. E, în primul rând,
cartea clarã a unei sinceritãþi fruste, a
nedisimulãrii în actul interpretativ.

Reversurile, dincolo de orice
definiþie oferitã de instrumentele lexi-
cografice, sunt versurile întoarse pe
dos, ca niºte haine pe care le scoatem
grãbit sau lent de pe propriul trup, de
pe propria piele ºi le înºirãm, de cele
mai multe ori la vedere, pe scaun, pe
fotoliu sau pe pat. Ele pãstreazã, o
vreme, mirosul trupului, se amprentea-
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zã cu sensurile acestuia ºi-l redefinesc
in absentia. Reversurile pot fi privite ºi
ca niºte mãºti, semn cã poezia funcþio-
neazã complicat, mereu altfel, cã nu-ºi
este neapãrat suficientã sieºi, semn cã
acceptã complicitatea, cã-i place sã se
rãsfeþe în preajma devoratorilor de
sens, a neobosiþilor cititori-interpreþi.
Reversul e ºi magnetul care atrage sau
respinge poezia. 

Ilie Gyurcsik, flancat, în partea
introductivã a volumului, de teorii
sofisticate, înþelege hâtru sã se lepede,
în microcosmosul hermeneutic aninat
la piciorul fiecãrui poem, de ele. Miº-
carea de, parcã, maestru ºahist face
parte din joc, din spiritul acela ludic,
atât de necesar în actul de pãtrundere a
poemelor. Uneori, jocul e atât de in-
tens, atât de rãvãºitor, încât avem im-
presia cã interpretarea ia locul poemu-
lui, iar poemul devine zonã de herme-
neuticã. E un joc savant cu oglinzi mul-
tiple. Te priveºti într-una integral, îþi
vezi, mai apoi, jumãtate de faþã reflec-
tatã curbat, la stânga ºi la dreapta, ca-ntr-
un parc sofisticat de distracþii, e pãrel-
nicie, e ”sumedenie de fugi”, ca-n ilus-
traþia Adrianei Lucaciu, e trompe œil-ul,
e lumea fractalilor, e curajul de a depãºi
limitele, de a forþa nota, de a recupera
irecuperabilul. Cunoaºterea se pro-
duce ritmat, transliterar, convergent,
indiferent de arta surprinsã-n goliciu-
nea-i funciarã.

Vocea îþi picurã chiar pe tiv e titlul
primului poem, cel care deschide parti-
tura. El rãmâne, se agaþã de auz, de
simþuri, restul poemului se disipeazã,
de dilueazã sub forþa acestui vers. Tivul
e muchia, e marginea, e punctul termi-
nus. Tivul e creionarea literei, conturul
ei, prezenþa cuvântului scris, repetat/
dublat cu voce tare.

Merg pe urma poemelor, detectivis-
tic, pe urma interpretãrilor ºi abia þin
pasul. Gâfâi ca ºi când aº urca un
munte. Mã opresc sã contemplu aerul
tare al înãlþimilor, mã aºez pe o piatrã. E
prea rece. Reþin, apoi, ambrã, cuvântul
repetat, din al doilea poem. Chihlimbar
cenuºiu. Cromatismul e, aici, dublat de
parfum, de incitante mirosuri, de
simþul olfactiv. Nu e doar pierderea
luminozitãþii fiinþei, cernirea ei, ci ºi dis-
pariþia, în acelaºi timp, a mirosului fin,
care delimiteazã lumi, care descrie rea-
litatea în demersul ei plurivalent. E ºi
un oximoron în alãturarea celor douã
substantive, o intersectare de seman-
tisme contradictorii (flacãrã ºi am-
brã): Cu flacãra lui de ambrã. Flacãrã
e un cuvânt care revine, la rãstimpuri,
în volum ºi denotã arderea, consuma-
rea în act creator (Îesãtura flãcãrii; ”A-
proape alunecã noaptea spre zi,/ Cu
flacãra ei, pe jumãtate în mine,/ Se-
aºazã acolo, lipitã de zid,”; Flacãra arde
cenuºiu etc.).

Nu cred cã aº fi optat pentru peri-
frazele care dau tonul urmãtoarelor re-
versuri, deºi, în mintea cititorului, efor-
tul de decodare a poemului începe,
într-adevãr, cu acest pas. Refacem,
rescriem, cu propriile noastre cuvinte,
în gând, de obicei, textul. Tãlmãcim
neîntrerupt. Ilie Gyurcsik nu se teme
de perifraze, iese cu ele inteligent în
exergã, nu lasã pe tiv de ciornã gândul.
Discuþia despre roºu (englezesc,
veneþian) aº vedea-o ca pe o continu-
are, ca pe o trenã stilisticã a inter-
pretãrii poemului ambrei. Punctul cul-
minant al inserþiilor despre roºu cul-
mineazã cu poemul Un roºu veneþian
ºi cu reversul sãu, ramificat în iscodi-
toare trimiteri: ”Mi-am dat seama cã
roºul veneþian poate evoca în poem –



Lecturi dupã lecturi

181

FA
M

IL
IA

- 1
5

0

prin hipalagã – un obiect vopsit în
aceastã culoare ºi unde aceasta, dacã nu
la Veneþia, în una din zilele celebrului ei
carnaval, aºa cum vorba „moarte” din
poem poate semnifica metonimic
(numele corect al figurii de aici fiind de
fapt sinecdocã, adicã parte pentru
întreg) „masca morþii” (venindu-mi în
minte ºi celebra nuvelã a lui A. E. Poe,
Masca morþii roºii), dar aici – se pare –
e vorba de o mascã obiºnuitã la carna-
valurile veneþiene.”

Pe acest fond cromatic fauvist
apare, în mai multe puncte ale întregu-
lui-carte, amintirea: Când amintirea e
o scenã. De fapt, timpul-amintire: ”E-a-
devãrat cã timpul este o scenã”. Sau, ca-
ntr-alt poem, numit Arpegii, un cuib al
sentimentului de iubire, o camuflare a
amintirii ”pe pluºul din sufletul roº”.
Cromatismul incendiar e mereu pre-
zent în poezia Anei Pop Sîrbu. În Re-
verie, de exemplu, cu ”deformare” fo-
neticã asumatã ºi cu trimitere culturalã
la dispãrutul oraº Pompei: ”Un þãrm
roºietic va lumina singura clipã…”. E,
parcã, aici, înscrisã, ca o reminiscenþã a
trecutului, însãºi inima cãrþii. Exacer-
barea interpretãrii, consemnarea
reacþiilor ivite la prima lecturã a poe-
mului, apariþia Pãsãrii de la Pompei, în
imagine coloratã, reprodusã în regim
internautic, toate concurã la obþinerea
unui efect unic, genuin, care
blocheazã, pentru câteva clipe, accesul
la celelalte texte. E momentul zero, în
care reflecþia culmineazã ºi îºi permite
sã rupã tivul relativ cuminte al pere-
chilor vers-revers de pânã acum.

De multe ori, perifrazele ºi inter-
pretãrile la acelaºi poem se multiplicã,
semn cã mai era ceva de spus sau poate
cã fragmentarea, decuparea gândului,
e compatibilã cu modernitatea dez-

lãnþuitã ori înfrânatã a versurilor Anei
Pop Sîrbu. Rostogolire amarã e un fel
de ars poetica. ”Sinucigaºul poem” e
sintagma care defineºte primul catren.
Ea face pereche cu ”Poetul stã singur”,
secvenþa de început a strofei secunde.
Tristeþile sunt, în acest context, materie
transferabilã, ele trec punþile, cum s-ar
spune, dinspre nivelul uman, al psi-
hicului scufundat în reverie creativã,
spre metaforicul propriu poeziei.
Departe de a fi distrugãtoare, tristeþea e
semn al existenþei poeticitãþii declanºa-
toare de sens, al imaginaþiei recupera-
toare. E adevãrat cã tonurile grave, în
care poate fi înscrisã tristeþea, predomi-
nã în versurile Anei Pop Sîrbu. Pe cât e
de ludic, de nonconformist, Ilie
Gyurcsik ºi cu neobosit chef de com-
panie poeticã, de magie interpretativã,
de atragere elevatã a cititorului în tex-
tul sãu, pe atât e de severã, non-ludicã,
însinguratã-n starea sa de poezie,
glacialã chiar, Ana Pop Sîrbu. Tangenþa
celor douã spirite, a celor douã modali-
tãþi diferite, dar nu antonimice, de ex-
primare, face deliciul cãutãtorului de
inedit. Ana Pop Sîrbu ºi Ilie Gyurcsik
scriu cu poftã. Avizi de cunoaºtere, cei
doi parteneri de act creator aleg sã
cãlãtoreascã împreunã, transtextuali-
zându-se, reinventând discursul poetic
ºi, mai ales, notaþia hermeneuticã. 

Cumva ca-n poezia lui Nichita,
poemele iau, uneori, înfãþiºãri bizare,
simþurile se metamorfozeazã, pentru a
satisface apetitul crescut al imaginaþiei
pentru insolit. Poemul Anei Pop Sîrbu
e o vietate stranie, asemãnãtoare cu o
cârtiþã care intrã-n strãfundurile
lucrurilor, sapã-n intimitatea fiinþei cre-
atorului: ”Îmi curãþã cercul inimii,/
Lucrurile uitate în timp.” 



Simona Constantinovici

182

FA
M

IL
IA

- 1
5

0

Scurt, cu o tãieturã extrem de finã,
este poemul Spice, o bijuterie stilisticã,
într-un dulce macabru construitã, cu
efecte de împãcare lumeascã, dar ºi de
revers duplicitar al sensului: ”Stãteam
în lanul de grâu,/ Între spice. Niciun
zgomot:/ Pãmântul era cald./ Pielea ni
se limpezea./ „Am murit” zise Saveta./
„ªi ce grâu frumos/ Creºte din tine”,/
spuse el, într-un târziu.” Poemele au o
decenþã a lor, o detaºare de modele, un
soi de discreþie cu care se furiºeazã prin
unghere de (i)realitate. Ele recompun,
în tonalitãþi diferite, de multe ori pânã
la sublimare, semantica lui a fi. Se
observã, când ºi când, destul de acut,
reinventarea semanticii romantismu-
lui. De secol XXI, fãrã doar ºi poate.
Lecþia a fost învãþatã. A trecut din gene-
raþie-n generaþie de poeþi. Aproape
aceeaºi raportare la canon, la acele le-
xeme sau sintagme care vorbesc expli-
cit despre scris: grãmãtic, ”pãienjeni-
ºul frazei”, panã, opaiþ. În fiecare
poem aflãm câte-o astfel de urmã, un
semn al trecerii tradiþionale prin cu-
vânt. E câmpul semantic dominant, de-
finitoriu, pe care autoarea nu-l pã-
rãseºte defel. 

Una dintre cele mai reuºite adecvãri
a interpretãrii la text ºi a poemului la
perifraza-glosare-hermeneuticã pare a
fi cea declanºatã de titlul forte, extrem
de acut prin semantica sa, alcãtuit dintr-o
serie enumerativã nominalã care-l lasã
pe cititor perplex: Un luntraº, un sinu-
cigaº, un cuþitar. Aº fi renunþat la
primul vers, ”În ãst timp,”, cuprins cu
totul în ceea ce urmeazã, superfluu,
aºadar, ºi inutil arhaizat. Aº fi lãsat:
”Vâsla subþire din inima mea/ Se
îndoaie./ La o altã rotire a pãmântului,/
Inima mea va fi un roib,/ O stivã de
rime treze,/ Gata sã moarã.” ªi iatã com-

patibilizarea, pertinenta înfrãþire din-
tre versuri ºi reversuri: ”Ca ºi în alte ca-
zuri similare, titlul, departe de a fi o
anexã nepoeticã a poeticului, cum pare
sã fi crezut Gérard Genette, reorien-
teazã semantica versurilor spre
reprezentarea a trei etape de fãurire a
poemului, a luntraºului, a sinuci-
gaºului, respectiv, a cuþitarului: plu-
tirea greoaie a imaginarului printre cu-
vinte, topirea-n cuvinte, vãzutã ca o
„sinucidere” ºi poemul terminat, e gata
sã facã alte victime (prima fiind, poate,
chiar poetul, în conformitate ºi cu sen-
sul conferit de M. Blanchot principiu-
lui Noli me legere).”

Se întâmplã adesea sã nu putem
interpreta un text. E intraductibilã
aceastã incapacitate a noastrã de a se
adapta la acel CEVA artistic. ”Frânele”
puse constant analizei de Ilie Gyurcsik,
voitele întreruperi de ritm, jocul în
tonuri când grave, când ascuþite,
absenþa interpretãrii la unele poeme,
demonstreazã efortul cititorului, nu
doar a interpretului, de a þine piept ver-
surilor, de a-ºi mãsura puterile cu o
materie glisantã, dificil, chiar imposibil
de îmblânzit, de pus în þarc. Nu e vorba
de cine iese învingãtor din aceastã con-
fruntare. E bucuria de a fi împreunã, e
orchestrarea pluriartistã, din care citi-
torul, oricum ne-am situa, iese meta-
morfozat. Sub imperiul emoþiei pro-
duse de textul citit ”la cald”, asumarea
neputinþei poate surveni în discursul
hermeneutic ºi, atunci, oarecum
neaºteptat, se întâmplã ca Ilie Gyurcsik
sã ºteargã, printr-un simplu gest, pe
claviatura computerului, ceea ce a fost
spus: ”Emoþia creatã de text devine
maximã atunci, când amintirea formei
poemului, CU TOT CU TITLUL LUI,
complicã ºi mai mult desfãºurarea sem-
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nificaþiilor, deoarece realitatea (în
revers, fiinþa) evocã de-acum albul
privirii (orbirea?) din titlu, ceea ce
obligã la recitirea poemului (ºi la
uitarea reversului, a parafrazei).” 

Am descoperit, în aceastã carte-
obiect, reuniþi, solidari, mai mulþi crea-
tori, fiinþe hiperdelicate în alcãtuirea

lor interioarã, niºte ”fiinþe albastre”, un
fel de extratereºtri prin raportare la cei
din jurul lor, fiinþe atinse de nemurire,
pentru care þeserea de sensuri e viaþã,
iar viaþa e þesãturã de rosturi. Concep-
tul inventat de Mircea Cãrtãrescu, texis-
tenþã, defineºte perfect condiþia lor de
creatori, de fiinþe hors du commun. 
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Ce trebuie fãcut ca sã scrii poezie?
Mai are sens, într-un secol în care se ci-
teºte tot mai puþin? Poezia e pe moarte,
aºa spun mulþi. Dar dacã poezia e un
crez, un mijloc de supravieþuire, o
opunere flagrantã la haosul general? 

Cine este Mi-ja, personajul principal
din filmul Poetry? O vãduvã de 65 de
ani, care-ºi creºte nepotul, îngrijeºte un
bãtrân infirm ºi merge la un curs de...
scris poezii. Regia filmului: Lee Chang-
dong. Joacã Yoon Jung-hee în rolul lui
Mi-ja ºi Lee David în rolul nepotului
Wook. 

„De câte ori aþi vãzut un mãr?”- sunt
întrebaþi cursanþii. „Niciodatã”, le
rãspunde profesorul însuºi. Pentru cã a
vedea cu adevãrat presupune un efort
subtil. Sã te holbezi la mãr, sã-i vorbeºti,
sã-i observi umbrele, sã-i simþi fiecare
curbã. Profesorul îi îndeamnã sã scrie,
deoarece fiecare om „are o poezie
închisã în inimã”. Astfel începe Mi-ja sã
ignore cotidianul violent ºi sã redes-
copere frumuseþea vieþii. Îºi reconside-
rã prioritãþile, restabileºte raporturi,
cautã poezia justificatoare, chiar dacã
pare o naivitate nãtângã, desuetã. Aºa
ca în poezia Albatrosul  de Baudelaire,
aripile uriaºe îl împiedicã pe poet sã
meargã, sã se confunde cu vulgul. Da,

are rost sã reechilibrezi universul prin
puritate ºi frumuseþe. Realul poate fi
sublimat. Aºa se poate supravieþui.
Astfel îºi uitã Mi-ja suferinþa, singurã-
tatea, trecând mai uºor peste orori,
cruzime, violenþã. Cu un surâs vaporos,
actriþa fascineazã. Oare de ce mi-a
amintit de Silvia Ghelan? Aceeaºi fragili-
tate elegantã, cu un mers ireal, haotic,
dar perseverent. Mi-ja e bolnavã de
Alzheimer, dar ce conteazã? Încearcã sã
scrie o poezie, sã lase ceva palpabil. Aºa
cum spunea Hemingway cã „stropul
de noutate pe care fiecare îl aduce e
singura moºtenire ce-o lasã dupã sine”.
Ea scrie, chiar dacã sfârºitul e aproape,
chiar dacã viaþa o copleºeºte. Uneori
joacã badminton într-un mod tragi-
comic cu nepotul abulic, inert, morocã-
nos, implicat în penibilul viol al fetei ce
se sinucide.

Filmul debuteazã cu cadavrul fetei
plutind în râu. Peste aceastã imagine
apare titlul filmului: POEZIE. Tenta oxi-
moronicã începe ºi continuã. Cru-
zimea va fi calmã, violenþa va fi surdã.
Regizorul a scris ºi scenariul, pentru
care a primit un premiu la Cannes în
2010. Coreea de Sud rãmâne la înãlþime
artisticã. Maniera narativã aminteºte de
cinematograful italian realist, impreg-
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nat de lirism. Poate ºi de Bergman. Lee
Chang pãstreazã stilul din celelalte
filme ale sale: Oasis, Secret Sunshine.

Poate cã rostul poeziei este ºi o altfel
de toleranþã, înþelegere, generozitate.
La inceput, Mi-ja e consternatã de do-
rinþa bãtrânului infirm de a face amor.
De aceea ea se întoarce, îi dã pastila sal-
vatoare ºi intrã în vanã, alãturi de el.

Performanþa regiei poate fi stabilitã
aici, unde ridicolul s-ar fi putut instala.
Nici vorbã! Sã faci poeticã o astfel de
secvenþã, înseamnã a avea geniu. Lee
Chang are, la fel ca actriþa Yoon Jung.
Dacã Mi-ja scrie o poezie la finalul vieþii,
actriþa Yoon Jung face la 65 de ani rolul
total al vieþii sale.
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O cercetare de filosofie a religiei,
când gânditorii au anvergura lui Blaga,
respectiv Cioran, rãspunde exemplar
dezideratului identitar al concilierii
prin cunoaºtere, al  conservãrii ºi dez-
voltãrii culturii fiecãrui popor pentru
punerea în valoare a diversitãþii.  Îi vine
în întâmpinare un tânãr  profesor,
Ciprian Sonea, nu doar el, prin volumul
Fenomenul religios la Lucian Blaga ºi
Emil Cioran, Cluj-Napoca, Ed. Limes,
2011. La origini, textul a fost o tezã de
doctorat coordonatã de Marta Petreu,
scriitor (poet, eseist, romancier) ºi pro-
fesor de filosofie. Scrisã con amore
cartea evidenþiazã  propensiunea lui C.
Sonea pentru speculaþie, afinitãþi spiri-
tuale cu tema, întemeiate pe dubla sa
formaþie – teologicã ºi filosoficã - ca
absolvent al severului centru universi-
tar clujean ºi al unui masterat la Bucu-
reºti. Premisa investigaþiei sale nu
ignorã sondarea eului biografic (pro-
cedare adecvatã), având în vedere
problematica  sensibilã, delicatã a misti-
cii, a raportãrii la transcendenþã a celor
doi fii de preot,  capabili sã articuleze
un sistem metafizic (Blaga), sã  formu-
leze, fie ºi fragmentarist, aforistic dar
briant un puternic sentiment  al nean-
tului (Cioran). În ce priveºte arhitec-

tonica lucrãrii, eºafodajul ei e convingã-
tor:  douã capitole  analitice sunt dedi-
cate abordãrii viziunii lui Blaga, respec-
tiv Cioran despre fenomenul religios,
iar al treilea, sintetic,  lumineazã – coro-
lar al cercetãrii - convergenþe, similitu-
dini surprinzãtoare dintre cele douã
mitosofii, pe deasupra inerentelor di-
ferenþe (Blaga ºi Cioran. Mitosofii
comparate). Trebuie remarcat de la
început curajul întreprinderii,  deoare-
ce meditaþia asupra fenomenului reli-
gios ca parte a sistemului metafizic bla-
gian a reþinut mai puþin atenþia exe-
gezei. Spiritualitãþile creºtine (catoli-
cism, protestantism, ortodoxie)  sunt
scufundate speculativ la Blaga în li-
chidul amniotic al abisalitãþii, al catego-
riilor inconºtientului înscrise în ma-
tricea stilisticã. Autorul aduce în vadul
demersului sãu  analitic atît cosmologia
cît ºi ontologia blagianã, cu derivatele
lor cunoaºterea, problematica mitului.
Blaga, mitician, mitograf,  cunoºtea mi-
tologiile diverselor popoare ºi asimila
mitul cu o metaforã, rezultatul unui act
creator ºi subordona omul, creaþia,
conceptului de mister,  mitul fiind un
mister relevat, chiar dacã Marele
Anonim zãgãzuieºte cunoaºterea prin
cenzura trancendentã (contra-mitul
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veracitãþii divine). Filosoful îºi atribuia
un mod de gândire mitic, fascinat  de
gândirea mitico – magicã, inclusiv în
articularea teoriei Marelui Anomin
(textul oferã un excurs substanþial
despre sursele acesteia). Blaga neagã
revelaþia divinã, fiind taxat alternativ
bolºevizant, materialist, anticreºtin,
respectiv ortodoxist, misticoid (filoso-
fia sa a fost socotitã o primejdie naþio-
nalã), admirat în schimb de extrema
dreaptã, deºi gânditorul a fost apolitic,
preocupat doar de situarea filosofiei
sale în perspectiva unui relativism, fãrã
a-i acorda carate dogmatice. În schimb
Cioran, excedat de neantul valah,
devenit reprezentant de marcã al exilu-
lui românesc, preferã fragmentarismul,
formularea aforisticã - scrie atât de bine
încât nu-l poþi efectiv povesti, rezuma,
fiind oarecum obligat sã excerptezi din
el  aºchii de gînd, închegãri apoftegma-
tice genialoide. Capitolul Fenomenul
religios la Emil Cioran deceleazã apli-
cat sentimentul religios la acest mare
negator, neîmpãcat cu soarta de a se fi
nãscut român, cu soarta în general.
Fãrã excese psihanalitice lucrarea
descinde în biografia celui care  nu va
uita blasfemia pronunþatã de tatãl sãu la
adresa lui Dumnezeu (veritabil cutre-
mur sufletesc – prin  filiera care trimite
la Rasputin, diavolul de la curtea þarilor
- copilul devenind un ateu vehement),
expune coordonatele atitudinale - tan-
gajul perpetuu între blamare ºi admi-
raþie, în mod particular ipostazele di-
vinitãþii – într-un excurs contrapunctic:
relaþia cu creºtinismul, influenþele niet-
zscheene, admiraþia pentru Vechiul
Testament, indicã apropierile de Blaga
(prin preþuirea mitului biblic al cunoaº-
terii, negarea revelaþiei divine – Cartea
Facerii nu e o revelaþie, ci o concepþie

despre om, un punct de vedere). De-
mersul evidenþiazã aliajul vitalism –
spiritualism - nihilism  din gândirea sa,
preþuirea pentru marii mistici (Meister
Eckhart, Ioan al Crucii).  Dl. Sonea
încercã chiar o recuperare, socotind cã
Cioran ar putea fi socotit credincios,
unul dezamãgit de Dumnezeu, fãrã a-l
socoti însã un homo religiosus. Sâm-
burele tare al capitolului este neîndoiel-
nic acela despre Demiurgul cel rãu,
excursul urmãrind conturarea concep-
tului în opera sa, de la prefigurãrile din
Lacrimi ºi sfinþi, Tratat de descom-
punere, Silogismele amãrãciunii, Ispi-
ta de a exista, Istorie ºi utopie, Caiete
etc., pînã la Le Mauvais demiurge,
1969, în care a articulat-o expres, o
carte de negândit în peisajul totalitar,
neînþelegându-se cã exerciþiul scepti-
cismului, dus la limite rar atinse, coin-
cide cu o fascinaþie a scepticismului, cu
toate excesele pe care orice pasiune le

implicã. Cartea lui C. Sonea  traseazã
chiar evoluþia gândirii cioraniene pe
palierul meditaþiei asupra divinitãþii, de
la faza iconoclastã la îndoiala care în-
cepe sã se îndoiascã de ea însãºi. Ipo-
teza speculativã a Demiurgului cel rãu
(un zeu tarat, blestemat, nefericit) ne
oferã o teologie negativã -  o teodicee –,
dar nu aduce  cu sine o soteriologie,
conchide corect  autorul. Celelalte
ipostazieri au în vedere pe Dumnezeul
cel bun, respectiv  Divinitatea ca expre-
sie a neantului, deloc surprinzãtoare la
acest apologet al nimicului. Mai mult,
cercetarea abordeazã similitudinile
cosmologiei blagiene a Marelui Ano-
nim cu cosmologia cioranianã (ficþiu-
nea Demiurgului cel rãu), dar opereazã
ºi sugestive relaþionãri cu Schopenhauer
ºi Nietzsche, filiaþie certã. În plus Sonea
semnaleazã ºi alte interferenþe, afinitãþi
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cu gnosticismul  (Cioran ca admirator
al ereticului Marcion, Basilide), indicã
ºi discrepanþele dintre cele douã vizi-
uni, concluzia fiind cã la Cioran avem
un gnosticism ateu sau fãrã Dumnezeu.
Nu mai puþin afinitatea  pentru bogo-
milism (nouã similitudine cu Blaga),
relaþia cu politeismul grec (marii tragi-
ci greci, Eschil, Sofocle, Euripide au
ecou mai puternic asupra lui Cioran
decît Evangheliile), dar ºi cu alte doc-
trine – budismul, taoismul, fãrã a le asu-
ma integral.  În felul acesta volumul  o-
ferã un itinerar, fascinant de la un
punct, prin marea filozofie a lumii (de
la apriorismul kantian, Spinoza,
Leibnitz la intuiþionismul bergsonian,
bunãoarã). Incitantã este apoi abor-
darea relaþiei religie-politicã la Cioran,
cuplu antinomic frapant îndeobºte,
dar formând uneori o complementari-
tate efectivã (personalitãþi precum
Buda, Mahomed, Luther, Calvin, Igna-
þiu de Loyolla, cei patru Evangheliºti
pun în umbrã orice conducãtor de stat,
Cristos însuºi fiind un mare om politic,
crede gânditorul din Rãºinari). Într-o
culturã minorã, ortodoxia noastrã re-
prezintã  o religiozitate minorã, pasto-
ralã, neºansã deci pentru intrarea în is-
torie – cazul marilor naþiuni - care  au
recurs la agresivitate, ura, intoleranþã,
fanatism pe când românii s-ar defini
prin virtuþi precum resemnare,
pasivism, scepticism, umilinþã, nouã
similitudine cu analiza stilisticã a lui
Blaga din Spaþiul mioritic. Un fertil
comparativism  evidenþiazã  conver-
genþele profunde dintre cei doi gândi-
tori: ambii fii de preot, copilãrind în
jurul bisericii, al cimitirului, adicã în
jurul lui Dumnezeu ºi al morþilor (la
Lancrãm sau Rãºinari), dedaþi lecturilor
teologice (Blaga, absolvent al semi-

narului teologic la Sibiu ºi Oradea),
familiarizaþi cu marea filozofie ger-
manã, edificând meditaþia lor pe fon-
dul bogomilic, nelatin (slavo-trac) în
articularea teoriei Marelui Anonim, res-
pectiv a Demiurgului  cel  rãu (Cioran
se socotea un bogomil al secolului XX).
Demersul lui C. Sonea ilustreazã un
excurs de tipul legitimat de Marta
Petreu, acela al  “filosofiilor paralele”
(Spengler-Cioran; Descartes-Motru-
Blaga). Cititorul vine în contact cu  sur-
sele comune ale gnoseologiei celor doi
(opoziþia viaþã - cunoaºtere, prin  recurs
la aceeaºi tradiþie filosoficã - Schopen-
hauer, Nietzsche), inclusiv  fazele dra-
mei cunoaºterii (de la starea de graþie
care e a copilãriei, a ignoranþei paradisi-
ace, prin orgoliu luciferic spre inte-
grarea în mister - faza luciditãþii la
Cioran). Viziunile similare sunt desco-
perite ºi în preeminenþa acordatã de ei
iraþionalitãþii, chiar ºi  în filosofia cul-
turii - abordarea spenglerianã (cu unele
corective la Blaga). Conclusiv, cerce-
tarea despre  filosofia religiei la Blaga ºi
Cioran corespunde dezideratului pro-
movãrii culturii româneºti în Europa,
în universalitate. Blaga ºi-a afirmat
exemplaritatea în toate domeniile,
poezie, dramaturgie, filozofie (a ridicat
pânã la cupolã arcanele unui sistem
metafizic structurat trilogial), a candi-
dat la Premiul Nobel, deºi adversarii
(raþionaliºtii) îl calificau de misticoid.
În ce-l priveºte pe Cioran, gloria lui pe
malurile Senei este asiguratã de la
început. Deºi propovãduitor al neantu-
lui, Cioran a dobândit succes de public
ºi de criticã o datã ce François Mauriac
l-a calificat ca fiind „cel mai mare moralist
francez în viaþã”, încât locul lui în lite-
rele franceze a fost fixat. Socotit unul
dintre marii profeþi negatori ai vremii
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Cioran a sculptat frenezia negaþiilor
sale  în marmura rarã a limbii franceze,
renunþînd la limba românã  ºi asigurîn-
du-ºi astfel gloria.   Reprezentanþii elitei
franceze l-au acoperit cu elogii, de la
Maurice Nadeau, André Maurois, Claude
Mauriac, Claude Roy, la Saint- John
Perse („Unul din cei mai strãluciþi
eseiºti de la Valéry încoace”) sau
Angelo Rinaldini ( „cel mai mare proza-
tor francez este...român”) etc. Cartea lui
Sonea faciliteazã o mai bunã situare a
contribuþiei celor doi filosofi (filosoful
misterului, Blaga, care preþuia incog-
noscibilul), respectiv Cioran, filosoful
disperãrii, gânditori care au trãit plenar
ispita creaþiei, culturii, misticii ridicîn-
du-se în sfera purã a abstracþiunilor,
capabili sã gândeascã divinitatea, abso-
lutul, transcendentul, neantul, moar-
tea. Blaga ºi Cioran (nu doar ei) au fã-
cut culturã, filozofie în afara militantis-
mului istoric al antecesorilor (dupã
seria unor luptãtori, Blaga este primul
care are organ pentru filosofie, ela-
borînd un sistem filosofic coerent).
“Este cea mai completã personalitate
din România” afirma E.Cioran însuºi
despre Blaga în 1934. Amândoi au
dãruit României posibilitatea de a intra
în universal, a ieºi din provincial, spre a
ne înãlþa pânã la propriile noastre

dimensiuni  europene. Europenitatea
profundã, efectivã a culturii române
(prin extrapolare, universalitatea ei)
devine uºor  demonstrabilã prin izbân-
da creatoare a lui Blaga ºi Cioran, ceea

ce C. Sonea întreprinde cu asupra de
mãsurã.   Gestul recuperator însoþit de
lumini edificatoare îndeosebi în cazul
lui Cioran dupã etapa prejudecãþilor
tenace ale oficialitãþii comuniste faþã de
cel desþãrat, este salutar. Autorul îl
onoreazã prin rigoare academicã, prin
aparatul critic, note bibliografice, ela-
borate impecabil.  Exegeza despre cei
doi gânditori nu este foarte bogatã pe
palierul filosofiei religiei, de la D.
Stãniloaie, C. Noica, V. Bãncilã, Ion Ia-
noºi, Marta Petreu, I. Vartic, V. Muscã,
Corin Braga, Eugen Todoran, D.Micu,
G.Ganã, Dan C.Mihãilescu, I.Bãlu,
Al.Tãnase, D.Vatamaniuc, Ionel Necula,
Ioan Deaconescu pânã la cercetãrile
mai noi - Nicolae Turcan, Simona Mo-
dreanu, fãrã a ignora exegeza strãinã -
Patrice Bollon (Cioran, ereticul), Sylvie
Jaudeau, Nicole Parfait, Fernando
Savater, W.Kluback. Cercetarea  tran-
scendenþei în viziunea lui  Blaga ºi
Cioran este substanþialã, novatoare,
comprehensivã, tratând fãrã complexe
o problematicã spinoasã. Ei se întâl-
nesc pe mai multe ape care se adunã
într-o deltã de semnificaþii revelatorii în
exegeza fenomenului religios - e vorba
de uimitoare similitudini, nu de iden-
titãþi. Prin comparativism fertil, C.
Sonea ne apropie cele douã mitosofii,
evidenþiazã multiple convergenþe,
afinitãþi, iar urmare a  inserþiilor inter-
disciplinare ºi excelenþa comentariului
analitic ne oferã o frumoasã carte de
interculturalitate. 

Lecturi dupã lecturi
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Eva Heyman – O Anne Frank  a Transilvaniei
sau

Cãlãilor, vreau sã trãiesc!

In memoriam Eva Heyman din Oradea

Dramatis personae  

Eva Heyman, o  fetiþã  din Oradea în vârstã de l3 ani;
Doi jandarmi unguri cu pene de cocoº la pãlãrie ;

Josef Mengele,  medicul ºef al lagãrului de exterminare de la 
Auschwitz- Birkenau;

Un spectator de pe rândul din faþã;
Alþi spectatori.    

(Actiunea piesei se petrece între l3 februarie l944 ºi l7 octombrie l944
în camera Evei din Oradea,”albã ca zãpada ºi orientatã spre miazãzi”, în
ghetoul evreiesc din acelaºi oraº  ºi  în lagãrul C de la Auschwitz- Birkenau)

TABLOUL 1

(Intrã pe scenã o fatã plinã de viaþã cu un aparat mare, vechi de
fotografiat , pus în capãtul unui trepied. Este  Eva Heyman din Oradea, astfel
cum a fost descrisã de vãrul ei Vasile Moldovan: „ o fetiþã foarte frumoasã ºi
deosebit de inteligentã. Avea pãr negru, moºtenit de la mama, ochi mari

Teatru

Paºcu Balaci
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frumoºi de culoare închisã, la fel ca Agi, maicã-sa, dar trãsãturile feþei semã-
nau mai mult cu ale tatãlui ei, Bela Heyman, fratele mamei mele, zâmbe-
tul care-i împodobea buzele era leit zâmbetul mãtuºii ei (ºi mama mea)
cãreia în „Jurnal” îi zice tanti Lili. Fizic era bine dezvoltatã. Avea un corp
proporþionat, totuºi,  mai mult plinuþ  decât zveltã”.)

Eva Heyman (fixând  trepiedul cu aparatul de fotografiat montat
deasupra  în faþa scenei ºi apoidepãrtând   picioarele  trepiedului  într-o po-
ziþie convenabilã)

Bunã ziua, tuturor.
Eu sunt Eva Heyman din Oradea Mare , azi implinesc vârsta de l3 ani

ºi vreau sã devin  fotoreporter  ºi  o  mare ziaristã. 
Vreau sã  ajung  mai  vestitã  decât strãbunicul  ºi  bunicul. Bunicul  meu

este  dr. Racz Rezso, farmacist,  pe vremuri   þinea strânse legãturi cu scriitorii
ºi jurnaliºtii  din Oradea,  mai ales cu marele poet Ady Endre...

(recitã inspiratã din spatele trepiedului)
„ Foc sfânt ºi pur dacã-mi strãbate versul,
Alãturi sã strãbatem universul;
Murind, am zice: În haznaua vieþii,
Doar noi am fost ca roua dimineþii...”
Am recitat din poezia „ Mireasa mea” de Ady Endre,  aceste versuri

îmi plac la nebunie... 
Eu  trãiesc în  frumoasa mea Oradie, care este supranumitã ºi  mica

Vienã. Azi am fãcut fotografii la  toate clãdirile în stil secesion.  Oradea Mare
sau  mica mea Vienã, binecuvântatã de  bunul Dumnezeu sau de teribilul
Iahve, spuneþi cum doriþi voi...  Oraºul în care au fost înmormântaþi regi, unde
au trãit conþi, cardinali, principi, cancelari, generali, mareºali, academicieni ,
miniºtri,  scriitori  ºi pictori, cântãreþe de operã ...

ªtiaþi cã în oraºul meu a fost construit primul observator astronomic
din Europa  de cãtre Janos Vitéz de Zredna  ºi cã pe aici a trecut vreme de
2oo de ani  Meridianul Zero?   Cândva , de aici, de lângã cea mai veche cetate
medievalã din Europa Centralã   se împãrþea tot pãmântul  în douã...

Vremuri de glorie ale secolului  XV ... Atunci era un Janos Vitéz ... Azi ,
un alt vitéz, vitéz Szepesvary a luat farmacia bunicului meu... 

Dar pânã sã vã spun povestea mea ºi alor mei de la început, doresc sã
vã fac acum  o pozã tuturor, celor care sunteþi aici. Vã rog... 

(Potriveºte aparatul mare, vechi de fotografiat ºi declanºeazã  buto-
nul).

Perfect! Cred cã am fãcut o fotografie izbutitã, am sã v-o arat, dacã mai
aveþi rãbdare...
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(zâmbind  cu graþie)
Acum doresc ºi eu ca cineva dintre Dumneavoastrã sã-mi facã ºi mie o

pozã de ziua mea... Vã rog, îndrãsniþi...  Cine se pricepe  la aparatul ãsta  pre-
istoric ?

(Un spectator din primul rând urcã pe scenã , se duce  îndãrãtul
trepiedului, fixeazã mai bine aparatul  ºi face mai multe poze sãrbãtoritei,
în timp ce  aceasta  îºi schimbã poziþia de mai multe ori în ipostaze seducã-
toare  din  purã  cochetãrie femininã. Spectatorul coboarã de pe scenã.)

Vã mulþumesc mult, domnule. Abia aºtept sã developez ... Sã vãd  ºi eu
cum arãt  la l3 ani.

(se aºeazã jos pe scenã, aproape de public.)
M-am nãscut într-o zi de vineri. ªi, închipuiþi-vã, tot într-o zi de treispre-

zece... Ce-o fi cu valul ãsta de l3 în viaþa mea ?  Mama mea, Agi, este o supersti-
þioasã, dar nu vrea în ruptul capului sã recunoascã asta...   ªi ce dacã sunt eu
cu numãrul treisprezece? Poate cã sunt cel de-al treisprezecelea apostol care
a rãmas necunoscut   în  istoria omenirii...

Cei doisprezece apostoli care au strãbãtut  Þara Sfântã,  pe care eu încã
nu am vãzut-o ºi pe care aº vrea atât de mult sã o vãd ...   ªi  pe care aº vrea sã
o tot fotografiez... la nesfârºit , de la Marea Roºie  la Muntele Sinai ºi   la Marea
Moartã... Cã veni vorba de doisprezece... De  douãsprezece ori, mama mea Agi
a fost prezentã la  ziua mea de naºtere...

(se ridicã în picioare)
Acum, a treisprezecea oarã, nu a mai venit... Dar nu din vina ei. Este la

Budapesta, aºteaptã sã fie operatã... Cu toate acestea , mama mea este foarte
fericitã, ea îl iubeºte nespus de mult pe tatãl meu vitreg , cãruia eu îi spun
nenea Béla. Le-am spus ºi le repet  mereu cã vreau sã devin  fotoreporter ºi
o mare ziaristã ºi cã  o sã mã cãsãtoresc cu un  englez. Cu un gentleman. Cu
un arian.

Dar bunicul  îmi spune cã atunci când eu voi fi de vârsta mãritiºului,
nu o sã mai conteze  deloc dacã mirele meu va fi arian sau evreu. Dar acum
conteazã enorm de mult dacã eºti evreu sau arian... E o deosebire  ca de la cer
la pãmânt în ochii guvernanþilor de la Budapesta...

(mângâind aparatul uriaº de fotografiat)
Prietene bun,  bãtrânul meu  aparat , tu care nu minþi niciodatã , numai

tu ºi cu mine, am vãzut  chipurile îngrozite ale românilor când au plecat din
Oradea în septembrie 1940 ºi când Horty Miklos a defilat pe strada  princi-
palã cãlare pe un cal alb potcovit cu potcoave de aur. Alþii spun cã au fost
numai din argint...  Eu priveam  cu tine  de la fereastra  farmaciei bunicului
meu, nu aveam cum sã vãd dacã erau din aur sau numai din argint...
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Iþi mai aduci aminte, dragã prietene, ce furioasã a fost mama mea când
eu  din neºtiinþã, i-am fãcut cu mâna  lui Horty, prin fereastra farmaciei  ?

Mama  s-a rãstit cumplit la mine, spunându-mi cã Horty a omorât evrei
la Balaton pe când era ea copil ºi l-a denumit „ucigaº bãtrân „...

Doar tu ºtii,prietene mut , dar credincios, cum au luat ungurii  farma-
cia bunicului ... Comandantul militar i-a spus bunicului meu cã nu mai poate
rãmâne proprietar al farmaciei Coroana ungarã  pentru cã este un evreu
infidel, prieten al românilor ºi cã farmacia va fi datã lui vitéz Szepesvary
Karoly, care este ungur de încredere ºi este un vitéz. Nenea Béla a zis atunci
cã un Popescu sau Ionescu,  niciodatã nu ar fi procedat ca vitéz Szepesváry
Karoly...

Tragedia noastrã a evreilor din Oradea, mi-a explicat nenea Béla care
este mare scriitor ºi jurnalist,  este aceea cã dacã Emil Adorjan , cel mai bogat
evreu din Oradea, adunã mulþi bani, atuncii arienii ne urãsc ºi pe noi... ªi pe
mine chiar, prietene, deºi eu n-am reuºit  sã economisesc  un pengö (echiva-
lentul a 30 lei, n.a.),   pentru cã îi cheltui pe toþi pe  cadouri... Sau pe plicuri ºi
timbre... Imi place sã scriu multe scrisori...  I-am scris tatalui meu vitreg închis
în închisoarea militarã din Budapesta , bulevardul Margit nr 87, aºa:
„Domnului  Zsolt Béla”... Bunicul  a sãrit ca ars: „De ce nu scrii « Deþinutului»
Zsolt Béla ? Dar eu am rãmas la prima formulã, pentru cã nu am vrut sã-mi jig-
nesc tatãl închis, spunându-i  „deþinut”. Bunicul mi-a mai spus cã azi nu este
o ruºine sã fii închis de unguri sau nemþi, ci o onoare. Odinioarã, erau închiºi
criminalii, hoþii, violatorii , înºelãtorii ºi cã era o mare ruºine pe vremea aceea
sã fii închis. Acum sunt închiºi evreii... Oare  voi fi ºi eu închisã ?

(Se duce în faþa unei oglinzi)
Dar eu arat ca o arianã... Tatãl meu natural Béla Heyman, inginer cons-

tructor, aratã exact ca un arian...  Este  zvelt, înalt ºi cu ochii albaºtri... chiar mai
albaºtri decât marea nemþeascã a Balticii....  Tatãl meu aratã exact ca ºi tipul
de bãrbat arian de pe coperta revistei  Signal a nemþilor...

Vai, dar prea mult am trãncãnit azi...
(Se aºeazã la o masã de scris, desface cu cheiþa o cutie ºi scoate de

acolo un caiet de însemnãri)
O  mare  ziaristã trebuie sã ºi scrie, nu numai sã fotografieze...
(Deschide jurnalul ºi începe sã scrie)
„l3 februarie 1944...
Am împlinit l3 ani, m-am nãscut in treisprezece, într-o zi de vineri...

Agi este foarte superstiþioasã, dar îi este ruºine sã recunoascã. Este prima
mea zi de naºtere,la care ea n-a venit ..”

(Se stinge lumina).    
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TABLOUL 2

(Pe stradã în Oradea, în dreptul palatului in stil secession  Vulturul
negru, Eva Heyman, merge pe lângã bicicleta sa roºie).

Am primit de ziua mea  de la mama o brãþarã cu ornament din email
albastru,de la bunica Racz un pardesiu ºi o rochie bleumarin din stofã, de la
tãticul meu natural o pereche de pantofi negri cu tocuri înalte ca pentru o
domniºoarã ce sunt deja ºi douã perechi de ciorapi transparenþi, pânã acum
n-am avut decât ºosete, de la bunica Luiza trei pijamale, o duzinã de batiste
colorate ºi dulciuri, de  la tanti Lili, sora lui tãticu, un  lãnþiºor de aur... 

(mângâindu-ºi lãnþiºorul de la gât)
De acest lãnþiºor voi atârna cheiþa cu care descui ºi încui caseta cu jur-

nalul meu  secret de ziaristã... Nimeni nu ºtie cã eu scriu un jurnal...
Ce-am mai primit de ziua mea? De la bunicul meu, farmacistul, am

primit plãci de patefon  care plac foarte mult ºi mamei mele cu cântecele:
Parlez moi d´amour, J́ attendrai, unde cântã Lucienne Boyer, pe care mama
chiar a vãzut –o ...  Bunicul meu mi le-a cumpãrat însã  cu un scop precis: sã
învãþ franþuzeºte ºi sã o fac pe mama fericitã...  

(decisã)
Voi învãþa franþuzeºte pentru cã o mare ziaristã  trebuie sã stãpîneascã

cât mai multe limbi. Eu vorbesc  evreieºte, ungureºte ºi nemþeºte...
Româneºte, am uitat...

Iar franþuzeºte ºtiu  sã cânt doar  Marsilieza...
(începe sã cânte cu mare însufleþire)
Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé
Contre nous de la tyrannie
L´étendard sanglant est levé... 
Numai sã nu mã audã bunica...  ea nu vrea sã supere pe nimeni...
Dar sã revenim la  aniversare...
De ziua mea s-au servit ceai cu sandviciuri ºi tort... Inainte se servea ºi

cafea cu friºcã ºi cozonac, dar  acum nu este destul zahãr, fiind  rãzboi...
Tãticul meu natural ,cel care seamãnã cu un arian,  mi-a promis cã la

sfârºitul acestui an, dar poate chiar mai repede , prin luna octombrie, îmi va
cumpãra o lampã cu magneziuca sã pot face fotografii  ºi  înãuntrul camerei
mari  care este camuflatã la geamuri cu hârtie neagrã de teama bombarda-
mentelor...

Cu puþin noroc, dupã ce începe ºcoala, am sã pot face  multe fotografii
cu lampa cu magneziu... 
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Am sã-i fac in primul rând o pozã bunicului meu cã este cel mai în
vârstã ºi a fost om mare: preºedintele farmaciºtilor din toatã Oradea. Acum
nu mai are farmacie din  pricina legilor anti-evreieºti...    dar o fotografie fru-
moasã, bine realizatã cu acea lampã despre care se spune cã poate face mi-
nuni , tot am sã-i fac  de una singurã   ...

Vedeþi aceastã bicicletã roºie ? A prietenei mele Marta, arãta aproape
exact la fel,dar de un roºu mai deschis... Am plecat  amândouã la Szalldobagy.
A fost primul meu tur cu bicicleta mea roºie. Când m-am întors, mama a
rugat-o pe Marta sã danseze ceva ºi i-a pus o placã la patefon... Dintr-o datã,
cineva a sunat foarte insistent la poartã.  Era fosta dãdacã a Martei care  i-a spus
prietenei mele sã se ducã repede acasã, fiindcã au venit cei de la poliþie...
mama mea se fãcuse albã ca varul  la faþã... Sãrmana mea prietenã Marta  ! S-a
dus acasã... A plecat cu pãrinþii ei în Polonia unde au murit... Dacã tanti
Münczer,mama Martei, ar fi divorþat de soþul ei evreu, ea ar fi scãpat împre-
unã cu Marta. Dar nu a vrut sã se despartã de soþul ei... iar Marta ºi-a urmat
ambii pãrinþi spre moarte în Polonia...

(Incepe sã tremure)
Bicicleta Martei a rãmas multã vreme sub poarta casei noastre, lângã a

mea... Nu am avut curajul sã o trimetem la  bunica Martei, iar mama mea
izbucneºte în plâns de fiecare datã când vede cealaltã bicicletã roºie...

Eu am vrut sã o opresc pe mama din plâns  spunându-i cã pe noi nu
ne duce în Polonia pentru cã tatãl meu s-a nãscut  la Budapesta, nenea Béla,
tatãl meu vitreg  a vãzut lumina zilei la Komarom, iar bunicul la Kaposvar. Dar
ea continua sã plângã... Oare de ce? 

(Intrã în curtea casei, reazemã bicicleta cea roºie ºi descuie uºa spre
camera ei îndreptatã spre miazãzi. Se duce spre masa cu jurnalul închis în
cutie. Descuie cutia cu cheiþa ºi se aºeazã la masã)

Sã vedem  cum începem  reportajul  de  azi...
„14 februarie 1944. A trecut ziua mea de naºtere...”
(Se stinge lumina)

TABLOUL 3

(Eva Heyman se plimbã în mica grãdinã din dreptul ferestrelor
camerei  sale).

Operaþia mamei mele a reuºit perfect. Imi telefoneazã în fiecare searã
de la Budapesta. Nu mai sunt supãratã pe ea din cauza zilei mele de naºtere.
Cu toatã boala ei, mama a rãmas la fel de îndãrãtnicã. Ne spune mereu ca
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Hitler este dracul gol ºi cã acoliþii  lui  sunt toþi fârtaþi cu dracul. Ea þine pum-
nii strânºi pentru englezi, dar tot ea crede cã  ei sunt vinovaþi cã l-au scãrpinat
în coarne prea mult pe Hitler, în loc  sã-i fi dat în cap de la bun început. Aºa
cã englezii au ajuns sã fie  ca niºte hingheri muºcaþi de  un câine turbat, dupã
ce acesta ºi-a mursecat toþi vecinii...  

(ajunsã în dreptul ferestrei îºi aranjeazã suviþele de pãr în oglinda
acesteia)

Cu mine s-a întâmplat un lucru extraordinar de ciudat. Cred  cã  m-am
îndrãgostit, ãsta-i adevãrul. Pe el îl cheamã  Vadas Pista. El nici nu ºtie, cã aºa
se întâmplã întotdeauna,  fetele se îndrãgostesc de bãieþi, fãrã ca ei, proºtii, sã
afle la timp de acest lucru. Cine e Vadas Pista ? E un bãiat... mare. ªi-a luat  ba-
calaureatul de  doi ani de zile, dar nu poate sã se ducã la Universitate fiindcã
este evreu  ca ºi mine... Lucreazã deocamdatã la magazinul de textile Vadas
Jeno & Comp.

Bunica mea cumpãrã de la acest magazin ºi de acolo l-am cunoscut.
Când merg spre ºcoalã, de obicei, ne întâlnim. El deschide magazinul. Nu am
apucat încã sã îi vorbesc. Ce timidã sunt ! Azi dimineaþã a fost foarte amabil
cu mine. Mi-a spus „ Pa, Eva!” Atât doar ! Dar mie mi s-a pãrut cã-mi recitã pe
de rost o odã de  iubire. Eu i-am raspuns: „Servus, Pista !”.

(revenind pe aleea grãdinii)
Ce bãtaie mi-ar trage bunica Racz , dacã ar ºti ! Ea doreºte sã vorbesc cu

bãieþii în mod ceremonios cu „ dumneata” , dacã nu chiar cu  „dumneavoas-
trã”. Am început sã-mi fac griji pentru iubitul meu Pista.

(speriatã)
Dacã o sã-i bombardeze magazinul ? Tãticul meu  natural  este  convins

cã  Oradea nu va fi bombardatã, deoarece nu meritã, dar cu siguranþã, Pesta
va fi bombardatã, este doar capitalã.

(confuzã)
Politica despre care se vorbeºte într-una pe la toate colþurile, eu nu ºtiu

ce înseamnã ºi nici nu ºtiu nimic despre cei care o fac. In Oradea activeazã
Partidul Crucilor cu Sãgeþi, partidul nyilas-iºtilor...

Simt însã ºi vãd de la zi la zi cã este tot mai rãu pentru toatã lumea. ªi
pentru arieni, nu numai pentru evrei... Asta înseamnã cã  cei ce fac politicã,
o fac prost de tot!

Oricât  ai dori sã fii de indiferent, nu  reuºeºti acest lucru.
Din aceastã cauza, eu doresc sã mã fac fotoreporter ºi mare ziaristã... Sã

scriu  reportaje, articole de mare senzaþie,  dezvãluiri senzaþionale  pe prima
paginã a ziarelor din  Europa...

Politica, politica... Nenea Béla a stat închis la Vac, mama mea nu a putut
rezolva nimic. Zece zile nici nu ne-a scris, dar la întoarcerea în Oradea ne-a
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povestit ce grozãvie a fost când l-au tuns chilug pe nenea Béla la Vac ºi i-au
cusut o banderolã galbenã pe braþ, i-au aºezat o bonetã pe cap ºi l-au dus la
detaºamentul de muncã forþatã pe front în  Ucraina ... Tot mama  ne-a mai
spus cum la închisoarea din Vac , jandarmii cu pene de cocoº la pãlãrie
împungeau  cu þevile armelor pe femeile din faþa gardului puºcãriei... Nenea
Béla a îmbãtrînit în  câteva zile cu câþiva ani buni, atât a fost de zguduit, el este
un om sensibil,  un jurnalist ºi un scriitor. Mama a umblat peste tot la
Budapesta sã-l scuteascã de trimiterea la munca forþatã, a intrat chiar ºi acolo
unde se scria „Nu primim evrei!”, la unele dintre ministere ºi chiar la Palat. Iar
bunica din Oradea murea de supãrare, spunând: „ Nu-i destul cã ascultã pos-
turi de radio strãine de la Londra ºi Moscova, mai face ºi politicã, ba umblã ºi
pe la toate oficiile militare, o vor aresta ºi pe ea !”

Dar nenea Béla s-a întors cu bine din Ucraina de la munca silnicã... I-au
pus sã demineze câmpurile de mine ruseºti cu mâinile goale ... Mulþi au murit
acolo,aruncaþi, pur ºi simplu, în aer...   Mama ºi-a fãcut datoria. A fãcut tot ce
se poate sã-l scape pe nenea Béla de muncã silnicã... Nu poate avea
remuºcãri...  Eu caut sã o fac fericitã: învãþ enorm, dar colega mea  Pajor Anni
e pe cale sã mã ajungã la învãþãturã. Ea spune cã nu învaþã deloc, dar mama
ei povesteºte mamei mele cum Anni se  trezeºte la ora cinci dimineaþa sã
repete lecþiile.

(languroasã)
Totuºi, eu plac mai mult bãieþilor ºi am observat cu  deosebitã savoare

acest lucru !    
(începe sã se întristeze)
Dar  oare  de  ce  nu-i sunt pe plac lui Vadas Pista ?
Trec pe lângã magazinul lui chiar dacã am drum în altã direcþie, privesc

câte zece minute prin vitrine, cunosc fiecare material expus ºi ce preþ are
fiecare, ºtiu culorile, mãrimile, felul cum sunt  aranjate toate stofele...

Când , în sfârºit, apucãm sã ne vedem , el îmi spune: „ Pa, Eva !” Atât.
Doar o  datã m-a întrebat ce fac, cum stau cu învãþãtura. Eu , foarte emoþion-
atã, i-am rãspuns cã sunt prima pe clasã, dar el nu era atent , se gândea la altce-
va, aºa cum fac oameni mari.

Odatã, stãteam  gurã  cascã la vitrinã ºi dintr-o dat a apãrut Pista ºi m-a
întrebat: „Ce-i  Eva? Aºa de mult te  intereseazã materialele  de îmbrãcãminte?
Câþi ani ai tu, de fapt? „

Am roºit ca o sfeclã ºi l-am minþit cã am patrusprezece ani, când,  de
fapt, eu am doar treisprezece, dar arat mai mare,  pentru cã sunt bine fãcutã.

Cu toate cã i-am spus cã am patrusprezece ani , el mi-a spus cã locul
fetiþelor atât de mici este în parc ºi nu pe bulevard.
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Nu a fost frumos din partea lui. Mama mi-a spus cã pânã la 24 de ani
când o sã mã cãsãtoresc, mã voi mai îndrãgosti  încã  de zece ori... Aºa sã fie
oare? Lumea spune cã prima dragoste nu se uitã niciodatã...

(Din stradã se aud zgomote de motoare de maºini ºi de comenzi  în
limba germanã , însoþite de leit motivul  Achtung! Achtung ! , dupã care se
aud cântece  militare în limba  învingãtorilor. Eva Heyman face ochii mari
ºi fuge repede în casã, intrã în camera ei. Deschide jurnalul ºi începe sã  scrie
cu voce tare)

„19 martie 1944. Micul meu Jurnal, tu eºti cel mai fericit, cãci tu nu
poþi simþi, nu poþi ºti ce nenorocire s-a abãtut asupra noastrã. Au intrat
nemþii!...”

TABLOUL 4

(Eva Heyman se strecoarã hãituitã pe stradã , ascunzându-se dupã
colþuri ºi traversând aproape în fugã intersecþiile.)

Azi este l aprilie. Ce ironie amarã a sorþii! Anul trecut, pe vremea asta,
ne storceam creierii cui sã jucãm o festã.Azi, 1 aprilie 1944,  viaþa ne joacã o
festã mortalã la toþi...

In tot cartierul, doar noi  am mai rãmas în casa noastrã... Bunica face
mereu crize de isterie... Bunicul îi administreazã   conºtiincios  ºi iubitor
injecþii ca sã o calmeze...

Când m-am plimbat zilele trecute  cu bunicul prin grãdina Palatului
Episcopiei Catolice, el mi-a zis cã palatul are 365 de ferestre, exact câte zile are
anul ºi cã atunci când mama mea era micã ºi o plimba ºi pe ea prin grãdinã
în clasa a doua elementarã au venit în Oradea comuniºtii lui Bela Kun în
primãvara anului 1919 ºi i-au luat farmacia. Dar comuniºtii  nu au fost  ca ºi
vitez Szepesvary.  Bunicul ºi bunica nu mai erau proprietari, dar i-au lãsat sã
lucreze ºi primeau  salariu. 

In Oradea de acum  jandarmii interneazã pe  evrei  în ºcoala elemen-
tarã de pe strada Criºului, iar familiile  celor arestaþi sunt aruncate direct pe
stradã... Mergând la bunica Luiza, m-am întâlnit cu cei alungaþi din casele lor.
Se strecoarã pe strãzi foarte triºti, toþi au capetele plecate, ca ºi cum ar fi comis
crime îngrozitoare...

(emoþionatã)
L-am zãrit ºi pe iubitul meu Vadas Pista. 
Am simþit un val de fericire, inundându-mi cu putere  inima! Acum cã
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iubitul meu , în sfârºit, mi-a vorbit  ca unei adevãrate femei, mã simt cu mult
mai puternicã, nu vreau sã mor !

(cu adâncã pãrere de rãu)
Pe marele, bogatul ºi  celebrul  Emil Weislowitz, proprietarul  luxosu-

lui  Hotel Parc din centrul Oradiei , l-au arestat jandarmii ºi l-au dus la ºcoala
elementarã  de pe strada Criºului. Ungurii i-au ajutat pe nemþi sã-i devasteze
tot hotelul.  Bietul Weislowitz!  A meritat oare sã facã pe marele ungur?
Despre el se  spune în oraº   cã ar fi confecþionat potcoavele de aur sau de
argint cu care a fost potcovit calul alb pe care a intrat Horty in Oradea...  ªi
acum , iatã rãsplata!   Sub conducerea româneascã a fost bãtut de jandarmi
români pentru propagandã maghiarã.  Dupã retragerea românilor, este bãtut
acum  de jandarmii unguri  pentru  cã este evreu... 

Nimeni nu  mai  þine  socotealã cã a fost un mare ungur , cã a luptat vite-
jeºte în primul rãzboi, cã  i s-a umplut pieptul cu decoraþii austriece ºi
ungureºti ...

El  este  acum  în 1944  doar evreu. ªi atât...
Nenea Béla ne-a spus cã  prima lege antisemitã a apãrut deja în 1938 ºi

era îndreptatã împotriva intelectualilor ºi artiºtilor evrei, apoi în 1941 a fost
datã o altã lege spre apãrarea rasei ariane ºi care  interzicea  cãsãtoria evreilor
cu arienii... 

Deci, este clar  cã nu mã mai pot cãsãtori cu un gentleman.
Decât dacã fug în strãinãtate...  Decât dacã fug în România...
(se stinge lumina)

TABLOUL 5

(Singurã , ca de obicei, in camera ei, Eva Heyman priveºte ºi suceºte
pe toate pãrþile o bucatã de stofã în formã de stea galbenã. O aruncã  cât
colo, dar  privirea îi alunecã pe  ziar)

Eva Heyman: Ziarul acesta a fost adus pe ascuns de bunicul meu din
oraº...  

(citeºte  pe prima paginã): 
„Evreii sunt obligaþi sã poarte stea galbenã cu ºase colþuri pe pieptul

stâng... cei care poartã steaua galbenã nu au dreptul de a folosi vreun
autovehicul, nici pentru circulaþie, nici pentru transport, nu  au dreptul de
a purta uniformã, îmbrãcãminte oficialã ºi nici veºmânt tradiþional
maghiar...”

(aruncã ziarul pe jos)
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Din 5 aprilie , toti evreii vor   trebui sã poarte o stea galbenã.  Steaua lui
David.  Ea  este în ºase colþuri,  are dimensiunea de  lo pe lo  centimetri, tre-
buie cusutã doar  în partea stângã deasupra inimii  ºi  pe toate hainele ºi pal-
toanele. ... Mi-am cusut nu numai pe pardesiul meu bej  exact deasupra inimii
steaua galbenã a lui David, ci pe toate hainele pe care le am... Steaua nimicni-
ciei  noastre  trebuie bine cusutã  ca sã nu  se desprindã cumva ... Când a aflat
aceastã veste, pe bunica au apucat-o isteriile , încât bunicul a fost nevoit sã-i
facã o injecþie pentru a o calma...

(Aratã spectatorilor steaua cusutã pe îmbrãcãmintea sa)
Toþi evreii din Oradea îºi poartã steaua  stigmatului  ca pe un semn

îngrozitor al ruºinii pentru o faptã  condamnabilã  pe care nu au comis-o , dar
pentru care sunt, totuºi, condamnaþi  în chipul cel mai de neînþeles cu
putinþã...

Un poet ar spune cã toate stelele de pe cer au coborât în noaptea de 5
spre 6 aprilie , ca sã aline în acest fel suferinþele evreilor de acum...

Am auzit însã cã în România evreii nu sunt obligaþi neapãrat  sã poarte
steaua galbenã ca în Germania ºi Ungaria...

Nenea Bela care este ziarist ne –a spus cã, la vederea evreilor care pur-
tau steaua galbenã,  consulul general al Regatului României din Oradea, dl.
Mihai Marina a  spus textual „ªi actualul regim maghiar mai vorbeºte despre
superioritatea culturalã?” 

Iar un  gazetar ungur a fãcut remarca precum cã aceasta situaþie îngro-
zitoare s-a datorat numai unei „porunci a germanilor”. La care , consulul gene-
ral a replicat  exact aºa: „Lãsaþi, vã rog, la noi, în România sunt mai demult ºi
mai mulþi hitleriºti ºi,totuºi, nu au putut impune aºa ceva !”*

Nenea Bela ne-a mai spus cã principele calvinist  Gabriel Bethlen al
Transilvaniei a dat  o lege în anul 1621, potrivit cãreia evreii din Ardeal sã nu
mai poarte ruºinoasa patã galbenã, degradantã pe hainele lor, aºa cum se
purta în toata   Europa acelor vremuri... ªi, iatã,  ce ne fac acum urmaºii lui de
la Budapesta ...

Ni s-a tãiat ºi telefonul. Se vor lua toate prãvãliile de la evreii din
Oradea... Mama este  foarte speriatã. Vrea ca nenea Béla sã fugã negreºit  peste
graniþã în România , ºtiut fiind  în toatã Ungaria cã este  ziarist ºi are  vederi
de stânga. I-au ajuns patru luni de inchisoare pe  bulevardul Margit din
Budapesta si cincisprezece luni de muncã  forþatã în Ucraina...

Se zice cã Guvernul din Pesta pregãteºte acum  o ºi mai  mare ticãloºie:
toþi cei care nu s-au nãscut în Ungaria ºi sunt evrei, vor fi duºi în Polonia...
Nenea Bela spune la toþi cunoscuþii sãi, dar mai ales nouã, cã trebuie neapãrat
sã procurãm documente false ºi sã trecem în România, altfel vom fi pierduþi...
Nenea Bela ne-a mai spus cã  patru evrei din Oradea ºi anume Katz Iosif,
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Kahan Marta, Krakorschi Jan ºi Pauker Isac au fugit cu ajutorul  a douã cã-
lãuze române, Teodor Ticrat ºi Mihai a Petrii Dãrabului, în România printre
satele Sântelec ºi Felcheriu la Tãºad ºi de acolo mai departe spre Ginta.

(Se aud bãtãi puternice în uºã ºi fãrã  sã mai aºtepte încuviinþarea
Evei, în camerã intrã doi jandarmi cu pene de cocoº la pãlãrie)

Jandarm 1: Jó  nápot!
Eva Heyman (înspãimântatã): Jó  nápot, uraim !
Jandarm 2 (aspru) : Fetiþo, trebuie sã ºtii cã în baza legii Statului

Ungar,  bunurile  evreilor sunt confiscate!
Eva  Heyman (începe sã plângã): Nu , vã rog,  nu !
(Impasibili, jandarmii se îndreaptã spre colþul camerei unde pe

trepied troneazã vechiul aparat de fotografiat al Evei; aceasta se repede  spre
aparat ºi îl strânge la  piept)

Vã rog din suflet,  lãsaþi-mi  aparatul de fotografiat; vreau sã devin
fotoreporter.

Jandarm  l : Nem ! Nem soha !
(Dupã o luptã scurtã ºi fãrã ºansã, cei doi ies cu aparatul fixat pe

trepied ºi apoi revin iar, îndreptându-se spre bicicleta roºie)
Eva Heyman:  Nu, vã  rog, nu !  Nu- mi luaþi bicicleta! Vã  rog din

suflet, lãsaþi-mi-o doar  pentru o singurã zi, sã pot face  cu  ea ultima plimbare!
Fie-vã milã de o biatã fatã ca mine, chiar dacã este evreicã!
Jandarm 2 : Nem !   
Jandarm  1: Nem!   Nem soha !
( La refuzul acestora , Eva Heyman  se luptã iar cu cei doi jandarmi,

se prinde cu mâinile de roata din spate a bicicletei, jandarmii o târãsc aºa
dupã ei pe podea pânã când fetiþa cedeazã)

Eva Heyman : Sã vã fie ruºine! Luaþi bicicleta unui copil!  Hoþilor !
(Cei doi jandarmi ies cu bicicleta  roºie pe uºã)
Ticãloºilor ! Vânduþilor !
Ai mei au adunat bani un an ºi jumãtate ca sã o pot dobândi.   O boteza-

sem Vineri, numele fiind împrumutat din romanul Robinson Crusoe. Am
cumpãrat  bicicleta într-o zi de vineri, mi-a fost credincioasã  ca sclavul  cu
acelaºi nume  din cartea cu Robinson Crusoe... 

(ridicând pumnul în direcþia uºii pe care au ieºit jandarmii)
Asasinilor !   Îmi ucideþi sufletul ! Mi-aþi furat  prietenul cel mai drag:

aparatul de fotografiat... Mi-aþi luat bicicleta. Ieri, aþi luat maºina de cusut,
radioul, telefonul, aspiratorul, aparatul electric de prãjit, maºina de scris,
argintãria cea scumpã , covoarele vechi , oglinda veneþianã...

Mama mea are dreptate când  afirmã cã oamenii cinstiþi au trebuit
mereu sã se refugieze din aceasta þarã, Ungaria, cãci altfel erau întemniþaþi ori



asasinaþi... Nenea Béla îmi spune mereu cã toþi trebuie  acum sã  ne procurãm
documente false ºi sã trecem în România... dar bunica Racz când aude asta, i
se face rãu...

Veneam de la ºcoalã când  am vãzut  cu ochii mei soldaþii nemþi  cum
au intrat pe strada noastrã cu tunuri ºi cu tancuri, aºa ceva am vãzut numai la
actualitatea cinematograficã... Arienii din Oradea   ne salutã cu rãcealã  sau
,pur ºi simplu,  întorc capul, prefãcându-se cã nu ne vãd... Beciul primariei a
devenit temniþã pentru deþinuþii politici... Am vãzut azi de la fereastra
camerei mele  cum nenea Waldmann a fost lovit cu piciorul în spate de un
ofiþer neamþ pe când îi evacuau  familia din  curtea propriei lor case...

Am mai aflat azi  cã poliþia germanã se numeºte Gestapo.
(se aºeazã frîntã la masa de scris)
Micul meu Jurnal, mi-ai rãmas numai tu. Pe tine nu te-au confiscat jan-

darmii unguri , fiindcã eºti mic ºi mereu te ascund chiar ºi de ochii  alor mei.
Vreau sã – þi mãrturisesc  cã sunt foarte, foarte   nefericitã. De ce au trebuit sa
pãtrundã pânã aici aceºti sãlbatici de  de naziºti ?  Fãrã ei, jandarmii nu ar fi
avut atâta curaj...

Nenea Béla ne spune însã cã ruºii au ajuns deja in România,  iar debar-
carea englezilor ºi americanilor în Balcani  este doar o chestiune de zile...

Radioul anunþã mereu alarmã aerianã ºi  înjurã evreii cum îi vine la
gurã , ca niciodatã pînã acum... Mama a vorbit azi cu  Pesta. A aflat cu groazã
cã  toþi  prietenii ei ºi-ai lui nenea Béla sunt arestaþi de cãtre nemþi ºi  cã
romanele ºi scrierile tatãlui meu vitreg nenea Béla  vor fi date la topit, fiind
dãunãtoare societãþii... 

(adânc contrariatã)
Chiar ºi romanul „Bãieþii din strada Pal” al lui Molnar Ferenc  va fi dat

la topit...
Nu pricep ce poate fi dãunãtor în aceastã carte pentru copii,  pe care

am citit-o ºi eu !
Dar cel mai rãu, aud cã mereu cineva dintre cunoscuþii noºtri moare

în chip neaºteptat...
Eu plâng întotdeauna când aflu  cã undeva cineva , chiar necunoscut

mie,  a murit...
(strigã tare)
Eu nu vreau sã mor ! Am trãit atât de puþin !
(Începe sã plângã cu suspine).
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*Antonio  Faur, Istoriografie, culturã ºi politicã în vestul României,vol.îngrijit de  Radu Romî-
naºu, Editura Universitãþii din Oradea, 2011 ºi Raportul Consulului general român din Oradea
despre situaþia evreilor dinTransilvania de Nord (l944).
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Tabloul 6

(Eva Heyman  traverseazã dintr-un colþ la altul camera ei. I se citeºte
o adâncã tulburare pe faþã).

Bunicul meu a venit acasã cu o ºtire îngrozitoare: nemþii îi dau afarã pe
evrei care au casele cele mai frumoase  ºi nu-i lasã sã ia cu ei decât ce au
asupra lor ºi nimeni nu se intereseazã unde vor dormi...

(desface un ziar ºi citeºte)
Bunicul mi-a fãcut rost de acest ziar cu riscul  de a fi împuºcat. Scrie aici

cã prin Ordinul nr 6163 al Ministerului de Interne din Ungaria  s-a decis strân-
gerea evreilor în ghetouri... Deci, este oficial, nu mai este loc de absolut nici
o  îndoialã...

Evreilor care s-au încrezut în nemþi ar trebui sã le fie  ruºine...
Este adevãrat cã   la mare ananghie  evreii se primesc unii pe alþii, dar

bunicul  ne-a mai zis cã se întâmplã cã acela ce a primit pe cineva în casã,
peste o orã sã fie ºi el scos la rândul lui  din imobil ...  Tot mai multe familii de
evrei din Oradea se trezesc în stradã fãrã adãpost...

Nu mai avem dreptul de a fi informaþi, ni s-au confiscat aparatele de
radio...

Nenea Béla ne-a  surprins cu o ºtire de senzaþie: foarte mulþi evrei vor
sã se creºtineze, fie la catolici ,fie la reformaþi. Dar preoþii creºtini din Oradea
dau din colþ în colþ ºi spun cã  mai  întâi candidaþii iudei    trebuie sã înveþe  în
ºase luni religia  ºi Noul Testament al lui Iisus Hristos   ºi abia apoi sã se poatã
creºtina! Bineînþeles cã este prea târziu pentru evrei sã mai studieze acum  cu
sabia hortistã  deasupra capului   religia creºtinã ! Nenea Béla ne-a spus cã
prin aceastã atitudine, bisericile catolicã ºi reformatã din Oradea  ºi-au dat pe
faþã arama fascistã... Eu am crezut întotdeauna  cã preoþii creºtini sunt niºte
sfinþi ºi cã îi ajutã pe cei aflaþi în suferinþã. Se vede cã Biserica ajutã pe creºtinii
necãjiþi, nu pe evrei. Pe noi cine  ne ajutã?

(Se stinge lumina)

Tabloul 7

(În camera Evei Heyman. Se vede cã este cuprinsã de  deznãdejde)
Azi, în 9 aprilie 1944, l-au arestat pe tãticul meu natural cel care

seamãnã cu un arian de pe coperta revistei Signal în miez de noapte ºi i-au
sigilat apartamentul.Am mai aflat cã în ºcoala de pe strada Criºului au fost
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închiºi sute de evrei din Oradea. Au fost duºi  acolo la început  numai  evreii
foarte bogaþi ºi  apoi  cei mai puþin bogaþi... tata face parte din a doua cate-
gorie. Am fost  cu mâncare la el. Încã de  pe pod, am vãzut cât amar de lume
aºtepta  fãrã o vorbã  în faþa ºcolii ... Foarte mulþi bãieþi  stãteau cuminþi cu
sufertaºele în mâini în faþa ºcolii.

Tanti Friedlander mi –a explicat în timp ce stãteam la coadã cã  tãticul
meu este un fel de amanet. Deci, tata , a devenit om - amanet.

Adicã un om care stã acolo pânã spune unde ºi-a ascuns bunurile de
valoare ºi apoi este eliberat, nu mai este om- amanet ...

Este o situaþie îngrozitoare, fãrã ieºire. Suntem arestaþi pe rând, dupa
importanþa noastra. ªi nimeni nu se revoltã...      

(încleºtându-ºi cu putere pumnii mici)
Dacã m-aº revolta eu ? De una singurã. Sã  ajung un fel de viteazã Iudit

ca  în vechime  ºi   sã retez  cu sabia  capul vreunui Holofern - jandarm ungur
ori  Holofern -ofiþer neamþ cu grad  înalt... De la general în sus...

Ar trebui dat  un exemplu  de  mare  curaj  ca toatã evreimea din
Oradea sã sarã la arme...  Nenea Béla  ne-a spus cã  evreii din ghetoul din
Varºovia s-au rãsculat împotriva naziºtilor ºi, deºi slab înarmaþi, au rezistat tru-
pelor SS timp de patru sãptãmâni... Apoi tot el  ne-a mai spus cã s-au revoltat
ºi evreii din ghetourile din Bialystok ºi Vilnius...   Poate trebuie doar o scân-
teie ºi tot butoiul evreiesc de  pulbere din Oradea  sã sarã în aer... iar aceea
scânteie aº putea sã fiu chiar eu , Eva Heyman...

(începe sã cânte  cu pletele  în vânt refrenul rãzboinic din Marsilieza)
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons, 
Qu  ́un sang impur
Abreuve nos sillons !   
Ah, Doamne, dacã ar mai fi trãit Marta, buna ºi curajoasa mea prietenã!
M-ar fi ajutat sã organizez în Oradea  un fel de rãscoalã !  La ce  serveºte

mãreaþa istorie a poporului nostru, dacã acum  nu suntem în stare sã  încer-
cãm mãcar  sã dãrâmãm zidurile Ierihonului  nazist ?  O altã soluþie nu se
întrevede...

Nenea Nadany Zoltan, ºeful arhivelor din Bihor vine in fiecare searã la
ai mei. Dar nu le poate procura documentele false, deºi  este ºeful arhivelor.
Ne-a spus cã  în arhive s-ar putea „gãsi” doar o falsã strãbunicã ºi un fals
strãbunic, dar tatãl meu vitreg ar avea nevoie de un document militar fals, de
o foaie de evidenþã militarã falsã... Dar aºa ceva nu existã în arhivele lui nenea
Nadany Zoltan. ªi  nenea de la arhivele judeþului Bihor  este atât de trist  din
cauza asta, de parcã a-i zice cã el este  un evreu adevãrat, nu un arian...
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Ce-ar fi,  bunul ºi dragul meu Jurnal, dacã aº organiza o rãscoalã a
evreilor din Oradea?  Bunicul meu  nu ar mai ascunde banii, ci ar cumpãra
de toþi arme din România...

Eu m-aº mulþumi ºi cu un simplu pistol , dar iubitului meu Vadas Pista
i-aº dãrui  o mitralierã...

(Începe sã þopãie de bucurie prin camerã sedusã  de ideea  rebeliunii)
(Se stinge lumina).

TABLOUL 8

(Eva Heyman se plimbã îngrijoratã prin camera sa)
Eva Heyman:  Cei din jurul meu sunt atât de laºi, încât nici nu am

îndrãsnit sã aduc vorba de o revoltã... Sau mãcar sã sugerez ideea de
împotrivire  sau de protest civil  al evreilor din Oradea...

(deznãdãjduitã)
În primul rând,  bunica ar þipa la mine  cã sunt o nebunã  bunã de dus

la spital... Ar face o crizã de isterie cu siguranþã... Mama mi-ar trage douã
perechi de palme... 

Nenea Bela ne-a povestit  în mare secret  cã,  în drumul sãu spre Elveþia,
ambasadorul Regatului României, dl. Vespasian Pella l-a vizitat pe consulul
general  Mihai  Marina din Oradea . Acesta i-a înmânat ambasadorului  un
raport amãnunþit despre atrocitãþile la care sunt supuºi evreii din Ungaria, cu
rugãmintea de a înmâna acest raport Crucii Roºii Internaþionale din Elveþia
sã ºtie toatã lumea civilizatã ce se întâmplã cu noi...

Cum sã te împotriveºti diavolului nazist, Doamne ?
Azi, l8 aprilie, a venit de la Pesta veriºorul  creºtin al mamei mele, este

funcþionar la Hotel Panonia, îl cheamã Sany Kaufmann ºi a adus acte false
pentru pãrinþii mei, le-a furat, pur ºi simplu, de  la hotelul unde lucreazã.
Când a aflat, bunica s-a trântit pe jos în semn de protest ºi a fãcut obiºnuitele
sale  crize de isterie ...  Nu vrea sã fie pãrãsitã. Mama  ºi-a dat cuvântul  de
onoare cã n-o sã evadeze  în România. Apoi mama  s-a retras  în camera ei ºi
a plâns ore  în ºir, strigând cã ºi-a ratat unica posibilitate  de a-ºi salva viaþa ºi
cã vom deveni în curând hoituri pe undeva prin Polonia. Chiar aºa a spus:
hoituri...

(se opreºte o clipã ºi se prãbuºeºte pe un scaun)
Deci, ne vor duce, totuºi,în Polonia. Mama a scãpat porumbelul pe

gurã, nu ºi-a dat seama. Dar oare o fi adevãrat? Mã vor duce ºi pe mine ca ºi
pe prietena mea Marta pentru cã sunt evreicã ºi am bicicletã roºie ca ºi ea?
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(mângâind filele din jurnal)
ªtiu cã e o mare prostie  ce spun acum, dar crede-mã  Micul meu Jurnal,

cã a început sã-mi fie, pur ºi simplu,  groazã  cã mã voi scrânti la cap  ca buni-
ca... In fiecare zi aproape apar legi, decrete, ordonanþe, circulare, hotãrâri
împotriva evreilor... De pildã, de la  1 mai, evreii din Oradea nu mai au voie sã
iasã pe stradã decât între orele 9 ºi 1o dimineaþa... Slujinica noastrã creºtinã
Marika a trebui sã plece de la noi... Evreii nu au dreptul sã aibã angajaþi
creºtini...

Dar asta nu –i nimic pe lângã ce am mai aflat. Este  cea mai groaznicã
veste posibilã: s-a înfiinþat ghetoul pentru evrei din Oradea. Cãlãul evreimii
maghiare este secretarul de stat Endre László de la Budapesta. Spaþiul stabilit
în Oradea  este tot  în cartierul evreiesc, unde a mai existat încã din negura
timpului  Varadinumului  un ghetou pentru evrei... atunci când evreilor  li s-a
poruncit în evul mediu  sã poarte o bonetã   ascuþitã  pe cap ºi o rondelã roºie
sau galbenã pe piept...   istoria cruntã pentru evrei  se repetã  la infinit...

(îºi frânge mâinile)
Mi-e fricã de ghetou, mi-e fricã de moarte... aº vrea sã stau  ºi într-o

cocinã de porci,ori în grajd cu vitele, aº munci oriunde pe brânci, numai sã
nu mor... Doamne, ajutã-mã sã nu mor !   Vreau sã trãiesc, Doamne, vreau sã
trãiesc, sã trãiesc... 

(Se stinge lumina)

TABLOUL 9

(Eva Heyman stã înghesuitã pe o saltea alãturi de alte saltele, chinu-
indu-se sã scrie în jurnal, iar în spate se desluºesc gratiile ghetoului din
Oradea)

Eva Heyman :  Suntem în  5 mai l944...
(începe sã scrie)
„Micul meu Jurnal, tu  nu te mai afli pe str Gyöngyösi Istvan nr 3,

adicã  acasã, nici la  Aniko, nici la Tuºnad, nici la Balaton, nici la Pesta,
nicãieri unde ai fost cu mine, ci în ghetou...”

(azvârle jurnalul, extenuatã)
Primarul Gyapay Laszlo a dat ordinul de ghetoizare... 
Ghetoul din Oradea, un ghetou de tranzit, sogenannte  Durchgangs-

getto,  un  ghetou model , se spune... ªi  cel mai mare din Ardeal ºi din toatã
Ungaria... 
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Trei zile  am stat acasã  cu sufletul la gurã   sã vinã sã ne ia... Stãteam toþi
ascunºi prin camere  cu sufletele împietrite de groazã, aºteptând pe jandarmi...
Au venit, în sfârºit.  Doi jandarmi unguri cu un camion german dupã ei...
Mama mea ne-a spus cã ne meritãm soarta, cã suntem ca niºte animale
proaste care aºteaptã sã fie duse ºi spintecate la abator... de câte ori mama mea
se revoltã pe buna dreptate, bunica mea are crize de isterie... 

(culege jurnalul de pe jos, scrie cu  voce tare)
Simþeam cã dacã  mai dureazã mult acea cumplitã liniºte, înnebu-

nim cu toþii. Apoi,totul s-a întâmplat ca într-un film. Cei doi poliþiºti care au
venit sã ne ridice, n-au fost nici mãcar neprietenoºi. Numai cã le-au luat
inelele de logodnã bunicilor ºi lui Agi. Tremurând din tot corpul, Agi nu
reuºea sã-ºi scoatã inelul. In sfârºit, i l-a smuls bunicul. Ne-au verificat apoi
geamantanele. Pe bunicul nu l-au lãsat sã ºi-l ia.Era din piele de porc. Ni s-a
spus cã e rãzboi ºi pielea e necesaã soldaþilor. Nici pe mine nu m-au lãsat sã-
mi iau mica mea poºetã roºie; am  luat cu noi genþile  de ºtrand  ºi  poºeta
de stofã a bunicii. Unul din poliþiºti mi-a zãrit lãnþiºorulde aur  de la gât, pe
care-l primisem de ziua mea ºi de care atârna cheiþa ta, Micul meu
Jurnal.Încã tot n-aþi auzit, a þipat poliþistul, cã n-aveþi  dreptul sã pãstraþi
obiecte de aur ! Acestea nu mai sunt proprietate evreieascã, ci avut naþional!  

(intrerupe scrisul,  cu glasul tremurând de emoþie)
In lipsa lãnþiºorului de aur, mi s-a dat voie sã-mi iau o panglicã de cati-

fea de care sã atârn cheiþa cu care descui cutiuþa în care þin jurnalul meu
intim.

Primul care s-a urcat în camion a fost bunicul, sã ne dea curaj. Am
urmat noi, am stat în picioare în camion ºi am vãzut cum lumea  bunã din
Oradea îºi fãcea promenada  de dupã amiazã, indiferentã la suferinþa noastrã,
a evreilor, care fuseserãm înainte vreme   respectabilii lor concitadini...

Când am ajuns în faþa intrãrii în ghetou pãzitã de jandarmi cu pene de
cocoº la pãlãrii, mama mea Agi  a þipat ca  muºcatã de ºarpe: se teme de jan-
darmi mai rãu decât de animalele sãlbatice...

M-a fulgerat un gând: ce-ar fi dacã aº spune mamei cã trebuie cu orice
preþ  sã nu mai þipe atât, sã se stãpâneascã, sã mã ajute sã  organizãm o revoltã,
dacã tot a spus cã  suntem ca niºte animale  care aºteaptã sã fie duse la aba-
tor?

Comisia de la Primãrie ne- a stabilit loc de dormit , ca la animale, în
ghetou pe str. Szacsvay nr. 2o. Oamenii au locuinþã, animalele au loc de
dormit,nu-i aºa? Am cãrat bagajele pânã acolo, mai mult, târându-le. Abia când
am ajuns acolo, am realizat îngroziþi cã noi nu vom mai avea locuinþã...

(Schimbare de atitudine bruscã)
Dar când am ajuns  la adresa fixatã de comisie  în dreptul imobilului

Vajda , cine stãtea în poarta acestuia? 



Paºcu Balaci

208

FA
M

IL
IA

 - 
15

0

Tocmai Vadas Pista !
Am simþit flãcãri în obraji. El ne-a ajutat sã ne instalãm. Din cauza înghe-

suielii, Vadas Pista  m-a aburcat pe pervazul ferestrei, pentru cã acolo nu mai
era loc de stat.ªeful rabin Vajda  a hotãrât ca femeile ºi copiii sã doarmã sepa-
rat de bãrbaþi, dar femeile s-au opus, nu voiau sã se despartã de soþii lor...
Atunci s-a ajuns la un compromis: sã se facã tot posibilul ca familiile sã rãmânã
împreunã. Aºa încât ne-am dezbrãcat pe întuneric. A doua zi, dimineaþa
devreme, când am vrut sã aprindem lumina electricã, am constatat cã nu
ardea nici un bec . Am fost deconectaþi de la reþea.  Suntem aici l3 femei ºi
bãrbaþi înghesuiþi într-o singurã  camerã...ªeful  marelui ghetou- model din
Oradea este lt.col.  de jandarmi vitéz Jenö  Peterffy. Totul ne este interzis aici.
În afarã de moarte. Jandarmii ne-au confiscat toatã mâncarea, vom mânca
odatã pe zi,  din ce ne aduc ei.Ne-au confiscat lemnele din pivniþã, þigãrile,
chiar sumele de  3o de pengö pe care poliþiºtii ne-au lãsat sã le luãm cu noi
atunci când ne-au ridicat din casã.

Acum aici în ºapte camere  am numãrat cã dorm  84 de persoane. Nu
pot sã-l vizitez pe tatãl meu natural, deºi este aproape de mine, vizitele de
orice fel sunt interzise...Ghetoul este pãzit de jandarmi. Ni s-a spus limpede:
cei care încearcã sã pãrãseascã ghetoul fãrã permis ori prin locuri interzise
sau fãrã a fi însoþiþi de jandarmi, vor fi împuºcaþi. Deºteptarea e la ora ºase,
stingerea  la ora  douãzeci. Încãperile nu pot fi pãrãsite decât pentru nevoi
fiziologice... Dar veceul s-a înfundat încã din prima zi,  acolo este o mizerie
cumplitã...

Cumplita  ghetoizare din Oradea  a adus cu sine un val de sinucideri...
cei sensibili ºi-au luat adio de  la lumea asta...  S-au sinucis  Dezideriu Klein, dr
Ludovic Erczmann, procuristul Solomon Czitran... Bunicul fiind farmacist, dã
oamenilor mai în vârstã otravã dacã îi cer. Ne-a spus cã cel mai bine ar fi sã ia
ºi el cianurã ºi sã-i dea o porþie bunã ºi bunicii...Toþi capii de familie trebuie sã
fie anchetaþi . Ei sunt duºi  la fosta fabricã de bere Dreher unde sunt bãtuþi sã
spunã unde au ascuns aurul ºi bijuteriile. Se aud pânã aici la noi urletele lor
de durere.  Pentru a se mai atenua zgomotul,  se transmite zi ºi noapte melo-
dia „Csak egy kislany van a vilagon” (Doar o fetiþã existã pe lumea asta).
Când se opreºte melodia, se aud iar urletele de durere ale celor schingiuiþi de
anchetatori... Se aude cã , cei anchetaþi, sunt nu numai bãtuþi, ci ºi curentaþi...
Le curge sângele  pe nas ºi pe gurã, vin cu dinþii rupþi,tãlpile le  sunt  atât de
umflate, încât bieþii de ei  nici  nu mai pot sta pe picioare... Pe  soþia lui Nandor
Weiss au plesnit-o cu cravaºa , i-au zdrobit sânii  , strângându-i cu uºa pânã
când a leºinat... Pe soþia avocatului  Miksa Gellert au bãtut-o în faþa propriilor
copii, ce þipau înnebuniþi de groazã... Pe dr. Nandor Kalman  n-au reuºit cãlãii
sã-l doboare. Este puternic, este sportiv. A reuºit sã reziste tuturor bãtãilor.
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Atunci  au adus pe fetiþa lui , pe Gretti ºi au început sã o batã în faþa lui...
Puternicul sportiv nu a mai rezistat ºi a þipat:  „Lãsaþi-mi în pace fetiþa, cos-
tumele mele ºi  bijuteriile  soþiei le gãsiþi la avocatul Pelle Gyorgy”... Numai
atunci, cãlãii au încetat sã-i mai batã fetiþa... 

(cade cu genunchii pe podea)
Doamne, cum poþi îngãdui una ca asta !
(începe sã scrie in Jurnal cu febrilitate)
„Totul ne este interzis, iar lucrul cel mai groaznic este cã toate pedepse-

le sunt, de fapt, una singurã: moartea .”
(Se stinge lumina).

TABLOUL 10

(În aceeaºi camerã   de ghetou din Oradea.)
Eva Heyman :  Azi este 3o mai 1944... Toþi de aici spun cã vom rãmâne

în Ungaria, cã vom fi duºi doar pânã  la Balaton ca sã muncim. Dar acum am
observat cã nimeni nu mai zice „ ne duc”, ci cã „ne deporteazã”...  Deportare...
ce cuvânt poate fi ãsta? Nu am mai auzit niciodatã de acest cuvânt  decât aici
în ghetou.

(Scoate cu mare grijã dintr-o bocceluþã un aparat de fotografiat de
mici dimensiuni)

Mama ºi cu nenea Béla au cumpãrat  la negru ºi  cu o grãmadã de bani
acest micuþ aparat de fotografiat ... Este o adevãratã bijuterie a tehnicii... Eu nu
renunþ în ruptul capului de la decizia de a fi fotoreporter ºi o mare ziaristã...
Am fãcut aici pe ascuns  o sumedenie de fotografii ...  Cârdurile de sãrmani
evrei care au intrat numai  cu bocceluþele în mâini  pe poarta ghetoului, copiii
ºi bãtrânii bolnavi, înghesuiala teribilã  din camere...

Am fotografiat regulamentul de ordine interioarã al ghetoului ºi arti-
colul 7 care sunã aºa:  „În ghetou trebuie sã fie liniºte ºi în timpul zilei. Sunt
interzise  strigãtele, zgomotul, cântatul, certurile. Între stingere ºi deºteptare,
ghetoul trebuie sã fie pustiu ºi mut „.

Am aflat ºi cifra aproape exactã a evreilor din lagãrul de la Oradea.
Sunt  peste  l9.000  de  evrei închiºi aici, ghetoul are o suprafaþã de

numai  l30 iugãre, doar 50 pânã la 60 de centimetri pãtraþi revin unei per-
soane, copiii mici ºi bãtrânii se culcã ades pe solul gol...

Ghetoul  este înconjurat de un gard înalt de peste doi metri, iar gea-
murile spre casele creºtinilor au fost acoperite cu scândurã...

Am fãcut  fotografii ºi la gardul  înalt  ºi la geamurile astupate...
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Zilnic, maºinile intreprinderii de pompe funebre Tarsoly din Oradea
carã victimele decedate în cursul bãtãilor  sau cadavrele celor care s-au sinu-
cis, ale celor care  nu au mai rezistat torturilor aplicate de cãlãii lui Peterfy,
ºeful ghetoului ...   Am reuºit sã fac o pozã  ºi cu  aceste maºini infernale ...

Acum de curând am fotografiat  trenurile care pornesc încãrcate cu
evrei din Parcul  Rhedely...

Trenurile , deci, pornesc nu din garã, aºa cum ar fi normal, ci de aici
din Parcul  Rhedely, sã nu observe lumea  din oraº cum suntem deportaþi...

Am fotografiat  de sus niºte vagoane cu  placarte  având  inscripþia
„Cadouri pentru sinistraþii germani din partea naþiunii ungare”, pentru cã
nenea Bela mi-a spus sã le fotografiez întrucât „ cadourile „ erau  bunurile
confiscate ale evreilor  din Oradea... Zidul ghetoului trece, ca într-o enormã
ironie, chiar pe lângã peretele casei noastre...

(Afarã, din curtea interioarã a ghetoului se aud strigãte de durere
urmate de cuvintele: „Na, te ven gazember, most megmondod az igazat? -
Ei, ticãlos bãtrân, acum îmi spui adevãrul?) Eva se repede la geam ºi
fotografiazã cu nesaþ.) 

Doi jandarmi bat  cu sete  pe un evreu ca sã le spunã unde a ascuns
aurul... 

În spaþiile depozitului fabricii  de  bere Dreher din Oradea au fost cre-
ate spaþii de anchetare a evreilor care sunt bãtuþi sã spunã unde au ascuns
aurul ºi bijuteriile...

Am auzit cã acele spaþii se numesc „monetãrii”, pentru cã se bat evreii
pânã când spun unde au ascuns  monedele de aur...

Ieri, am  fotografiat  tãlpile însângerate  ale unui doctor care a fost bãtut
la „ monetãrie”...   Doctorul m-a rugat, înainte de a muri, sã trimet toate  pozele
din ghetou ºi certificatele lui medicale la Crucea Roºie Internaþionalã... Am
fãcut poze ºi la veceul  înfundat încã din prima zi...

Am auzit cã jandarmii  au înghesuit ºi câte 8o de oameni într-un singur
vagon, unde au pus doar douã gãleþi: una pentru apã , cealaltã pentru  satis-
fãcut necesitãþile naturale...  Pe deasupra,  au ºi  lãcãtuit vagoanele de nu intrã
un strop de aer...

Mã gândesc într-una la Marta ,prietena mea.   A ajuns aproape o obsesie
pentru mine... Mi-e teamã cã mi se va întâmpla  acelaºi lucru, degeaba spun
toþi cã nu ne duc in Polonia , ci  numai   la Balaton.

Dar nenea Lustig din lagãr ne-a  întrebat: „ Dumneavoastrã ºtiþi unde
sunt evreii din Austria, Germania, Olanda, Cehoslovacia, Franþa”?  Nici eu nu
mai ºtiu câte nume de state a mai înºiruit nenea Lustig. Apoi ne-a rãspuns tot
el cã evreii  au fost duºi toþi în Polonia câte 70 în câte un vagon pentru vite. A
mai întrebat: „ Dumneavoastrã chiar credeþi cã, dupã  toate câte s-au comis
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aici în Oradea, vor admite ca fie ºi un singur martor ocular sã rãmânã în
viaþã?” 

I-am povestit lui Vadas Pista despre ce a spus nenea Lustig, dar iubitul
meu m-a liniºtit ºi m-a îndemnat sã nu –i dau nici o crezare.

Dar dacã, totuºi...
(Incepe sã scrie  cu febrilitate cu voce tare în jurnalul sãu)
Mã gândesc într-una la Marta ºi mi-e teamã cã ºi nouã  ni se va

întâmpla acelaºi lucru  degeaba spun toþi  cã pe noi nu ne duc in Polonia ,
ci la Balaton. Deºi, eu, Micul meu Jurnal, nu vreau sã mor, eu vreau sã trãiesc,
chiar dacã din intreg sectorul numai eu aº putea rãmâne aici. Aº aºtepta
sfârºitul rãzboiului într-o pivniþã sau în pod sau în orice gaurã; eu, Micul
meu Jurnal, m-aº lãsa sãrutatã ºi de jandarmul acela care se uitã cruciº  ºi
care ne-a luat fãina, numai sã nu mã ucidã, numai sã mã lase sã trãiesc...
Vãd pe fereastrã cã jandarmul prietenos i-a dat voie lui Mariska ( slujnica
familiei n.a.) sã intre in casã... Nu mai pot scrie, Micul meu Jurnal, îmi curg
lacrimile, fug la Mariska...

(se mai aude glasul  ei din culise)
„Sã ai mare grijã de Jurnal, Mariska, nu plânge,eu mã voi întoarce, voi

rezista, dumneata, Mariska, ºtii ce fatã puternicã sunt eu... Nu fi tristã, vei mai
veni dumneata  la noi, o sã vezi, iar eu îþi voi  citi mai departe din „Fii omului
cu inima de piatrã”...

(Se stinge lumina)

TABLOUL 11

(17 octombrie  1945.  Intr-o infirmerie (Revier) din lagãrul C al lagã-
rului de exterminare Auschwitz- Birkenau.  Frumoasa Eva  Heyman din
Oradea este într-o stare de nerecunoscut. Reuºeºte cu greu sã se ridice de pe pri-
ciul de lemn al infirmeriei  unde este internatã  ºi se îndreaptã spre public.)

Nu mã mai recunoaºteþi, nu-i aºa ?
(Încercând sã –ºi menþinã cât de cât poziþia de drepþi)
Sunt  deþinuta ( Häftling) Eva Heyman din Oradea, v-am vãzut pe toþi

la ziua mea de naºtere din  l3 februarie  ...
Ce sã vã spun, acum, dragii mei  ?
Ca sã trãiesc mai departe, aºa cum mi-am fãgãduit în ghetoul din

Oradea, am minþit la prima  selecþie (erste Selektion) care s-a fãcut aici la
intrarea în lagãrul  Auschwitz-Birkenau.
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Când medicul ºef al lagãrului, Josef  Mengele, a strigat  cu voce  tare:
„Bãtrânii, bolnavii, mamele cu copii pânã la patrusprezece ani sã se

încoloneze în stânga rampei, iar cei capabili de muncã, de la patrusprezece
ani in sus, separat femeile  ºi separat bãrbaþii, sã se încoloneze  în dreapta
rampei”, eu înþelegând perfect limba germanã, ce credeþi cã am fãcut  ? 

Am minþit.
De dragul vieþii.
De dragul supravieþuirii mele  în acest infern.
De dragul de a nu fi condamnatã la moarte (mit dem Tode bestraft).
De dragul de a-mi îndeplini  marele meu vis: acela de a  deveni  fotore-

porter ºi mare ziaristã, un vis la care nu am renunþat ºi nici nu renunþ.
Deºi  am doar treisprezece ani ºi câteva luni,  m-am dus fãrã nici o

ºovãire  spre  coloana din dreapta rampei. Mi s-a rupt inima de durere cã i-am
pãrãsit pe bunicii mei, dar mi-am jurat cã trebuie sã trãiesc cu orice preþ... Am
trecut la coloana de femei ºi nimeni nu a zis nimic. M-a ajutat statura mea
înaltã, corpolentã,  nu am pãrut a fi doar de treisprezece ani ºi câteva luni... 

Am aflat,  puþin mai târziu,  cã  pe   bunicii mei  i-au dus  chiar în ziua
în care au sosit,  chipurile, la baie, unde li s-a  ordonat  sã se dezbrace într-un
fel de baie publicã uriaºã ,  dar  din þevile pe care trebuia sã  vinã apa caldã a
þâºnit  un gaz otrãvitor cãruia îi spun aici „Zyclon B”...

(indicând cu  arãtãtorul  drept  spre fereastra infirmeriei)
Cuptoarele de la ºase crematorii  ard zi ºi noapte  mii de evrei... ªi în

zilele de sabat ale evreilor  ºi în cele duminicã ale creºtinilor... Fãrã  nici cea
mai micã întrerupere...  Aici  este cea mai mare fabricã a morþii din lume...

Dupã   dispariþia  cumplitã a bunicilor mei , am fãcut kadiº-ul, rugãci-
unea pentru sufletul celor morþi,  aici în lagãr...   Va trebui sã fac rugãciunea
kadiº ºi pentru mine însãmi ?

Am reuºit sã supravieþuiesc primei mele mari încercãri... Atunci când
am sosit la lagãrul Auschwitz-Birkenau...

ªi apoi am reuºit sã trec ºi de celelalte selecþii de care tremurã toatã
lumea...

Acum a venit  ultima selecþie (letzte Selektion)... Se aude cã lagãrul va
fi eliberat  în curând  de cãtre   sovietici...   Dar ... acum...  sunt bolnavã de râie...

Am fost internatã la infirmerie... Dar ºi aici se face selecþia de cãtre
acelaºi domn doctor de temut, domnul Mengele...

Am  însã un mare noroc   cu o mãtuºã de gradul  doi   din Oradea,   tanti
Horvath  care m-a recunoscut aici în lagãr. Ea lucreazã aici,  la  infirmerie
(Revier) . M-a luat cu ea  aici ºi  a început sã mã trateze,  m-a hrãnit, m-a dosit
cum a putut ea ...  Sper sã nu mi se descopere boala asta contagioasã,   tanti
Horvath m-a încredinþat cã mã voi vindeca în câteva  zile cu tratamentul ei...
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(îngrijoratã)
Azi, este  numai  l7 octombrie 1944... Dar  nu mai e mult pânã la elibera-

rea noastrã...  Armata Roºie îi bate  pe nemþi ºi vine  cu repeziciune  spre noi,
spre lagãrul ãsta infect de exterminare ...  Numai de ar veni mai repede...

Nu mai am jurnal. La  plecarea din Oradea, l- am predat slujnicei noas-
tre , Mariska, cu rugãmintea sã-l dea pãrinþilor mei...  În schimb, în lipsa jurna-
lului, memoria mea  foarte bunã este jurnalul meu de acum...  De cum am
intrat în lagãr, numele meu frumos de EVA HEYMAN a devenit un simplu nu-
mãr...  Am fost cu toate obligate sã renunþãm la identitate, trecut, credinþã,
demnitate...Condamnate la muncã de l2 pânã la l4 ore, condamnate la foame,
frig, fricã... condamnate la moarte... Biciul ºi carcera ... Dar apelurile cât de în-
grozitoare sunt !  Apel în puterea dimineþii, înainte ºi dupã schimb, apelul de
searã, mereu apelurile de prezenþã... Uneori dureazã  ore în ºir, timp în care
multe deþinute leºinã sau chiar mor din cauza epuizãrii fizice ºi psihice...
Chiar ºi morþii trebuie sã fie prezenþati la aceste apeluri... Dar cele mai îngrozi-
toare sunt selecþiile...  La o selecþie þi se hotãrãºte soarta... Poþi sã fii extermi-
nat imediat  sau poþi sã mai trãieºti...

Azi, este ultima selecþie...  Die letzte Selektion... 
ªi ultima noastrã speranþã (unsere letzte  Hofnung)...
Suntem înnebunite de spaimã. Femeile de la infirmerie  se freacã cu

praf de cãrãmidã pe obraji ca sã parã cu feþele roºii, sãnãtoase... Altele, roagã
pe colegele lor mai în putere sã le tragã fãrã nci o milã  palme peste faþã  ca
sã le  circule sângele prin obraji... Iar eu... Doamne, ajutã-mã sã trec de aceastã
ultimã selecþie...  

( Se aud tropãituri de cisme militare ºi dr. Iosef Mengele intrã chiar în
persoanã în   odaia infirmeriei . Este un bãrbat chipeº, îmbrãcat în unifor-
mã SS, elegant, fluierând  tot timpul  arii din opere celebre ºi mai ales din
Wagner. Se opreºte contrariat în mijlocul infirmeriei.  O priveºte scrutãtor
pe Eva Heyman, se apropie de ea, se apleacã,  îi desveleºte puþin  pulpele ºi
observã cã este bolnavã de râie. Se depãrteazã ca ars de tânãra evreicã).

Josef Mengele (urlã): Mein Gott ! Ia uitã-te ! Mai eºti ºi plinã de râie,
broasco ! Marº în dubã !

(Dintr-o datã  deþinuta (Haftling)  Eva Heyman se apleacã cu rapidi-
tate ºi  scoate  de sub pãtura  patului din infirmerie  micul ei aparat de foto-
grafiat ºi fixându-l asupra ofiþerului nazist, declanºeazã butonul, fãcându-io
fotografie în mijlocul infirmeriei.  Dr. Mengele, turbat de mânie,  se repede
spre ea sã-i smulgã aparatul  din mâini.

Eva Heyman:   Cãlãilor, vreau sã trãiesc ! 
(Deþinuta reuºeºte sã se fereascã  de primul asalt  al  ofiþerului  ºi îl

mai fotografiazã odatã  de foarte  aproape.)



Dar acesta o prinde  de  mâna în care þine aparatul.  Cu o energie
nebãnuitã, Eva îl loveºte cu putere  ºi acesta  se retrage pentru o clipã , pen-
tru a se arunca din nou asupra ei .Luptã scurtã ºi disperatã . Ofiþerul cautã
mereu sã-i smulgã aparatul de fotografiat din mâini, dar  Eva apucã însã,
în ultimul moment,  sã  arunce aparatul   în salã  la acelaºi spectator  din
primul rând de scaune de la începutul spectacolului.

Spectatorul  prinde cu îndemânare  aparatul  de  fotografiat  din aer
ºi începe   sã  facã fotografii asasinului.  Rând pe rând,  ca într-o  transã subli-
mã, din stalul din faþã , din balcoanele laterale, din mijlocul  sãlii de specta-
col ºi chiar de la cucurigu  , alþi spectatori îºi  scot cu gesturi lente, ca într-o fil-
mare cu încetinitorul,  aparatele de fotografiat sau  chiar telefoanele mobile
ºi încep sã fotografieze scena de luptã, ca într-o judecatã post   factum a isto-
riei  pentru  ca, în final, cei doi protagoniºti  - HaftlingEva Heyman ºi Doktor
Josef Mengele -încleºtaþi într-o  încãierare pe moarte ºi pe viaþã - sã încreme-
neascã  într-un cliºeu ultim  de  poziþie  grãitoare ºi semnificativã  de luptã...)

CADE CORTINA
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Ori de câte ori vorbeºte
despre pictura sa, Sever Sãsãrman su-
bliniazã faptul cã pentru el aceasta
reprezintã o permanentã forþare a di-
mensiunilor plastice pentru ca ele sã
rãspundã unor structuri arhetipale
interiore, într-o anti-retoricã a reali-
tãþii aº spune: nimic din ceea ce vine
dinspre exterior cãtre pictor nu este
aºa cum pare, ci se acomodeazã, se
pliazã unei arhitecturi sufleteºti pe
care artistul o urmãreºte în perma-
nenþã. 

O arhitecturã lãuntricã acu-
mulatã în timp, ºi nu doar în plan
individual. Sever Sãsãrman, cu o vir-
tuozitate plasticã de admirat, în-
cearcã lucrare de lucrare sã redefi-
neascã  mai cu seamã marea interio-
ritate a lumii, sã aducã la suprafaþã
metabolismul secret al unei arheti-
palitãþi cînd terapeutice, când parti-
cipative.

Arhipelag plastic

Aurel Chiriac

O anti-retoricã
a realitãþii



Ceea ce aproape frapeazã la Sever Sãsãrman este refuzul constant al
contemporaneitãþii, abstragerea dintr-o forma mentis preluatã aproape
ritualic la acest început de secol de majoritatea dintre noi. „Forþez culorile,
natura materiei pentru a-mi putea exprima sufletul”, mãrturisea la un mo-
ment dat pictorul. Câþi dintre artiºtii de azi mai au curajul de a vorbi, într-o
lume blocatã într-un nou soi de rudimentaritate, despre suflet? Fãrã volute
în limbaj, pentru a încerca sã evite un termen considerat desuet dacã nu
deja de mult timp îngropat pentru geografia spaþiilor plastice, Sever Sãsãr-
man picteazã la fel, fãrã volute stilistice care sã-i ascundã sentimentele, e-
moþiile, reacþiile. În aceastã încercare de reîntemeiere a unei mitologii a
sentimentului stã probabil forþa lucrãrilor lui Sever Sãsãrman. 

Plasat când în continuarea expresionismului abstract, când în sfera
expresionismului liric, Sever Sãsãrman are câte ceva din amândouã dar
nimic definitiv din nici una dintre aceste forme ale expresionismului pânã
la urmã „de interpretare”. De fapt, el nu poate fi aºezat – ºi nici nu-i place
asta – definitiv în cadrul nici unui curent artistic. E o personalitate mult
prea puternicã iar lucrãrile lui au o libertate necanonicã, o cadenþã indivi-
dualã mult prea accentuatã, o nonºalanþã faþã de mode ºi structuri plastice
gata formate pentru a-l putea gândi „ca la manual”. Culoarea, cum ziceam,
îºi forþeazã limitele ºi sparge în acelaºi timp, anuleazã graniþele. Solarã une-
ori, întunecatã ºi abisalã în alte dãþi, când delicatã, când tumultoasã, con-
templativã ori agresivã, meditativã sau nedumeritã, arta lui Sever Sãsãrman
este definitã înainte de toate de culoare, de jocul calculat al acesteia, de pu-
terea ei de a se autocontesta sau de forþa acesteia de a se autodefini. Cu-
loarea are pentru Sever Sãsãrman multifuncþionalitatea liniei la alþi pictori.
Iar atemporalitatea sufletului stã ºi în atemporalitatea culorilor pe care le
foloseºte.

Marcatã de tonicitatea pe care þi-o dau întâlnirea, dialogul cu propriul
suflet, de exaltarea ori tristeþea relaþiei directe cu arhetipalitatea lumii, pic-
tura lui Sever Sãsãrman are prin fiecare lucrare expusã tentaþia de a se lãsa
absorbitã de plãcerea benefic-egoistã de a nu semãna cu pictura nici unui
alt confrate, de a nu putea fi aºezatã într-o listã de nume înrudite. E, indu-
bitabil, un singuratic în lumea turgescentã a artei plastice contemporane.
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Pe la mijlocul acestei veri
fierbinþi a fost expus (într-o locaþie
ineditã din cadrul fostelor unitãþi mi-
litare ale Oradiei) un grupaj de lu-
crãri care mi-a atenþia nu numai prin
ideea de la care a pornit – tema liber-
tãþii, care a fost sursã de inspiraþie
pentru atâtea opere de artã – ci ºi
prin originalitatea abordãrii ei de cã-
tre Radu Jiurjiu (absolvent al Fa-
cultãþii de Arte Vizuale din Oradea,
promoþia 2007, ºi al unui masterat în
cadrul aceleiaºi facultãþi, în 2015).

Sunt nouã lucrãri asociate sub
denumirea „De libertas cogitatio”, –
expresie a gândurilor sale în legãturã
cu aceastã temã pe parcursul mai
multor ani (în 2007 el a scris poezia
„Caii liberi”). Galopul unei herghelii
dezlãnþuite (caii liberi) evocã,
metaforic, dorinþa de libertate dar ºi
pericolele pe care aceasta le implicã
de-a lungul efemerei existenþe, strã-

Arhipelag plastic

Maria Zintz

Radu Jiurjiu -
expoziþia 
„De libertas 
cogitatio” 
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bãtute de elanuri, eºecuri, existenþã vãzutã ca o cãlãtorie terestrã, dar cu do-
rul ascensiunilor spre înalt, imposibilã fãrã iluminare, fãrã coborârea spre
adâncurile fiinþei. Mijloacele artistice folosite sunt dintre cele mai variate:
Întâlnim, de exemplu, obiecte ready-made (uºi de lemn) peste care au-
torul intervine prin desen, picturã, utilizând de multe ori tehnici proprii,
dar ºi lucrãri de graficã pe computer. În ciuda acestei diversitãþi lucrãrile,
puse laolaltã, reuºesc sã creeze o impresie de unitate ºi sã ne transmitã gân-
durile autorului, în care ne regãsim ºi noi. 

Radu Jiurjiu este un artist complex, are un talent autentic spre
poezie (a publicat în 2007 volumul de poezii „Interior”, cu ilustraþii pro-
prii), muzicã (a realizat compoziþii de muzicã religioasã, fiind membru al
UCMR-ADA) ºi, desigur, spre artele vizuale. Am avut prilejul de a vedea ºi
alte lucrãri ale lui, pe care meritã sã le semnalãm: „Somnul uriaºului” (pas-
tel pe lemn – uriaºul, încastrat în zid, îºi aratã ochiul enorm, încercând
zadarnic sã se trezeascã), „Ochiul cãlãtorului” (computer-art), „Arca lui
Iona” (în care alãturã în mod personal povestea lui Iona ºi cea a Arcei lui
Noe), „Curgerea liniºtitã a Syxului”, „Tumulus”, „Timpul fosilã”, „Oracol”,
„Mâini de ursitoare, „Porþi onirice spre somnul uriaºului”. Sunt lucrãri cu
conþinut metaforic, au ºi încãrcãturã emoþionalã, fiind strãbãtute de
semne, simboluri care pot fi plasate – chiar ºi cele care þin de computer art
– între neo-expresionism ºi o notã a misterului, a fabulosului, Biblia fiind ºi
ea sursã de inspiraþie.

Revenind la „De libertas cogiatio”, observãm cã Radu Jiurjiu a dorit
sã dea expresie unei aspiraþii personale ºi în acelaºi timp universale,
pornind de la premiza cã libertatea a fost, dintru început, unealtã ºi atribut
al Divinitãþii, un talant din care El a împãrtãºit apoi, la toate creaturile sale
(talant faþã de care omul are o responsabilitate cu totul deosebitã. ªi-o va
asuma – în ce mãsurã ? – având liberul arbitru, prin care poate alege între
Bine ºi Rãu). 

În prima lucrare dintre cele nouã, numitã „Totem I”, Radu Jiurjiu a
ales ca suport de lucru un panou care a fost cândva o veche uºã de lemn,
pe care a trasat prin incizii cu dalta silueta unui copac (pomul vieþii) care
simbolizeazã creaþia în totalitatea ei, rãdãcinile ºi crengile copacului
amintind de picioarele unui cal. Elementele de naturã ecvestrã prezente în
compoziþie fac legãtura cu punctul de plecare în abordarea temei, poezia
„Caii liberi”. Compoziþia este tratatã figurativ, amintind mai curând de arta
primitivã. Vechimea uºii cu vopseaua scorojitã dublatã însã de soliditatea
ansamblului care o alcãtuieºte (ºi de soliditatea compoziþionalã a lucrãrii),
creeazã o impresie paradoxalã, dualã, atât de precaritate cât ºi de rezistenþã
în faþa timpului distrugãtor. Copacul ciudat, definit de forme care parcã ar
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aparþine altor vremuri, întãreºte sugestia de continuitate, posibilã prin li-
bertatea interioarã – înþeleasã de autor ca armonie a procesului de deve-
nire, de transformare necontenitã a binomului materie-energie. Aceastã
concepþie – susþinutã de cãtre autor cu argumente în textul scris, aferent
ansamblului – este ilustratã în „Totem I” din perspectiva primitivului care
sesizeazã mai bine, uneori, ca omul modern, armonia ºi spiritualitatea
naturii. De aici ºi denumirea de Totem ºi modul de reprezentare a formelor
vegetele ºi animaliere, cu caracter ºamanic.

În „Totem II” este abordatã aceeaºi problemã din perspectiva omu-
lui modern  (lucrarea aparþine  chiar genului computer-art). Sunt prezente
în lucrare trei structuri plastice, dintre care una este o fotografie procesatã
a lui „Totem I” încadratã ca într-un templu, imaginea primind o nouã semni-
ficaþie. Ansamblul nou creat este încadrat la rându-i într-o structurã tip zid
(o altã ipostazã a Zidirii), libertatea interioarãdin „Totem I” fiind plasatã în
centrul Zidirii ºi devenind motorul interior al continuitãþii Zidirii, de la
origini pânã în vremea noastrã. Este o concepþie discutabilã, dar pentru
care autorul aduce, iarãºi, argumente. Din punct de vedere plastic, imagi-
nea primeºte un sens evident constructiv prin nãzuinþa de dãinuire, de
continuitate.   

Din acelaºi demers al meditaþiei asupra libertãþii (care are atâtea
moduri de a se manifesta ºi de a fi înþeleasã) a rezultat lucrarea „Caii liberi”
(intervenþie prin ºlefuire ºi tehnicã mixtã cu pastel pe un vechi panou de
lemn). Aici galopul acelei herghelii de cai sãlbatici din poezia menþionatã
la început s-a contopit în elanul unuia singur, care parcã þâºneºte ca un
resort dintr-un dreptunghi negru (autorul gândindu-se ºi la spaþiul carceral
„Neagra” din temniþa (devenitã Muzeu Memorial) de la Sighet).  Poate fi
vorba însã ºi de o „temniþã interioarã”, un hãu întunecat din care omul îºi
cautã scãparea.

Lucrarea „Ursita” (graficã pe calculator) are în vedere liberul arbitru
sau relaþia între destin ºi voinþa omului. Copilul are trãsãturi ambigue
(ochii, braþele cu deformãri, amputãri, dar ºi gesturi stângace, care nu pun
încã în pericol stolul de porumbei). Rãul este deja prezent,  deºi este pre-
zentã încã ºi inocenþa, iar copilul este pus în faþa dificilei alegeri între a tul-
bura sau a nu tulbura porumbeii (vãzuþi ca metaforã a libertãþii interioare). 

Ideea cã libertatea interioarã a omului (armonia între om ºi
Divinitate) este nepreþuitã, o gãsim exprimatã în lucrarea „El-Zorab” (o
reinterpretare a cunoscutei poezii cu acelaºi nume scrisã de George
Coºbuc).  Postura calului, plinã de dramatism, cromatica în care dominã to-
nuri de roºu, evocã sacrificiul care nu trebuia fãcut (preþul care nu trebuia
plãtit) ºi care are ca ultimã consecinþã dizolvarea sinelui. 
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Libertatea interioarã implicã ºi restricþia, limitarea înþeleasã ca un
companion de nedespãrþit al libertãþii – este ceea ce vrea sã transmitã
lucrarea „Parabola zidului”. Sunt imaginate diferite moduri în care am
reacþiona, puºi în faþa unui obstacol de netrecut – un zid impenetrabil,
imposibil de ocolit, de escaladat. Ca rezolvare plasticã, autorul recurge din
nou la cal ca personaj principal al poveºtii redate pe o uºã închisã, pe care
desenul unei reþele de linii sugereazã prezenþa unui zid. Caii roºii se zbat,
se luptã, se rãnesc pe ei înºiºi sau pe alþii în încercarea de a trece zidul pus
în faþa lor de un deus ex machina, zidul nesfârºit ºi imposibil de trecut. Alþii
ºi-au pierdut elanul, s-au oprit ºi îºi aºteaptã, inerþi, nefiinþa. Doar unul sin-
gur, exemplu de urmat pentru semenii sãi, a pornit cu hotãrâre de-a lungul
zidului, deºi nimic nu-i aratã cã zidul se va sfârºi vreodatã din dreapta lui.
Viaþa noastrã pare sã semene cu o cãlãtorie pe un drum nesigur, ne spune
autorul, dar în lumea noastrã finitã nu vom putea întâlni zid nesfârºit, deci
nici obstacol de netrecut. Ceea ce conteazã este cãutarea – care se con-
fundã cu cãlãtoria – ºi care ne va conduce spre depãºirea tuturor zidurilor.

Salvarea pe care o vom gãsi la capãtul cãutãrilor va fi – ne spune
iarãºi Radu Jiurjiu – integrarea în armonia universalã. Cãutarea trebuie sã
fie a omului, sã porneascã din el – dar omul cel multºtiutor va gãsi în el
însuºi, prin el însuºi, calea spre armonie? Dacã omul va cãuta, Armonia îl va
gãsi, dacã omul va bate la uºã Cineva îi va deschide, acesta este rãspunsul
pe care autorul a dorit sã-l exprime în lucrarea „Mângâietorul”. A imaginat
un Personaj privit din profil, cu o ureche supradimensionatã, capabilã sã
surpindã cele mai subtile ºoapte ale sufletului ipostaziat, desigur, printr-un
cal reprezentat faþã în faþã cu Personajul, între cei doi purtându-se un dia-
log fãrã cuvinte, mijlocitor al celor doi fiind simbolul divin – triunghiul.
Culorile cuprind ºi ele sensuri simbolice: roºu ºi galben – viaþã ºi luminã,
albastru ºi mov – care echilibreazã contrastele. Mai trebuie spus cã
„povestea” din „Mângâietorul” i-a fost inspiratã autorului de un celebru
îmblânzitor de cai din secolul al XIX-lea, John Salomon Rarey, care îºi imagi-
na (?) cã poate vorbi „limba cailor” ºi ale cãrui rezultate au fost într-atât de
spectaculoase încât s-a realizat un film având ca subiect viaþa lui, „The
Horse Whisperer”.

Ultima lucrare din acest ciclu, „Vânãtoarea cometei”, cuprinde, în
esenþã, tot o metaforã a alegerii, a liberului arbitru – aplicatã artistului.
Avem alternativa de a merge pe cãi bãtãtorite, sigure, sau putem alege
cãutarea, visarea care înseamnã frãmântare, ezitare, dar ºi hotãrâre, curiozi-
tate, chemare. Nu doar artistul, ci fiecare om penduleazã de-a lungul vieþii
între Cometa Visãrii ºi Stânca Realitãþii, este mesajul pe care vrea sã ni-l
transmitã Radu Jiurjiu, folosind motive simple dar cu valoare simbolicã,



metaforicã, fãcându-ne atenþi asupra faptului cã, în cele din urmã, liberta-
tea trebuie sã ne conducã spre armonie, spre comuniune cu Lumea, cu noi
înºine.

Despre Radu Jiurjiu se poate spune cã aspirã la o artã totalã, mani-
festându-se în poezie, muzicã, arte vizuale, cã este un reflexiv care-ºi
însoþeºte multe dintre lucrãri (precum cele din ciclul „De libertas cogita-
tio”) de reflectarea lor în cuvinte. De pildã, imaginile cu care a ilustrat volu-
mul „Interior” au fost sursã de inspiraþie a poeziilor sale. Aº mai exemplifica
ºi cu lucrãrile: „Fereastra cuceritã” ºi „Somnul uriaºului”:

„Fereastra cuceritã: Cu fiece clipã, fiece pas, plãsmuiri înflorite sau
înnegurate, fire de aur sau tulpini spinoase cresc în noi, ne cuprind cu înce-
tul, ne cuceresc fereastra sufletului. De aceea, când se întâmplã sã trecem
pe lângã o fereastrã pãrãginitã, spartã, pe care ierburile au luat-o cu totul în
stãpânire, ar trebui sã ne cuprindã înfiorarea…”

„Somnul Uriaºului: Sã ne imaginãm faþa unui uriaº, a unui Gulliver
– ca o construcþie strãinã cliºeelor, prejudecãþilor, aºteptãrilor noastre, o
formã masivã, impunãtoare ºi, mai ales, impenetrabilã. Culori vii, smãlþuite,
nicio fisurã, nicio uºã de acces. Dacã fanta pleoapelor s-ar deschide, noi am
putea intra în lumea acestui Gulliver iar el ar putea intra în lumea noastrã.
Noi am trece într-un univers care ne-ar tãia respiraþia (vorbind, desigur,
metaforic), el ar încerca fascinaþia pe care o simþim noi când privim micro-
cosmosul. Numai cã linia pleoapelor e o oglindã (în care lumina bate zadar-
nic), ochiul nu se va deschide iar Uriaºul nu se va trezi niciodatã.”
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Radu Jiurjiu - Totem I



Radu Jiurjiu - Totem II



Radu Jiurjiu - Ursita



Radu Jiurjiu - El Zorab



Radu Jiurjiu - Amurgul
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Unul dintre cele mai aºteptate eveni-
mente dedicate exclusiv artei naive,
Festivalul Naþional de Artã Naivã de la
Oradea, ºi-a deschis anul acesta larg
porþile pentru a II-a ediþie. Faþã de ediþia
de anul trecut, festivalul ºi-a mãrit
numãrul de activitãþi, iar artiºtii naivi au
participat în numãr mai mare. Alãturi de
Asociaþia Artiºtilor Naivi din România,
organizator a fost anul acesta Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promo-
varea Culturii Tradiþionale (CJCPCT)
Bihor, instituþie datoritã cãreia a fost po-
sibilã aceastã ediþie. 

Partenerul principal al festivalului a fost,
ca întotdeauna, Muzeul Þãrii Criºurilor,
care a pus la dispoziþie spaþiile expozi-
þionale ºi vasta experienþã profesionalã.
De asemenea, parteneri în acest
ambiþios proiect cultural au fost ºi
Direcþia Judeþeanã pentru Culturã
Bihor, Revista Familia, Fundaþia Comu-
nitarã Oradea ºi Asociaþia Rurbanizator.
Contribuþia fiecãruia dintre parteneri a
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fost nepreþuitã, Festivalul Naþional de Artã Naivã fiind rezultatul implicãrii acesto-
ra. 

Au participat la manifestare circa 30 de artiºti naivi din toatã þara (Iaºi,
Bacãu, Arad, Reºiþa, Bucureºti, Constanþa, Vaslui, Galaþi, Oradea etc.), critici
de artã renumiþi ºi una dintre cele mai bune ºcoli de arte din România, cea
de la Botoºani. Evenimentul, de mare valoare pentru viaþa culturalã a Ora-
diei, s-a desfãºurat alternativ la Muzeul Þãrii Criºurilor, la Muzeul Aurel Lazãr
ºi la sala de conferinþe a Hotelului „Continental”, acolo unde au fost cazaþi
invitaþii. 
Activitãþile Festivalului Naþional de Artã Naivã, Oradea 2015, au început de
joi, 15 octombrie, odatã cu sosirea invitaþilor, cu o masã rotundã ºi dezba-
teri. Ziua de vineri, 16 octombrie, a debutat cu un simpozion dedicat artei
naive, organizat la ora 10:00 la Muzeul Aurel Lazãr de cãtre prestigioasa
Revistã Familia. La ora 12:30 a avut loc vernisajul expoziþiei naþionale de artã
naivã, la Muzeul Þãrii Criºurilor (Palatul Baroc), vernisaj urmat de un spec-
tacol de teatru nescris. La ora 17:00 s-a desfãºurat Conferinþa Naþionalã a
artiºtilor naivi din România. 
„Atît eu cît ºi colegii mei din þarã suntem în mãsurã sã afirmãm rãspicat cã
susþinem Asociaþia Artiºtilor Naivi din România, care în numai doi ani a
demonstrat, iatã, o teribilã preocupare pentru acest gen de artã ºi a reuºit
sã coaguleze lumea divizatã a artiºtilor naivi. Faþã de anul trecut, au cerut sã
participe ºi alþi artiºti valoroºi, ºi cred cã asociaþia noastrã va face lucruri
mari în viitor, deci meritã sprijinite orice idei ºi acþiuni ale acesteia”, spune
Gheorghe Ciobanu, pictor-þãran, cum îi place cu mîndrie sã-ºi spunã. 
Asociaþia Artiºtilor Naivi din România este iniþiatoarea acestui eveniment
anual, pe care sperã sã-l poatã dezvolta permanent. Anul acesta, printre ex-
ponate s-au numãrat ºi douã premiere: gravura naivã (linogravurã ºi colo-
gravurã realizatã de Andra Bîrsan, Ion Zaiþ, Marius ªtefan ºi Vasile Ivãnuþã)
ºi pictura naivã pe sticlã (sub semnãtura unui foarte tînãr dar promiþãtor
artist naiv din Oradea, Raul Murg). 

A 2-a ediþie a Festivalul Naþional de Artã Naivã 
de la Oradea a stabilit premiere

Faþã de ediþia precedentã, Festivalul Naþional de Artã Naivã de la Oradea ºi-
a extins activitãþile, iar planurile pentru anul viitor sunt tot de dezvoltare,
ideile partenerilor conducând în direcþia unor posibile noi „atracþii” cultu-
rale. De asemenea, dupã expunerea în premierã a unor tehnici noi în arta
naivã – gravura ºi pictura pe sticlã –, anul viitor organizatorii vor încerca
atragerea de artiºti tapiseri sau alte tehnici inedite. 
Cu toate cã pictura este cea mai rãspânditã formã de manifestare a artei
naive, existã ºi alte tehnici, mai rar întâlnite dar care cîºtigã treptat adepþi.
Sculptura naivã are reprezentanþi de seamã în România. Gheorghe
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Ciobanu ºi Costel Tãnase sunt printre cei mai cunoscuþi pentru creaþiile lor.
Primul este un perfecþionist al detaliului, figurile cioplite în lemn fiind ade-
sea migãlite excesiv. „Prin concentrarea mea asupra detaliului vreau sã arãt
perfecþiunea lucrului lui Dumnezeu, frumuseþea ºi poezia creaþiei Sale. Lu-
mea este frumoasã aºa cum a fãcut-o EL, iar nu cu simboluri, cum e figuratã
de unele viziuni moderne, cu interpretãri care mie îmi sunt strãine, cãci nu
le înþeleg ºi mi se pare cã nici n-a trecut Dumnezeu pe acolo. Atîta frumu-
seþe a pus Dumnezeu în lumea aceasta, anume pentru bucuria oamenilor,
încît n-ar trebui sã existe pe lume oameni triºti, îngrijoraþi ºi rãi”, spune
Gheorghe Ciobanu. 
Figurile antropomorfe ºi altoreliefurile sunt specialitatea lui Costel Tãnase,
un alt sculptor bine cotat. “Lemnul este mai greu de descifrat decât culorile,
este un material mai… ermetic, uneori îþi trebuie zile sau sãptãmâni în ºir
pânã sã descifrezi ce se ascunde între fibrele unui trunchi de copac.
Sculptez puþin, dar vreau sã fac lucruri care sã farmece privitorul”, este de
pãrere artistul. 
În premierã pentru expoziþiile din þara noastrã, la aceastã a II-a ediþie a Fes-
tivalului Naþional de Artã Naivã sunt expuse lucrãri care folosesc tehnici
inedite pentru arta naivã: gravura ºi pictura pe sticlã. 
Andra Bîrsan, Ion Zaiþ, Marius ªtefan ºi Vasile Ivãnuþã fac parte din pleiada
de creatori ºcoliþi ºi lansaþi la ªcoala de Arte din Botoºani, de cãtre profe-
sorul Victor Hreniuc: „De obicei, gravura nu este un procedeu foarte naiv,
ca sã spunem aºa, dar lucrînd cu elevii mei am realizat la un moment dat cã
unii dintre aceºtia reuºesc sã exprime cu ajutorul gravurii imagini ce nu pot
fi redate cu ajutorul picturii. ªcoala noastrã a dat multe talente, în special în
acest gen de artã, cea naivã”. 
Linogravura (în linoleum), cologravura (în carton) sau xilogravura (în
lemn) sunt tenici de relief înalt, care necesitã mai întâi sculptare cu dãltiþa,
apoi colorare ºi imprimare prin presare. O muncã migãloasã, care necesitã
multã rãbdare. 
Cel mai tânãr artist naiv care expune la Oradea este chiar... orãdean. Raul
Murg are doar 18 ani ºi este încã elev, dar creaþiile lui denotã maturitate, mai
ales cã bãiatul picteazã pe sticlã, un procedeu dificil, deoarece imaginea tre-
buie poziþionatã invers. „Redau lucruri vãzute prin fotografiile vechi ale
bunicilor mei, mai ales peisaje ºi pastorale bucolice. M-am obiºnuit sã pictez
invers, ºtiu cã privitorul trebuie sã vadã altfel. Am de gînd sã încerc sã fac ºi
picturã pe pînzã, sã vãd dacã îmi iese la fel de bine”, spune Raul Murg. 
Pe lîngã invitaþii de anul trecut, la ediþia din acest an sunt prezenþi ºi invitaþi
noi, artiºti naivi de mare calibru, care expun în Oradea pentru prima datã
la acest nivel: Mihai Vintilã, Paula Iacob, Costicã Onuþã sau Petru Mihuþ.
„Este un lucru mare ce se realizeazã la Oradea, acest festival de artã naivã,
mai ales cã sunt puþini promotori în domeniu, iar arta naivã orãdeanã este
ca ºi inexistentã. Cu ajutorul acestei manifestãri culturale pe care o vãd de
mare viitor, Oradea va fi pe harta artei naive alãturi de Paris, Zagreb,
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Bruxelles ºi alte oraºe importante unde aceastã artã este foarte apreciatã”,
susþine Mihai Vintilã, considerat fondatorul „ºcolii de la Reºiþa”. 
Festivalul Naþional de Artã Naivã este organizat de Asociaþia Artiºtilor Naivi
din România ºi de Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Bihor, alãturi de Muzeul Þãrii Criºurilor, Direcþia
Judeþeanã pentru Culturã Bihor, Fundaþia Comunitarã Oradea ºi Revista
Familia. 

Simpozionul dedicat artei naïve, organizat de prestigioasa revistã
Familia, a deschis Festivalul Naþional de Artã Naivã Oradea 2015

Festivalul Naþional de Artã Naivã a debutat cu un simpozion organizat de
Revista "Familia", la Muzeul Memorial Aurel Lazãr din Oradea. 
La simpozionul organizat împreunã cu Asociaþia Artiºtilor Naivi din
România a fost prezent, din partea redacþiei, Miron Beteg. Sala a fost plinã,
atît cu artiºti naivi participanþi la Festival, cît ºi cu simpatizanþi ºi orãdeni
care au dorit sã asiste la dezbateri. Participanþii au discutat despre rolul ºi
identitatea artiºtilor naivi, probleme ºi soluþiile acestora în cadrul artei
naive din România.



Sãli arhipline la vernisajul expoziþiei din cadrul Festivalului
Naþional de Artã Naivã ediþia a II-a, Oradea 2015

La vernisajul expoziþiei de artã naivã din cadrul Festivalului Naþional de Artã
Naivã ediþia a II-a, Oradea 2015, sãlile de expoziþie ale Muzeului Þãrii Cri-
ºurilor au fost arhipline. Circa 200 de persoane, printre care ºi mulþi elevi ai
Liceului de Arte, studenþi ai Facultãþii de Artã, ziariºti, orãdeni iubitori de
frumos ºi pasionaþi de artã naivã din întreaga þarã, au umplut pînã la refuz
spaþiul expoziþional. 
Grupuri de vizitatori zãboveau îndelung în faþa exponatelor, iar alþii îºi
fãceau fotografii sau selfie-uri cu lucrãrile preferate. Directorul Muzeului,
dl. Aurel Chiriac, a lãudat munca organizatorilor ºi a precizat cã este un eve-
niment pe care ºi-l doreºte în continuare în instituþia muzealã, deoarece co-
munitatea localã rãspunde bine acestui gen de artã ºi existã premisele con-
solidãrii unei manifestãri de tradiþie. Din partea Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Bihor a vorbit Anca Po-
pescu, care s-a declarat încîntatã de reuºita Festivalului ºi de numãrul mare
de participanþi, spunînd cã instituþia din care face parte este ºi va fi perma-
nent de partea lucrurilor bine fãcute. Cãtãlin Popa a vorbit din partea
Fundaþiei Comunitare, o organizaþie cu certe ºi valoroase contribuþii la dez-
voltarea comunitãþii orãdene, prin proiectele diverse pe care le-a imple-
mentat în Oradea. El a precizat cã arta naivã era un lucru care lipsea din
peisajul cultural orãdean, iar Festivalul Naþional de Artã Naivã de la Oradea
este un manifest de calitate în favoarea acestui gen de exprimare artisticã.
Un manifest care trebuie ºi este bine sã fie sprijinit, pentru continuitate. Au
mai luat cuvîntul directorul ªcolii de Arte din Botoºani, dl. Liviu Andronic,
care ºi-a exprimat satisfacþia cã festivalul este la deja la a II-a ediþie ºi care s-a
declarat un prieten al acestei manifestãri de realã valoare artisticã, spunînd
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cã va susþine întotdeauna continuitatea ei. 
Chiar ºi la mai bine de douã ore dupã încheierea vernisajului, în sãlile de
expoziþie încã mai erau zeci de admiratori ai artei naïve, bucuroþi cã în
oraºul lor existã o manifestare de asemenea anvergurã artisticã. 

Spectacol de teatru nescris, în cadrul celei de-a II-a ediþiia
Festivalului Naþional de Artã Naivã de la Oradea

Dupã vernisajul expoziþiei de artã naivã din cadrul Festivalului Naþional de
Artã Naivã ediþia a II-a, Oradea 2015, participanþii, artiºtii naivi ºi invitaþi, au
asistat la un spectacol de teatru nescris. Susþinut de membrii formaþiei de
teatru þãrãnesc din ªuncuiuº, spectacolul a stîrnit ropote de aplauze, mai
ales cã mare parte a publicului vedea pentru prima datã asemenea gen de
“teatru”. 
În Bihor, teatrul nescris, sau teatrul þãrãnesc, este o formã de manifestare
foarte apreciatã de publicul care are ocazia sã vizioneze o piesã. La un
moment dat, exista chiar un festival de teatru nescris, intitulat “Morala satu-
lui”, cu un mare succes de public. Principalele caracteristici ale acestui gen
de spectacol sînt lipsa textului, a scenariului ºi a regizorului. Membrii tru-
pei, þãrani care în timpul liber se îndeletnicesc cu muncile agricole, impro-
vizeazã dupã un “scenariu” verbal, iar modul de organizare este non-ier-
arhic ºi non-auctorial. Seamãnã cu modul istoric de funcþionare a comme-
diei dell’arte ºi are o funcþie socialã similarã, de comentariu satiric asupra
moravurilor locale. 
Cum un asemenea spectacol se terminã, de obicei, cu hohote de rîs, partici-
panþii la ediþia a II-a a Festivalului Naþional de Artã Naivã au aplaudat
îndelung trupa din ªuncuiuº ºi au apreciat cã teatrul nescris se potriveºte
foarte bine cu arta naivã. 

Cetatea Oradiei i-a primit cu generozitate pe membrii 
Asociaþiei Artiºtilor Naivi din România

În cea de-a treia zi a Festivalului Naþional de Artã Naivã de la Oradea, înainte
de plecarea spre casã, artiºtii naivi invitaþi au primit din partea Asociaþiei
Artiºtilor Naivi din România un tur gratuit al Cetãþii Oradea, o bijuterie arhi-
tectonicã medievalã recent restauratã. 
Despãrþirea de artiºtii naivi invitaþi la cea de-a doua ediþie a Festivalului
Naþional de Artã Naivã de la Oradea a fost emoþionantã, însã toþi partici-
panþii au promis sã revinã anul viitor, la ediþia a III-a .

MIRCEA STROE
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AUREL CHIRIAC

ARTA NAIVÃ ÎN ROMÂNIA

Trebuie spus de la bun început cã e dificil de dat o definiþie „artei naive”.
Pânã ºi The Oxford Dictionary of Art and Artist o înscrie într-un registru
destul de vag, notând cã avem de a face cu un termen aplicat picturii – ºi
într-o mãsurã mult mai micã sculpturii – realizate în „societãþile deja sofisti-
cate” de cãtre artiºti „fãrã abilitatea unor reprezentãri convenþionale”.
Recunoscutã critic ºi luatã în serios odatã cu Henri Rousseau – Vameºul,
arta naivã surprinde înainte de toate prin relaþionarea ei specificã faþã de
calitãþile formale ale artei ºi mai cu seamã prin „nonºalanþa” cu care se
desprinde de regulile perspectivei. Aceasta nu existã, ori funcþioneazã
dupã un crez specific fiecãrui artist, planurile compoziþionale dispar,
culoarea nu pierde sau nu câºtigã în intensitate, detaliile sunt uniforme
dezvoltând o aceeaºi energie indiferent de poziþionarea în cadrul vizual. E,
în arta naivã, o stranietate a tot ceea ce ºtim „academic” despre picturã ori
sculpturã care fascineazã ºi subjugã. Aceastã obsesie a detaliului l-ar putea
defini pe artist drept unul care picteazã ceea ce ºtie despre lume nu ceea
ce vede în acel moment. Lumea artei naive pare mereu aºezatã, liniºtitã iar
folosirea culorilor vii ne trimite ºi ea cu gândul la culorile elementare care
nu mai pot fi descompuse, care în sine alcãtuiesc universul coloristic în
care ne miºcãm. Vorbind despre „fantezia secãtuitã a omului contempo-
ran”, Victor Ernest Maºek preciza cã „în mijlocul sãu se ridicã contururile
diafane ale Insulei Naivilor.”

Arta naivã – existã tendinþa în ultima vreme de a evita acest termen,
oarecum peiorativ, de înlocuire a lui cu cel de artã spontanã – e poate cea
mai legatã dintre toate formele de artã de lumea în care artistul trãieºte.
Existã o specificitate a toposului ºi a ethosului care face imediat
recognoscibilã zona de spiritualitate cãruia îi aparþine artistul. Aceastã ca-
racteristicã se aplicã ºi artei naive româneºti. Cu siguranþã unul dintre cei
mai cunoscuþi artiºti naivi este Stan Ioan Pãtraº, creatorul crucilor din Ci-
mitirul Vesel de la Sãpânþa, care a început sã lucreze încã din 1934-1935.
Descoperit în 1969, când a ºi expus pentru prima datã la Casa Scriitorilor
din Bucureºti, Ion Niþã Nicodim din Brusturi (azi se vorbeºte chiar de o
„ºcoalã de picturã naivã” existentã în acest sat) pare sã fie primul care i-a
obligat pe Petru Comarnescu ºi George Macovescu sã facã diferenþa dintre
acest tip de artã, arta naivã, de ceea ce s-a considerat a fi pânã atunci artã
popularã. Aceastã inadaptare la canon, dublatã de o sinceritate a receptãrii
transformã operele „naive” în captivante poveºti plastice. E, repet, un divorþ
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de canon dar nu de valoarea artisticã. Lipsa de tehnicã e compensatã de o
nestãvilitã bucurie de a lucra, bucurie pe care nu ai cum sã nu o simþi ºi tu,
ca privitor. La mulþi artiºti naivi putem vorbi chiar de un rafinament al abor-
dãrii plastice, de subtilitãþi nu departe de cele ale artei „ºcolite”. Poate cã
arta naivã nu are „istorie” în sensul clasic al cuvântului, ºi nici nu ar avea
cum sã aibã. Cu siguranþã nu are curente, tendinþe, direcþii. Are doar expo-
nenþi. Reprezentanþi. Unii de o incontestabilã valoare. 

Este, sã recunoaºtem, reconfortant sã te retragi din când în când în
aceastã Insulã a Naivilor propusã de toþi cei pomeniþi mai sus. Sã renunþi la
arheologia ideaticã pe care o presupune vizitarea oricãrei expoziþii de pic-
turã ºi sã te laºi cuprins de bucuria simplã de a privi, de aceastã simplitate
nativã, purã. Din când în când, simpla bucurie a ochiului ar trebui sã ne fie
de ajuns…

IULIAN BUCUR

CEVA DESPRE ARTA NAIVÃ

ÎNCEPUT: … ÎN STIL MODERN

Rousseau Vameºul a pictat Portret de femeie în 1895. Picasso l-a cumpãrat
pentru 5 franci de la un negustor de vechituri, care îl vindea pentru a fi
rãzuit ºi repictat. Este 1908. Pentru acest tablou, Picasso organizeazã cele-
brul banchet la care participã pictori, poeþi, muzicieni importanþi din Paris
ºi Apollinaire. ”Rousseau, fericit ºi blând, a cântat la vioarã ºi ne-a povestit
niºte piese pe care le scrisese ºi ne-a relatat amintirile lui din Mexic” po-
vesteºte Gertrude Stein. Atunci, de pe tronul pregãtit, sibilinic, i-a zis lui
Picasso cã ei sunt cei mai importanþi artiºti ai vremii: tu in stil egiptean, eu
în stil modern.

Toatã aceastã atmosferã de sãrbãtoare, aceastã celebrare a artei naive
de cãtre arta oficialã, aceasta reciprocã legitimare se repetã de atunci, de la
întâlnirea din atelierul din Montmartre, se repetã la fiecare nouã expoziþie
de artã naivã, deschisã în orice galerie din orice colþ al lumii, prilej de întâl-
nire ºi de cumpãnire între cele douã sau mai multe chipuri ale artei. Peste
un secol ºi puþin, Festivalul Naþional de Artã Naivã de la Oradea, din toam-
na anului trecut, aºa cum a fost, ca o celebrare ºi legitimare în faþa comu-
nitãþii, a fost parte din eterna poveste a artei naive.
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LA NOI: …ÎN LEGÃTURÃ CU ORIGINEA LOR ROMANÃ

În obiºnuita ceartã dintre ”arta pentru artã” ºi ”arta angajatã” istoriografia
de artã româneascã a folosit probabil pentru prima datã, pe la începutul
secolului XX, noþiunea de artã naivã. Marin Simionescu Rîmniceanu care
scria la Luceafãrul ºi Garabet Ibrãileanu de la Viaþa Romîneascã sunt la
1906, de o parte ºi de alta a Carpaþilor neaºteptat de permeabili, protago-
niºtii disputei. Rîmniceanu este cel care se foloseºte, dar altfel decât noi
azi, de categoria naivului pentru a defini ”adevãrata artã, nãscutã numai
din necesitatea artistului de a-ºi descãrca inima de un prisos de simþire, de
a cristaliza o lume de imagini, nu vrea sã ºtie prea mult de public”.

Astfel cã, la 1911, primul dintre naivii clasici, Henri Rousseau, era
socotit încã de Noua Revistã românã a lui C. Rãdulescu Motru doar ca
”ciudatul pictor care mai avea ºi meseria de pãzitor la barierã”.

Noþiunea de artã naivã, în accepþiunea clasicã, a intrat în vocabularul
istoriografiei româneºti pe la 1938, atunci când Jacques Lassaigne, bunul
cunoscãtor al artei noastre, în Revista Fundaþiilor Regale, într-un text
despre arta americanã, face o comparaþie între pictura naivã francezã ºi
pictorii americani. Pictura naivã francezã avea, dupã Lassaigne, mai multã
graþie, mai multã poezie, mai mult geniu.

La 1943, Coriolean Pietreanu, în Arta româneascã din Transilvania,
foloseºte termenul în discuþie în legãturã cu pictura secularelor biserici de
lemn. Îl citeazã pe M. I. Boldenyi care pe la 1851 scria cã ”oricât de naive ºi
grosolane ar fi aceste picturi, ele nu dovedesc mai puþin un anumit gust pentru
artele frumoase la Români, pentrucã ele sunt executate de þãrani simpli.
Aceastã dispoziþie a Românilor stã evident în legaturã cu originea lor romanã.”

AICI APROAPE: UN CAZ EXEMPLAR

Propunerea pe care o face Iugoslavia lumii artistice dupã Al Doilea Rãzboi
Mondial este în deplinã concordanþã cu crezul politic al acestei þãri: nealinierea.
Deja se consumase conflictul dintre realismul socialist propus de Uniunea
Sovieticã ºi expresionismul abstract american susþinut (a se citi: controlat) de
serviciile secrete pe meridianele culturale ale globului. Fusese o confruntare
ambiguã între constrîngeri ºi libertãþi niciodatã absolute. Iugoslavia, þarã
nealiniatã din 1961, cu suficiente ambiþii politice, (re)aduce în faþa lumii artis-
tice un model aproape uitat dupã rãzboi, pictura naivã. Iugoslavia ruralã, dev-
astatã, sinucigaºã în rãzboi, încearcã sã-ºi agrege limbile, religiile, naþionalitãþile
prin acest drept etern la naivitate.Femeile din Uzdin, cu numele lor româneºti,
mãrturisesc aceastã idee.
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ION NIÞÃ NICODIN CU NEAMURILE SALE

Ion Niþã Nicodin este pictorul din Brusturi, Arad, despre care spun unii
istorici cã este o piatrã de hotar pentru arta naivã din România. Este piatrã
de hotar între þãranii din veac, cei care îºi pictau lada de zestre ºi zugrãveau
icoana pe glajã, ºi pictorii naivi cei care-ºi celebreazã ºi-ºi legitimeazã harul
în sãli de expoziþie. Ion Niþã Nicodin a expus la Casa Scriitorilor, în 1969, ºi
sofisticata lume bucureºteanã a realizat imensele resurse estetice ale artei
naive, ale artei þãranilor a cãror lume începea iremediabil sã se destrame.
Ion Niþã Nicodin cu neamurile sale au format ªcoala din Brusturi într-o
vreme când titoismul nu mai era o erezie, ba dimpotrivã, când România îºi
redescoprea singurul vecin cu care ºi-ar fi dorit sã semene.

ªcolile populare de artã, din oraºele României, conduse de artiºti
plastici consacraþi, absolvenþi de academii de arte, ºi-au asumat, în chip
paradoxal, descoperirea candidaþilor, încurajarea ºi pãstrarea tezaurului
lor de naivitate (fericiþi cei curaþi cu inima, cãci ei vor vedea…spune
Scriptura). Candidaþi au fost þãranii þãrani, dar cei mai mulþi au fost þãranii
mutaþi la oraº cu nostalgiile lor cu tot. 

Au urmat expoziþii, cea mai mare, nu întâmplãtor, la Arad, 1976, s-a
numit Salonul Naþional de Artã Naivã. A început ceea ce s-a numit Cîntarea
României. Spiritul ei nu a fost, aºa cum ar pãrea, favorabil naivilor. Mai întâi
i-a numit, cu limba de lemn a epocii, ”amatori”, adicã a încercat sã-i anga-
jeze, sã le ia, ultima, diferenþa specificã. A urmat, inevitabil, dispreþul ”pro-
fesioniºtilor”, de care naivii aveau nevoie spre reciprocã celebrare ºi legiti-
mare. În 1989 se înfiinþa Asociaþia Artiºtilor Plastici Amatori. A trãit mai
puþin de un an.

ÎN FORMÃ DE POVESTE

Festivalul Naþional de Artã Naivã de la Oradea din 2014 ºi din 2015 a fost
un moment important în aceastã înºiruire de ani ºi locuri. A fost relevant
prin dimensiune ºi calitate, în formarea unei juste vederi asupra a ce (mai)
este azi arta naivã ºi asupra a ce urmeazã. A fost folositor artiºtilor pentru
cã s-au întâlnit ºi ºi-au formulat dezideratele ºi le-au încredinþat unei asoci-
aþii ambiþioase, Asociaþia Artiºtilor Naivi din România, organizaþie care la
ora apariþiei acestor rânduri a realizat deja o a doua ediþie a festivalului. Dar
a fost util ºi cetãþii care i-a chemat ºi i-a vãzut pe artiºtii naivi, ºi a lãsat pe
cenuºiul cotidian sã se coaguleze o patã de culoare în formã de poveste,
despre un vis pe care avem voie sã-l trãim cu toþii. 
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RAMONA NOVICOV

UN ALT FEL DE COPILARIE

In cartea sa Zoomenirea, Desmond Morris foloseºte aceasta sintagma :
“adultul copilãros.” “Pentru copil -spune el- practic orice acþiune pe care o
întreprinde e o nouã invenþie. Naivitatea lui faþã de mediul în care trãieºte
îl forþeazã mai mult sau mai puþin sã fie într-un proces continuu de inovare.
Totul e nou pentru el. Fiecare joc este o cãlãtorie de explorare.
”Parafrazându-l pe Morris, pentru un artist naiv fiecare imagine, fie ea pic-
tatã sau sculptatã, e o cãlãtorie de explorare. Lumea întregã e o grãdinã
edenicã ce e cercetatã cu încântarea, mirarea ºi prospeþimea primei zile a
Facerii. De fiecare datã, totul e nou, primenit, nemaivãzut. Douã par a fi
motoarele care le permit aceastã explorare continuã: timpul ºi energia. Nu
ºtiu cum se face, dar artiºtii naivi par a avea un timp al lor, cu o cadenþã ºi
fluenþã aparte, un timp ce genereazã punctiform spaþiul, îl ordoneazã ºi îl
contureazã, fãcîndu-l egal cu sine în orice punct al sãu. Fiecare particulã
din imaginile lor este echidistantã faþã de un centru nevãzut, aflat undeva
în afara tabloului, chiar ºi în afara creatorului lui. Dacã privim în ansamblu,
imaginile artiºtilor naivi sunt redate, în majoritatea covârºitoare a lor, din
perspectivã plonjantã. Ele sunt proiecþia unei viziuni din înaltul cerului, lip-
site de patos, de emoþii anume. Toate personajele au un zâmbet etern
întipãrit pe chipul lor candid, asemeni imaginilor ce vin spre noi din tim-
purile arhaice ale oricãrei culturi. Din leagãnul ei. 

Personajele ce animã orice imagine din arta naivã nu transmit emoþii
personale, nici ale lor, nici ale creatorilor lor. Dar ele nu sunt nici arhetipale,
adicã nu au un cifru simbolic în constituþia lor genuinã, deci nu au nici
gravitatea „semnelor cerului”. Desigur, îl pot conþine tangenþial, dar nu în
mod constitutiv. Aici apare genul proxim în raport cu arta plasticã, dar ºi
diferenþa specificã în raport cu arta popularã. Creaþiile artiºtilor naivi se
situeazã undeva în locul geometric dintre aceste douã lumi ale imaginaru-
lui. Ei sunt autentici precum artiºtii populari, dar nu au harul ºi menirea lor
de a coda universul ºi de a-l transmite precum un limbaj sacru. Ei sunt cre-
ativi precum artiºtii plastici, dar, fiind plasaþi în afara legilor academice ale
limbajului vizual, au acces la izvoarele prime ale acestui limbaj prin însãºi
libertatea de miºcare a inocenþilor. Ei simt, ca nimeni alþii, cã duhul bate
unde vrea el. Libertatea lor creativã e fãrã egal. Prin faptul cã ºi-au pãstrat
sufletul de copil, veºnic mirat de frumuseþea acestei lumi, incapabili sã
vadã urîtul sau obscenul, artiºtii naivi pot rãspunde, netulburaþi, la îndem-
nul christic: „Lãsaþi copiii sã vinã la Mine”.  De la acest izvor  primesc, proba-
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bil ºi o energie creativã aparte, ce pare cã se primeneºte din ea însãºi, la fel
ca lumea copilãriei, la fel ca  lumea satului. Probabil din acest motiv, arta
naivã nu are reziduuri, deºeuri, nopþi nepãtrunse, ziduri reci, angoase,
obsesii, crispãri. Ea conþine o luminã interioarã numai a ei, luminã pe care
vizitatorii impresionantei expoziþii organizate în cadrul Festivalului
Naþional de Artã Naivã de cãtre Asociaþia Artiºtilor Naivi din România ºi de
Mircea Stroe, o vor aprecia în toatã frumuseþea ºi candoarea ei.

***

CÃTÃLIN POPA

FESTIVALUL NAÞIONAL DE ARTÃ NAIVÃ

Pentru mult timp ºi pentru multã lume geometria euclidianã a reprezentat
ºi, pentru unii, încã reprezintã adevãrul de necontestat pentru a explica ºi
descrie lumea. Caracterul ei academic ºi suficienþa în explicarea lumii au
fãcut sã uitãm cã nu se baza decât pe niºte postulate, pânã când niºte con-
testatari au pus piciorul în prag arãtând caracterul ei arbitrar ºi limitat. ªi
de atunci încoace, de când au apãrut geometriile non-euclidiene, s-au
deschis noi lumi, inclusiv în  fizicã.

La fel, dar într-un alt registru ºi întorcându-se la izvorul vieþii, în
domeniul picturii au apãrut contestatari-fãrã-voie, arãtându-ne lumea
vãzutã prin ochii ºi, mai ales, cu sufletul lor, ignorând voit criteriile acade-
mice sau convenþionale, o lume nu mai puþin adevãratã, dacã nu chiar din
contrã, pentru cine încã ºtie cine ºi ce e: unitarã, luminoasã, pastelatã,
inocentã, bucolicã pânã la oniric, transistoricã, dincolo de dualisme, de ta-
xonomii sau segregãri. Lipsa perspectivei, confuzia voitã a prim-planului
cu fundalul la nivelul claritãþii, culorile vii, precizia detaliilor indiferent de
plan, ne duc într-o viziune figurativã, asumat copilãroasã (mai þineþi
minte?), dar nici infantilã ºi nici primitivã, lipsitã de orice preþiozitate. Re-
descoperim mirarea, egalitatea perfectã a subiecþilor, fericirea tuturor, ca
atunci când încã eram prieteni cu îngerii, cu heruvimii ºi cu serafimii: flo-
rile sunt mari cât un tanc, soarele rãsare din hornul casei, gardurile unesc
oameni, podurile duc de la pãmânt la cer ºi înapoi, omãtul este alb-imperial,
apa albastrã ºi timpul oprit în loc (poate pentru cã inexistent?).

Pentru André Malraux artiºtii naivi sunt cei care «îndrãznesc sã crea-
dã cã timpul nu este nimic, cã însãºi moartea este o iluzie ºi cã dincolo de
mizerie, de suferinþã ºi de fricã […], pentru cine ºtie sã vadã, sã respire ºi
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sã audã» se deschide «un paradis cotidian, o vârstã de aur cu fructele ei,
cu parfumurile ei, cu muzicile ei […], un eden fãrã de sfârºit unde
izvoarele tinereþii te aºteaptã pentru a ºterge riduri, oboseli» (Jean-Marie
Drot, Journal de Voyage avec André Malraux. A la recherche des arts du
monde entier, DVD, Doriane Films, volumul 2, Le dernier voyage d'André
Malraux en Haïti).

Depãºind barierele artei populare, anonime, a folclorului, pictura
naivã prezentatã astãzi la Oradea are marele merit, prin calitatea ei artisticã,
de a pune oraºul nostru pe harta mondialã  a acestui stil, alãturi de Nisa,
Paris, Bruxelles, Zagreb, Rio de Janeiro, Baltimore sau Moscova. Pictorii
expuºi, de vârste ºi origini sociale ºi geografice diferite, se înrudesc prin
unitatea tematicã ºi stilisticã, prin viziunea lor despre lume ca întreg. O odã
adusã vieþii, odã de care orãdenii care încã ºtiu sã fie copii au acum ocazia,
pentru al doilea an consecutiv, sã se bucure pânã la fericire, având un gând
pentru Douanier Rousseau.

***

MIRCEA STROE

ÎNTRE CER ªI PÃMÎNT. LUMEA DE VIS A ARTEI NAIVE

Pentru orice privitor, avizat sau novice, lucrãrile artiºtilor naivi ascund o
vrajã, dezvãluind privitorului, pe rînd, mistere nebãnuite ascunse în ima-
gini ce par permanent noi, datoritã detaliilor parcã în continuã schimbare.
Aºa era ºi copilãria noastrã: mereu ni se pãrea cã tot ce ne înconjoarã e
neatins, descoperind feþe noi sau sensuri noi fiecãrui lucru ce ne înconju-
ra ºi pe care-l vãzusem ºi ieri ºi în toate zilele trecute ale copilãriei.
Dezvãluirea acestor detalii permanent noi ºi interesante e dulce ºi te
împinge la cunoaºtere. Cunoaºterea artei naive e însã facilã, cãci trebuie
doar sã pãtrunzi în paradis. În stilul lor particular, artiºtii naivi ºi-au creat
propriul Rai. Un fel de Eden personalizat, unde artistul dominã o lume mi-
rificã de plante, animale ºi oameni, fiind simultan creator ºi pãcãtos ce a în-
cãlcat porunca de a mînca din pomul cunoaºterii. La unii, creaþiile au virat
spre caricatural, reprezentînd metehnele satului sau comediile de situaþii
întîlnite în viaþã, la alþii, concepþia de tip popular a artei naive se împleteºte
cu ludicul sau cu ezotericul, iar alþii au rãmas pur ºi simplu naivi, zugrãvind
cu o puritate dezarmantã tot ceea ce îi înconjoarã. Rezultatul tuturor aces-
tor „stiluri” este un luxuriant paradis de personaje, distribuite generos în



imagini inspirate direct din realitãþile pãmînteºti, pe care firea curioasã a
artiºtilor naivi le înregistreazã ca elemente constitutive ale Raiului lor per-
sonal. 

În arta naivã totul se petrece la hotarul dintre vis ºi realitate. În
Paradisul lor, în care domnesc anotimpuri veºnice, în care privitorul perce-
pe parcã fizic armonii celeste ºi parfumul suav al florilor ºi poamelor,
artiºtii naivi aduc neliniºtea percepþiilor lor nãvalnice, presimþirea veº-
niciei care s-a nãscut la sat, ca sã-l parafrazãm pe Lucian Blaga. Toate scenele
zugrãvite de artiºtii naivi reflectã o þesãturã subtilã între real ºi imaginar, o...
artã (dincolo de artã) a memoriei afective a copiilordin interiorul artiºtilor,
ale cãrei conotaþii simbolice sînt utilizate intuitiv. 

Arta naivã pare focalizatã pe descrierea adevãrurilor simple ale vieþii
rurale, pe idealizarea vieþii satului, redescoperitã ºi iubitã cu intensitãþi
sporite de la o zi la alta. Sinceritatea ºi prospeþimea exprimãrii artei naive,
amestec de vis ºi pãrelnicie într-un timp suspendat ce dominã cu o forþã
fantasticã toate creaþiile naive, impresioneazã pe orice privitor ºi îl face sã
se îndrãgosteascã de aceastã artã. Arta naivã româneascã se concentreazã
într-o matrice formativã singularã, cu mici excepþii, ce genereazã farmecul
inconfundabil al acestei arte frumoase. Alchimia din care se plãmãdeºte
arta naivã româneascã se zãmisleºte ºi se regenereazã continuu, privitorul
redescoperind mereu ceva nou, fãrã a eluda definitiv complexitatea ideati-
cã a acestei arte. 

Festivalul Naþional de Artã Naivã
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Ana Grunzu - Iarna



Catinca Popescu - Dansatorii



Costel Tãnase - Baciul



Costicã Onuþa - La cap de pod



Doina Moldoveanu - La fântânã



Dorina Blãnaru - Truda



Emilian Tancãu - La mulsul vacii

Elisabeta Arhip - Ferma



Gheorghe Ciobanu - Carul cu lemne

Gheorghe Ciobanu - Carul cu boi



Gheorghe Parascan - Vis de iarnã la bloc

Gheorghe Clit - Delta Dunãrii



Ioana Gheorghiu - Pleacã vara, vine toamna

Ioan Maric - Împletitul



Ion Zaiþ - La câmp

Ion Alupoaie - Gãleþi cu apã



Maria Margoº - Piua

Lucica Ciobanu - Primãvara



Mariana Mihuþ - Vara pe câmp

Mihai Vintilã - Trenul copilãriei



Mircea Cojocaru - Tãiatul lemnelor



Paula Iacob - Culegãtorii de stele



Petru Mihuþ - Nuntã toamna



Raul Murg - Gãtitul miresei



Salomia Andronic - La pus cartofi



Vasile Ivãnuþã - Toamnã



Vasile Popovici - Pescuit la copcã
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ZILELE REVISTELOR CULTURALE 
din TRANSILVANIA ºi BANAT

MEDIAª, 13-15 NOIEMBRIE 2015

La aceastã ediþie a manifestãrii au participat reprezentanþi ai revis-
telor FAMILIA –Oradea  (Ioan Moldovan, Traian ªtef), STEAUA – Cluj-
Napoca  (Adrian Popescu), EUPHORION –Sibiu (Dumitru Chioaru), DIS-
COBOLUL – Alba-Iulia (Aurel Pantea, Cornel Nistea, Mircea Stâncel),
MIªCAREA LITERARÃ – Bistriþa (Olimpiu Nuºfeleanu), VATRA VECHE –
Târgu Mureº (Nicolae Bãciuþ, Rãzvan Duncan), TÂRNAVA – Târgu Mureº
(Eugeniu Nistor), CENACLUL DE LA PÃLTINIª – Pãltiniº  (Silviu Iuga,
Valentin Leahu), ARDEALUL LITERAR – Deva (Mariana Pândaru-Bârgãu),
CITADELA – Satu Mare (Aurel Pop), SEMNE-EMIA – Deva (Paulina Popa,
Dumitru Tâlvescu), GÂND ROMÂNESC – Alba Iulia (Virgil ªerbu
Cisteianu).

Programul celor douã zile a cuprins expunerea istoricului mani-
festãrii, prezentarea revistelor participante ºi lansarea celui mai recent
numãr al fiecãreia dintre acestea, un colocviu cu tema „Viaþa revistelor
culturale între central, local, provincial (moderatori Dumitru Chioaru ºi
Traian ªtef), vernisajul expoziþiei „Reverberaþii cromatice” cu lucrãri ale
artistului plastic Ioan ªarlea din Mediaº, recitalul poetic din creaþia poetu-
lui Iustin Panþa realizat de actorul ºi poetul sibian Emil Cãtãlin Neghinã ºi
ceremonia acordãrii „Premiilor Mediaº”. 

Familia - contact  Familia - contact  Familia - contact

Participanþii la colocviu au avut un dialog substanþial vizând
aspecte varii ale temei propuse ºi au convenit cã se impune o solidari-
tate de urgenþã în semnalarea pericolului ca Limba ºi literatura românã
sã nu devinã în scurt timp prin mãsuri de falsã reformã un obiect de
studiu ºcolar oarecare numit Limbã ºi comunicare în limba românã în
contextul în care Limba ºi literatura românã devine în programele
ºcolare din ultimele douã decenii tot mai sãrãcitã de prevederile 
curriculei naþionale. E un pericol real cu efecte dezastruoase în planul
asimilãrii ºi consolidãrii culturii ºi identitãþii naþionale, împotriva cãruia
trebuie sã acþioneze solidar ºi urgent Academia Românã, Ministerul
Culturii, Uniunea Scriitorilor, Ministerul Învãþãmântului, revistele de
culturã, toate instituþiile implicate în moºtenirea ºi consolidarea 
patrimoniului cultural naþional.
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Prin tradiþie, Premiul „Mediaº” se acordã la fiecare ediþie prin
însumarea opþiunii fiecãrei reviste participante unui poet nominalizat la
Cartea Anului de cãtre Uniunea Scriitorilor. De aceastã datã au fost premiaþi
doi poeþi: Adrian Popescu pentru volumul Costumul negru apãrut în 2013
ºi Ioan Moldovan pentru volumul timpuri crimordiale apãrut în 2014. De
asemenea, au fost acordate premii de excelenþã unor creatori medieºeni,
poeþii George L. Nimigeanu, Ligia Csiki ºi artistului plastic Ioan ªarlea.
Premiile au fost înmânate câºtigãtorilor de primarul municipiului Mediaº,
Teodor Neamþu, prezent, de altfel, la toate secvenþele importante ale mani-
festãrii, un edil pentru care viaþa culturalã a Mediaºului reprezintã un
important obiectiv ºi prin proiectele de viitor imediat, între care reluarea
editãrii revistei Caietele de la Mediaº în format nou ºi cu apariþie regulatã,
definitivarea Galeriei de artã, augmentarea formatului manifestãrii anuale
despre care scriem aici.

Buna desfãºurare a întâlnirii s-a datorat unor oameni de culturã ai
locului care nu au obosit nici o clipã sã fie excelente gazde: Nicolae Costea,
preºedintele Direcþiei municipale pentru culturã, poeþii Ligia ºi Attila Csiki,
care au coordonat cu eleganþã ºi rigoare execuþia propriu-zisã a manifestãrii,
George L. Nimigeanu ºi, fireºte, primarul Mediaºului, Teodor Neamþu.

Întâlnirile de la Mediaº au, aºadar, nu doar  o prestigioasã tradiþie, ci ºi
un viitor cãruia Mediaºul cultural îi este dator tocmai pentru cã, la rândul
sãu, se va împãrtãºi din nobleþea spiritului ºi din vocaþia permanenþei valo-
rilor.

NORD LITERAR - 150
Ediþia din acest an s-a dedicat sãrbãtoririi apariþiei numãrului 150 al revistei,
prilej cu care au fost acordate ºi premiile:
- Pentru poezie: Ion POP ºi Viorel MUREªAN
- Pentru prozã: Ioan DERªIDAN ºi Victor TECAR
- Pentru istorie ºi criticã literarã: Mircea POPA ºi George VULTURESCU
- Pentru artã graficã: Mircea BOCHIª
- Pentru traducere: Ana OLOS
În sala Consiliului Judeþean ºi la Biblioteca Judeþeanã au fost lansate noi apa-
riþii editoriale, între care volumul cuprinzând integrala operei poetice a lui
Ion POP, care s-a bucurat de o amplã ºi somptuoasã prezentare fãcutã cu a-
plomb de George ACHIM ºi volumul de versuri al lui Traian VELEA, Iubite-
voi, Doamne! prezentat de Viorel MUREªAN.
Amfitrionii evenimentului, Gheorghe GLODEANU ºi Sãluc HORVAT, direc-
torul, respectiv directorul executiv al „Nord(ului) literar” ,  au asigurat întâl-
nirii o desfãºurare cu adevãrat sãrbãtoreascã. Revistele reprezentate au fost:
Familia , Poesis, Miºcarea literarã, Caiete Silvane, Astra clujeanã º.a.

Familia

Familia - contact
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Clujul îºi ia în serios candidatura la
titlul de capitalã europeanã, dovadã
numeroasele evenimente culturale
organizate în capitala Ardealului în
aceastã toamnã: Festivalul Naþional de
Literaturã, aflat la cea de-a doua ediþie,
la care au participat vreo 100 de 
scriitori din toatã þara, Festivalul
Internaþional de Carte Transilvania,
cu invitaþi din Spania, Belgia, SUA,
Germania, Ungaria, Franþa, Serbia ºi
România, dar ºi Festivalul Naþional de
Teatru. Despre toate acestea avem
prilejul sã citim în numãrul pe luna
octombrie al revistei Apostrof, care
consacrã ºi un spaþiu generos
Colocviului Internaþional FIDEM
(Federaþia Internaþionalã a Institutelor
de Studii Medievale), care a fost 
gãzduit de Universitatea Babeº-Bolyai,
între 23-26 septembrie. Dosarul
numãrului 10 al revistei, realizat de
redactorul-ºef Marta Petreu, îl aduce în
prim-plan pe ªtefan Agopian, 
printr-un amplu articol, intitulat
„Magie ºi deºertãciune în lumea lui
Agopian”, în care sunt trecute în
revistã câteva dintre volumele 
prozatorului („Însemnãri din Sodoma:
Portret al artistului murind”, „Ziua
mâniei”, „Fric”, „Tache de catifea”,
„Sara” etc.), portretul scriitorului fiind
completat cu un interesant interviu,
realizat tot de Marta Petreu. Am mai
citit în acest numãr al Apostrofului
cronica Irinei Petraº la romanul 

postum al lui Alexandru Vlad „Omul
de la fereastrã”, poeme de Ion Pop ºi
Cassian Maria Spiridon, o cronicã a lui
Ovidiu Pecican la volumul „111 cele
mai frumoase poeme” al lui ªtefan
Aug. Doinaº ºi articolul lui Iulian
Boldea despre unul dintre poeþii
Cercului Literar de la Sibiu, aproape
ignorat de critica literarã, Ioanichie
Olteanu. 

În numãrul 7-8-9 al revistei, arãdenii
scriu despre bãnãþenii lor: Gheorghe
Mocuþa despre Viorel Marineasa, care
„scrie o prozã economicã, zgârcitã la
vorbe ºi de aceea frustã”, iar Vasile
Dan despre Romulus Bucur, „un
retractil, un melancolic ascuns, un
introvertit mereu tensionat, un timid
periculos iniþiat în «arta exoticã a
rãzboiului»”. Remarcãm ºi interviul
realizat de Ciprian Vãlcan cu Jacques
le Rider, de citit obligatoriu, dialogul
cu profesorul francez fiind despre o
temã de mare actualitate în contextul
politic actual – libertatea de expresie
ºi cenzura; dar o lecturã la fel de
interesantã ne propune ºi eseul 
brazilianei Laura Erber, despre unele
aspecte ale cuvântului la Gherasim
Luca. Alãturi de numeroase cronici 
literare ºi recenzii, revista mai
cuprinde poezie de Gheorghe Chiper,
Ivan Miroslav Ambrus, Luminiþa
Dascãlu, Monica Rodica Iacob, Kocsis

Revista revistelor  Revista revistelor  Revista revistelor
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Francisko, Lazãr Magu ºi Adriana
Weimer, precum ºi prozã de Andrei
Mocuþa, Alexandru Moraru, Eugen
Pãdurean ºi Amelie Caracas.

Revista sibianã marcheazã, în numãrul
3, împlinirea a 70 de ani de la apariþia
Revistei Cercului Literar. În mod
firesc, întrucât, dupã cum ne spune ºi
redactorul-ºef Dumitru Chioaru în
articolul dedicat momentului 
aniversar, Euphorion dedicã în fiecare
an un numãr Cercului Literar, de la
tradiþia cãreia se revendicã. Sunt 
publicate în paginile revistei articole ºi
studii despre Revista Cercului Literar,
dar ºi un fragment din volumul de
memorii „Abisul luminat” al lui
Nicolae Balotã, intitulat „Suferinþele
tânãrului Nego” – în care e vorba, 
evident, de Ion Negoiþescu ºi tribulaþi-
ile sale amoroase. Revista publicã în
acest numãr aniversar ºi o parte din
corespondenþa dintre alþi doi
cerchiºti, Ion D. Sîrbu ºi Cornel
Regman, dar ºi autori premiaþi la 
simpozionul „Actualitatea Cercului
Literar de la Sibiu”, Mircea Cãrtãrescu
ºi Joachim Wittstock. Mai gãsim poezii
de Ioana Nicolaie, Adrian Alui
Gheorghe, Ovidiu Simon, prozã de
Veronica D. Niculescu, Vasile Chifor ºi
teatru de Emil Cãtãlinã-Neghinã.

Figurã exoticã, trãind în amintirea
foºtilor studenþi aureolat de legendã,
parizianul Alexandru Sincu a fãcut
senzaþie cu debutul sãu târziu, 

romanul „La câinele fidel”. Dintre
cronicile care i-au fost dedicate, cea a
lui Dan Cristea, din numãrul pe luna
octombrie al Luceafãrului de
dimineaþã, este printre cele mai 
pertinente. „Scriere a ambiguitãþii, un
roman (?) poliþist ºi antipoliþist,
deopotrivã experimental ºi tradiþional,
o partiturã ludicã ºi o meditaþie asupra
destinului ºi întâmplãrii, ficþiune ºi
reflexivitate textualã, detaºare ironicã
implicare nostalgicã, jocuri ale 
limbajului ºi jocuri ale existenþei, o
combinaþie, în fine, bine cântãritã ºi
bine executatã de amuzant ºi de
serios” – aºa sunã caracterizarea pe
care i-o face criticul în „O 
autobiografie intelectualã deghizatã”,
concluzia trasã în finalul articolului
fiind cã avem de-a face cu un debut de
excepþie. Mai putem citi în acest
numãr un eseu al lui Nicolae Coande,
„Dimensiunea Goma”, scriitorul
împlinind 80 de ani, un altul de Geo
Vasile despre Augustin Buzura, 
(pãcãtuind doar prin faptul cã îl
întinereºte pe prozator cu doi ani – 75
scrie în capul paginii „Aniversãri”,
Buzura împlinind de fapt 77 de ani),
dar ºi câteva poezii de Mircea Dinescu,
cu un aer vetust, de déjà lu.

Dupã ce a fost judecãtor la Curtea
Constituþionalã, unde s-a remarcat
printr-o þinutã de vestalã ºi postãri
sibilinice pe Facebook, fiind apoi
expediatã la Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului, unde nu s-a
remarcat prin nimic, Iulia Motoc a pus
deoparte studiile de drept 
internaþional ºi cãrþile despre
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democraþie, trecând cu nonºalanþã de
la aceste lucruri prozaice la prozã. Ea
publicã în numãrul 9 al Vieþii
Româneºti un fragment din romanul
„Maria ºi Machiavelli”, despre care
aflãm cã e în curs de apariþie – deºi
noi am fi fost tentaþi mai degrabã sã
credem, judecând dupã acest 
fragment, cã e în curs de dispariþie.
Ne-a mai reþinut atenþia (de astã datã
pe bune) un articol al lui Gheorghe
Grigurcu despre cartea lui Mihai
Gheorghiu „Reversul istoriei. Eseu
despre opera lui Mircea Eliade”, pe
care criticul o considerã cea mai
importantã scriere care i-a fost 
închinatã pânã acum autorului
„Aspectelor mitului”. Trecând în
revistã unele aspecte de ordin 
biografic, cu implicaþii politice, ale
marelui nostru istoric al religiilor,
Gheorghe Grigurcu ridicã în final o
întrebare care ar trebui sã ne punã
serios pe gânduri: „Dacã lui Mircea

Eliade i se fac interminabile 
rechizitorii pentru relativ scurta ºi fãrã
o pondere specialã în cadrul operei,
adeziune la legionarism, de ce apar
scutiþi de o similarã povarã autorii,
unii de prima mânã, care au slujit
comunismul timp mult mai 
îndelungat cu beneficii de carierã ºi
pecuniare de care Eliade nu a avut
parte (dimpotrivã, s-a vãzut întemniþat
în lagãrul de la Miercurea-Ciuc, alãturi
de maestrul sãu, Nae Ionescu)?”. ªi
dacã tot am citit despre Eliade în acest
numãr al Vieþii Româneºti, nu putem
omite nici eseul Eugeniei Bojoga „Sub
semnul lui Cioran”, în care ne sunt
prezentate câteva volume apãrute în
Italia, dedicate rãºinãreanului nostru,
cãrþi datorate lui Giovanni Rotiroti,
critic literar ºi profesor de literaturã
românã la Universitatea Orientalã din
Neapole.

Al. S.
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EUGEN BUNARU

Alee

Mergeam, ca de obicei, spre Cenaclul literar „Pavel Dan”
al Casei de Culturã a Studenþilor din Timiºoara,
când, pe o alee îmi iese în faþã un ins barosan
ºi-mi cere un foc sã-ºi aprindã þigara.
Era numai muºchi, bine fãcut ºi cu un ochi postum,
adicã acoperit de o bentiþã neagrã, piratereascã,
îºi cere iertare cã m-a oprit din drum
cu un surâs ales pentru o minã fireascã
ºi mã întreabã dacã nu mi-l aduc aminte…
a fost un cititor fruntaº la biblioteca unde am lucrat,
eu le spuneam mereu,rugãtor,ca un pãrinte,
cã aveau datoria nocturnã de a citi. Aºa a fãcut, dar s-a 

întâmplat,
cã de atâta citit, sã îl lase vederea ºi nicãieri n-a mai fost 

angajat…
aºa cã s-a apucat de culturism ºi de aceea m-a ºi abordat!

KOCSIS FRANCISKO

Ca douã ºine de cale feratã

În orice poet adevãrat existã o forþã,
aºa, ca o locomotivã ce-l împinge-nainte

Parodia fãrã frontiere

Lucian Perþa



prin oceanu-i interior de gânduri negre, ca o torþã,
luminând ºi-alegând luminoase cuvinte
din care sã-þi facã o cale feratã

desigur cã aceastã forþã are douã tãiºuri
dacã este incorect aplicatã
adicã, prost, spus  fãrã ocoliºuri,
ea iþi despicã orizontul deodatã

doar cei ce stãpânesc arta de a evita acest necaz,
crescuþi sub umbrela profetului, pot
sã-ºi construiascã ºinele cu tot cu macaz,
pe care sã-l poatã schimba atunci când socot

orice poem, orice vers trebuie elaborat
împreunã cu un cod de bare lãmuritor,
avându-ºi astfel pe ºine locul asigurat
ºi în cititor având un efect rãscolitor

eu, personal, nu mã plâng, aºa fac cu toatã prudenþa
ºi nu am eºecuri sau melancolii în formã continuatã,
mã mai sâcâie doar parodistul  ãla, Lucian Perþa,
da-l prind eu pe ºine odatã ºi-odatã!                                     

Lucian Perþa
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