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Poem pentru „Caiete Silvane”

Vasile George 
Dâncu

Dragile mele, 
Voi,
Care mă tratați
De covid
Într-un spital, 
Vă scrutez atent –
Mascate,
Împachetate
În haine de protecție.
Nu vă văd 
Decât ochii
Și, împrejurul lor,
Un pic din frunte
Și rădăcina nasului.
Așa că
Încerc, omenește,
Să vă reconstitui
Celelalte părți
Ale corpului. 
Cum arată părul vostru,
Gleznele, genunchii, 
Șoldurile, sânii, brațele?
Și cum arătați voi,
Ca întreg?
Oare cum sunteți ca
Iubite, mame, bunici, 
Fiice, surori, vecine?
Sper ca intuiția 
Să nu mă înșele!
De fiecare dată când 
Îmi puneți o perfuzie
Mă gândesc oare
Cum arată 
Mâinile cu care
Încercați să injectați în noi,
Aici și acum,

Viața?
Sper să vă iasă,
Spre binele nostru.
Și cred că sunt frumoase
Mâinile voastre.
Doar privindu-vă în ochi
Și simțindu-vă mâinile
Câteva secunde,
Încerc să văd
Și ceea ce e dincolo de 
Echipamentul anticovid:
Bunătatea sufletului vostru
Și mintea ageră.
Cred, dragile mele, 
Că sunteți
Pe măsura reconstituirii mele:
Frumoase, bune
Și pline de înțelepciune.
Sper ca, după ce ieșiți de aici,
Afară în lume
Și acasă în familie,
Să fiți fericite.
Mă rog pentru asta!

Ajunul Crăciunului, 2020
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 

Cluj-Napoca

(Dintr-un viitor volum de Vasile George Dâncu: 
„Odihnă înverzită”)

Poemul de seară: „Scrisoare către 
personalul medical feminin de la 

Secția covid Cluj-Napoca”
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Actualitate

O carte dincolo de 
timp... şi de spaţiu...

Ileana PETREAN-PĂUŞAN

Octavian Lazăr Cosma: 
Spinii din buchetul 

memoriilor

„O carte dincolo de timp”. Așa 
numea Iancu Dumitrescu în pre-
sa vremii („Săptămâna”, 30 iulie, 
1971) lucrarea „Oedip-ul enescian” 
a lui Octavian Lazăr Cosma. Para-
frazând, voi spune că „Spinii din 
buchetul memoriilor”, volumul I, 
a cărui lectură îndelungată tocmai 
am încheiat-o, este o carte dincolo 
de timp... și de spaţiu. 

Apărut la Editura Academiei 
Române (București, 2019), volu-
mul I al memoriilor marelui om de 
cultură și muzicolog Octavian La-
zăr Cosma este editat cu sprijinul 
Centrului de Excelenţă al Facultăţii 
de Compoziţie, Muzicologie, Diri-
jat al Universităţii Naţionale de 
Muzică București. În cele 764 de 
pagini, descoperim într-adevăr o 
lume, o lume întreagă în evoluţia ei 
în timp, pe care autorul ne-o dezvă-
luie atât ca subiect asumat, impli-
cat direct, cât și ca martor obiectiv, 
atent și avizat observator, care nu 

ezită să emită pertinente și argu-
mentate judecăţi de valoare asupra 
propriilor fapte, a acţiunilor celor-
lalţi și impactului lor asupra vieţii 
societăţii, în toate aspectele ei. Oa-
meni, mulţi și multe feluri de oa-
meni, de la rudele și consătenii din 
Treznea, până la profesori, oameni 
de cultură și de stat, personalităţi, 
agreate sau controversate; institu-
ţii, multe instituţii, de învăţământ 
și de artă; locuri, multe locuri – de 
la spaţiul arhetipal al Treznei na-
tale, la locaţiile școlilor urmate 
– Blaj, Cluj, Leningrad, București 
– sau al multor locuri pe unde l-a 
purtat vocaţia, profesia, viaţa – în 
ţară și în străinătate (URSS, SUA, 
Austria, Germania, Polonia, Unga-
ria, Bulgaria ș.a.). 

Și, revenind la o afirmaţie an-
terioară, voi preciza că lectura în-
delungată nu s-a datorat neapărat 
masivităţii volumului – aproa-
pe 800 de pagini în format mare 
(16/70x100) –, ci dorinţei de a 
citi nu pe diagonală, ci cu zăbavă 
această carte, pentru a asimila cât 
mai multe informaţii și a prelungi 
o plăcere intelectuală. Mi-aduc 
aminte de adolescenţă și tinere-
ţea... timpurie, când citeam în pa-
ralel cărţi cerute în bibliografia șco-
lară și cărţi de dragoste. Cu cele de 
dragoste și de aventuri dormeam 
sub pernă și le citeam cu parcimo-
nie, să nu se termine prea repede... 
Da, cred că există un timp al căr-
ţilor. Al scrierii și al lecturării lor. 
Memoriile lui Octavian Lazăr Cos-
ma, însă, sunt interesante în ace-
eași măsură pentru tineri și pentru 
adulţi. În primul rând pentru că 
„Spinii din buchetul memoriilor” 
redau atât frumuseţea, gingășia și 
bucuria oferite vieţii de trandafirii 
prinși în buchet, cât și asprimea, 
înţepăturile și rănile spinilor, deloc 
puţini..., în toate „anotimpurile” 

vieţii autorului. 
Momentele importante ale 

vieţii, Octavian Lazăr Cosma le 
delimitează prin titluri concise și 
edificatoare, astfel încât poţi re-
veni cu ușurinţă la un episod care 
te interesează și pe care vrei să-l 
recitești. Sunt, cred, peste 200 
astfel de titluri. Spre exemplifi-
care, spicuim: Sălajul patriarhal al 
copilăriei (pag. 15); Masacrul care a 
însângerat Treznea (pag. 30); Orfan 
de ambii părinţi (pag. 3); Nu-mi re-
găseam copilăria (pag. 41); La Blaj 
(pag. 47); Aportul lui Ioan Ardeleanu 
Senior (pag. 49); Şcoala şi internatul 
(pag. 56); Cu paşaport, la bunica, în 
Transilvania de Nord (pag. 89); În 
urgia războiului (pag. 99); Arestarea 
lui Ionel (dr. Pușcaș, n.n.) (pag. 137); 
Vraja primului spectacol de operă 
(pag. 141); La Cluj, la Conservator 
(pag. 150); Student la Conservato-
rul din Leningrad (pag. 204); Mă 
lansez în muzicologie (pag. 234); Fac 
cunoştinţă cu Lena (pag. 264) (De 
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duioșie și dragoste sunt domina-
te paginile și fragmentele despre 
familie, despre soţia Lena, pianis-
tă, despre copiii Mihai și Corina, 
despre sora Doina, profesoară de 
limba și literatura română la Cluj-
Napoca, despre nepoatele de la 
Cluj); Membru al Uniunii Compozi-
torilor (pag. 308); Se cristalizează 
un proiect muzicologic despre „Oe-
dip” (pag. 396); Oedip-ul enescian 
(pag. 451); Itinerar american (pag. 
485); Cum am gândit „Hronicul” 
(pag. 536); Conferenţiar universitar 
la 37 de ani (pag. 549); Mă înscriu 
la doctorat (pag. 563); Şef al cate-
drei de Muzicologie (pag. 633) etc. 
Cei care au cultură muzicală sau 
cei care doresc să și-o formeze și 
s-o îmbogăţească găsesc în memo-
riile muzicologului Octavian La-
zăr Cosma numeroase date despre 
compozitori, dirijori și interpreţi, 
referiri la spectacole de operă, ba-
let și concerte simfonice, soliști de 
operă, instituţii muzicale, presă și 
literatură muzicală, cenaclu și con-

ferinţe pe teme în domeniu, eve-
nimente muzicale etc. Iată câteva 
titluri: Spectacole în serie – Romeo şi 
Julieta (pag. 212); Muzica baletului 
„Gayaneh” – o încântare (pag. 219); 
Opera „Vrăjitoarea” – revărsare de 
lirism; (pag. 222) „Sadko” – muzică 
hieratică (pag. 223); Evgheni Mra-
vinski – maestru al baghetei (pag. 224); 
Recucerit de opera „Război şi pace” 
(pag. 245); La concertul simfonic di-
rijat de George Georgescu (pag. 304); 
Festivalul „George Enescu” în cădere 
liberă (pag. 636); Corala de avan-
gardă „Madrigal” (pag. 417); Mihail 
Jora – pe catafalc (pag. 550); Operă 
– Hamlet (pag. 560); „Concert-dez-
batere” (pag. 587) etc.

Adevărate cronici de artă, cu 
judecăţi de valoare pertinente, sin-
tetizează marele muzicolog într-o 
frază-două: „(...) am asistat la un 
spectacol care m-a captivat, este 
vorba de seara românească ce ală-
tura capodopere semnate de autori 
autohtoni: mai concret, baletul La 
piaţă de Mihail Jora, opera comică 

O noapte furtunoasă de Paul Con-
stantinescu și baletul Priculiciul de 
Zeno Vancea, toate în câte un act. 
Trei bijuterii inspirate din periferia 
mahalalei și din obiceiurile satului 
bănăţean” (pag. 314); „S-a cântat 
Sonata de Schubert, lungă și mo-
notonă, însă rafinată (...) Tehnică 
ireproșabilă, superioară, cu mult 
faţă de vârfurile obișnuite de tineri 
pianiști” (pag. 669); „Asist la repre-
zentaţia operei Tosca cu pretenţie 
de eveniment (...) cel mai în formă 
interpret a fost, fără nici o îndoia-
lă, Corneliu Fânăţeanu (...) era de o 
prospeţime și forţă cum n-am mai 
întâlnit” (pag. 670); „Am ascultat 
Simfonia nr. 5 de Serghei Prokofiev. 
E o încântare să aprofundezi muzi-
ca acestui compozitor cu fantastică 
inventivitate, rafinament armonic 
și orchestral” (pag. 697); „29 ianu-
arie 1978. La Ateneul Român, Ser-
giu Celibidache dirijează orchestra 
Filarmonicii George Enescu. (...) 
La bis, Rapsodia Română nr. 1 de 

Familia învățătorilor martiri
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George Enescu, redată cu însufle-
ţire, dirijorul fiind pus pe dansat, 
mai corect, pe jucat (...) concertele 
s-au dovedit evenimente unice în 
peisajul muzical, atât de sărăcăcios 
în celebrităţi” (pag. 724). 

Un volum imens de muncă pre-
supune scrierea acestei cărţi, efort 
ce se întinde pe parcursul multor 
ani, jurnalele și însemnările auto-
rului explicând, de altfel, semni-
ficativele și plasticele amănunte 
prezente din abundenţă în paginile 
memoriilor. De remarcat memoria 
de invidiat, logica ireproșabilă și 
scriitura deosebită, de-o plasticita-
te demnă de un mare scriitor, care, 
alături de beneficiile cititorului – 
plăcerea lecturii, bogăţia și diversi-
tatea informaţiilor –, fac din aceas-
tă carte, dincolo de timp și spaţiu, 
un preţios document. Inteligenţa, 
simţul umorului, tâlcul, ironia... 
elegantă, spiritualitatea într-un cu-
vânt, se regăsesc în fiecare pagină, 
surprinzând cititorul prin prospeţi-
mea unui asemenea gen de lectură.

Legătura sufletească a lui cu 
Treznea și cu oamenii ei, pe care 
nici timpul, nici distanţa n-au pu-
tut-o rupe sau altera, prietenia 
de-o viaţă cu dr. Ioan Pușcaș, cu 
ing. Nicolae Labo și cu alte figuri 
luminoase din copilărie (înduioșă-
toare și profunde referirile la bu-
nica maternă), școală și studenţie, 
dorul și nostalgia locurilor natale, 
întoarcerea în satul natal („Este 
minunat la Treznea, comună în-
cărcată de verdeaţă și lumină”; pag. 
692) și participarea la evenimente-
le și sărbătorile comunităţii stră-
bat ca un fir roșu amintirile Acade-
micianului Octavian Lazăr Cosma. 

Și așa, „provincial”, voi încheia 
aceste modeste însemnări de lec-
tură spunând că da, noi, locuitorii 
comunei-martir a neamului româ-

nesc Treznea, ne mândrim că din 
satul nostru s-a ridicat o asemenea 
personalitate: Academicianul Oc-
tavian Lazăr Cosma, muzicologul-
autor al unei adevărate și valoroase 
biblioteci muzicale, din care amin-
tim: Hronicul muzicii româneşti – 11 
volume; Oedip-ul enescian; mono-
grafiile marilor instituţii muzicale 
din ţara noastră – Conservatorul 
din București, operele din Bucu-
rești și Cluj, Uniunea Compozito-
rilor și Muzicologilor din România 
etc. La toate acestea, se adaugă 
monumentala lucrare „Spinii din 
buchetul memoriilor”. Așteptăm 

cu nerăbdare volumul 2, pregătit și 
el pentru tipar.

La împlinirea vârstei de 88 de 
ani – în 15 februarie a.c. – îi dorim 
Academicianului Octavian Lazăr 
Cosma viaţă îndelungată și sănăta-
te, să ne mai poată dărui bucuria 
și bogăţia cărţilor sale. Sperăm să 
ne îngăduie vremurile să lansăm la 
Treznea și Zalău cele două volume 
de memorii – Spinii din buchetul 
memoriilor. 

La mulţi ani, domnule Profesor 
Octavian Lazăr Cosma! Și primiţi, 
vă rugăm, ... buchetul recunoștin-
ţei și preţuirii noastre.
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Poeme pentru „Caiete Silvane” / Poesis

Lucian Scurtu

Cățeaua ilustră

În așteptarea vandalilor, prin prima Romă
am rătăcit și noi,
am urcat pe soclu și am băut însetați
laptele imperial din țâțele lungi ale lupoaicei,
în el ne-am înmuiat gena din generație în generație.
cărămidă lângă cărămidă (deplasarea unui corp
pe un plan înclinat se face în sens invers înaintării istoriei).
Prin a doua Romă, după alungarea veneticilor,
am visat și noi cât de mult am putut,
am coborât de pe soclu lupoaica (o cățea în călduri?),
am călărit-o pe Via Appia în jos,
încredințați că suntem bunii fondatori.
În a treia Romă, nu am mai așteptat pe nimeni,
blazați, pe soclu am urcat lupoaica izgonită de ingrați,
zbârcită, flămândă, indiferentă de soarta patriei, 
sub burta suptă i-am așezat cei doi copilași, 
azi doi bătrânei senili.
De următoarele Rome ne-am plictisit repede.

Extenuata

Nu vreau să mai aud de clipa cea repede ce mi s-a dat,
nu mă mai plictisiți cu ea, a devenit desuetă,
repede, pe naiba, se petrece atât de încet,
încât, uneori îți vine să te urci pe pereți și să urli,
se urnește precum un melc la marginea raiului,
precum o salamandră prin mijlocul iadului,
hai, mișcă-te, hoașcă bătrână, treci mai repede strada,
dă colțul o dată, pierde-te definitiv prin mulțime,
dar ea abia tresare, abia pâlpâie, abia înaintează,

răsuflarea ei abia de aburește geamurile serei,
stătută, mă îngrețoșează de-mi vine să-i trag
două peste față,
dar ea mă sfidează cu nerușinare, așa extenuată cum e,
și voi îmi repetați de mii de ani, că se trece precum un vis,
precum o boare,
iubito, parcă ieri a fost vara în care te-am cunoscut,
și abia astăzi te îmbrățișez întâia oară, acum, la bătrânețe,
și asta numai din cauza încetinelii ei, nesimțita!

Ultima hughenotă

În cadrul regnului sunt ultimul exemplar,
mă ascund într-un colț al imperiului,
precum se ascund într-un cotlon al memoriei
firavele ezitări ale renunțării,
acolo dropiile au mâini, în loc de aripi,
egretele poartă haine, în loc de pene,
iată importanța întunericului pentru o imagine dată cu noi,
aflați la depărtare de o respirație unul de celălalt,
întunericul dintre noi, perversul, ne face să credem,
că suntem foarte îndepărtați,
că nu ne vom mai vedea sau atinge niciodată,
dar aflați la o distanță foarte mare unul de celălalt,
aceeași beznă, suava, ne amăgește că suntem
foarte aproape (urmările mișcărilor noastre?),
că-mi poți cotropi colțul de imperiu sau miezul lui,
sau partea îmbelșugată de țară,
luminat de scrumul discret al țigării tale fine,
cel care-mi incendiază tundra din creier,
taigaua din inimă,
savana de azi.

Parodie de Lucian Perța
Lucian Scurtu

Extenuată
(din Caiete Silvane, februarie 2021)

Încă de pe când eram profesor navetist de istorie-
geografie
prin geografia, deloc plictisitoare, a județului Bihor,
am tot așteptat să mi se recunoască odată și mie
faptul, devenit desuet ulterior,
că, fără să urlu ca alții, știu să scriu poezie –
de-abia după Revoluție, critica s-a urnit
și-atunci, ca un melc, dar totuși, cu simpatie,
să mă treacă strada spre scriitori, în sfârșit
m-a trecut, tocmai când mă pregăteam
să o fac hoașcă bătrână și nesimțitoare,

am ajuns membru al Uniunii și de-atunci am
o altă viziune, mărturisesc, mult mai înțelegătoare
asupra acestui regn ascuns de ochii neinițiaților,
dar trebuie să recunosc
ajutorul tău, iubito, extenuat fiind, în limpezirea ideilor
să pot să nu o mai privesc
precum aș privi un bestiar de fontă, o arenă
de luptă între oameni și animale, între tăcere și 
rostire,
de aceea, astăzi, te îmbrățișez ca în tinerețe, fără jenă
și-ți dedic acest poem sincer și plin de simțire!
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Cartea ca un măr 
putred

Viorel MUREŞAN

Cronica literară

După o dedicație lăsată în fugă 
pe pagina de gardă a cărții lui Eugen 
Barz, Dintr-o altă copilărie, Editura 
Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2019, 
localizez și pot data circumstanțele 
în care l-am cunoscut pe poet. Era 
pe la sfârșitul lui august, în ajun 
de Tăierea capului sfântului Ioan 
Botezătorul, la Mihăiești, aproape 
de Cluj, la un parastas al prozato-
rului Alexandru Vlad. Când ne-am 
strâns mâna la sosire, era ușor pre-
cipitat, căci urma să oficieze o su-
mară slujbă de pomenire. Mi-a dat 
cartea cam în grabă, după aceea s-a 
retras cu ai casei pentru un scurt 
schimb de șoapte. În vremea asta eu 
aflam, răsfoindu-i volumul proaspăt 
apărut, că autorul locuiește la Parla 
– Madrid, unde slujește ca preot 
paroh unei comunități românești 
și conduce Centrul Cultural Român 
„Sfântul Antim Ivireanul”. În drep-
tul numelui său mai sunt con-
semnate două volume de poeme: 
Cinematograful singurătății (Editura 
Neuma, 2016) și Iarba din ceainic 
(Editura Colorama, 2017). Și am 
mai reținut că este membru fonda-
tor și vicepreședinte al Asociației 
Scriitorilor și Artiștilor Români din 
Spania. Despre poezia lui Eugen 
Barz au glosat destule condeie cri-
tice, menționate de altfel în nota 
bibliografică, iar volumul de-acum e 
gardat de întâmpinări venite de la 
Horia Gârbea, Felix Nicolau, Nichita 
Danilov, Andrei Moldovan și Adrian 
Popescu. Ba mai mult, e însoțit și de 
o prefață a celui care a fost subtilul 
critic Andrei Moldovan. La acest 
text vom mai face referire în rându-
rile care urmează.

Din paginile prefeței se desprin-
de clar ideea existenței unei fibre 
hispanice în textura acestei poezii. 
Autorul însuși ne înlesnește o atare 
percepție printr-un motto excerp-
tat din autobiografia capriciosului 
Giovanni Papini, Un om sfârşit, cu 
trimitere directă la toposul iberic: 
„Și noi credem că morile de vânt 

sunt niște uriași și nu ne rușinăm 
cu asta”. Dacă ne-am propune să 
urmărim relația acestei fraze papi-
niene cu întreaga carte, am observa 
că ea străjuiește asupra unei poezii 
care palpită de existență. Și aduce 
în cel mai înalt grad elogiu ficțiunii 
și capacității umane de-a se iluzio-
na. Un eu poetizant zbuciumat se 
proiectează pe sine în tușele unui 
hidalgo cervantesc, urmărit de 
umbrele prelungi ale psihologiei 
abisale: „Din patul acesta se pot spu-
ne/ doar cuvinte de laudă/ celor ce 
recită poeme în oglindă/ la miezul 
nopții./ În suburbia desuetă/ nu se 
cunoaște fericirea/ de a săruta chi-
puri de porțelan/ sub lună,/ fără în-
doială sunt singurul/ care continuă 
să priceapă/ parfumul lor de matu-
ritate./ Am trecut crize încărcate de 
sens,/ fiecare privire din spatele pa-
tului/ aduce un ștreang/ din amin-
tirile pe care le-am trăit” (p. 43). Pe 
același fundal se ivește posibilita-
tea alternării eului liric cu unul re-
ligios, sorbit de focare divine. Sau, 
mai degrabă, însoțirea celor două 
ego-uri: „Mi se face dor de metafore,/ 
clandestine/ prea m-am umplut/ 
de dulcețuri necoapte,/ de aceea le 
caut/ în toate visele./ Aș așeza în ele 
inimi/ și oameni/ și cărți curgătoa-
re,/ ca Dumnezeu la zenit./ Aș sta 
zilnic/ la masa rugăciunii/ cu umbra 
lor deasupra,/ să le pătrund taina/ 
și aromele,/ poate chiar numele,/ ca 
o ploaie” (p. 44).

Un paragraf al aceleiași prefețe 
ne avertizează că poetul „se ra-
portează în mod original la sacru, 
fără să scrie o poezie religioasă în 
sensul comun al termenului, așa 
cum, la o judecată fugară, s-a spus 
uneori. Autorul înțelege că, în mod 
obișnuit, orice operă poetică are în 
ea, inevitabil, raportarea la sacru, 
prin componenta ei metafizică” 
(p. 5). Dintre cele trei clase de sim-
boluri pe care le identificăm în po-
eme: biblice, mitologice și livrești, 
uneori cu arie de acoperire comu-

nă, precumpănitoare sunt primele. 
Iisus este „primus inter pares”, iar 
puterea lui de simbol poetic se adu-
nă și crește din toate paginile Bibliei, 
într-o creatoare devălmășie: șarpele 
de aramă, înțelepciunea șerpilor, 
lemnul crucii, profeții, apostolii, 
„Mama Pescarului”, Marea Roșie, 
primul cântat al cocoșilor, spăla-
tul picioarelor, Maria din Magdala, 
cărți, icoane etc. Poezia e simplă, 
fără emfază retorică, mizând doar 
pe bunul-gust și știința dobân-
dită prin tradiție ale cititorului. 
Memoria, atât de frecvent constitu-
ită în motiv literar, adeverește legă-
tura între cele două mari doctrine: 
iudaismul și creștinismul. Și tot ea 
face ca, poetic, ele să decurgă una 
din alta: „Fără memorie/ burțile mo-
rilor/ se umflă/ în lucernă./ Șarpele 
de aramă/ s-a ridicat/ peste ape/ 
lemnul crucii/ a odrăslit/ pe umeri” 
(p. 19). Adesea, eul poetic îmbracă 
înfățișarea unui prunc, iar ceremo-
nialul se lărgește, cuprinzându-i și 
familia: Am scris mamei/ să caute/ 
rugăciunea/ din copilărie/ în care 
învățasem/ să plâng cu Iisus./ Ea 
crede/ că am visat urât,/ iar între 
timp/ rugăciunea s-a șters” (p. 27). 



7

193

Cronica literară
Confesiunea se produce simplu, 
aproape numai în propoziții prin-
cipale, urmând esențialitatea unor 
mișcări intrate în tezaurul gestual 
al umanității: „Ridic fruntea/ să-mi 
crească solzi lucitori,/ ucenicesc cu 
Petru/ mersul pe ape,/ cu Profetul 
Isaia/ în dans/ mâinile/ prind va-
luri./ Mă împărtășesc/ în liniștea 
Mamei Pescarului” (p. 30).

Cele două filoane temati-
ce, deslușite până acum, unul cu 
motive iberice și altul religios, au 
fost ilustrate numai cu exemple 
din prima parte a volumului. Dar, 
„Acest scenariu în mai multe acte/ 
dezvelește ritualuri despre nebu-
nie/ incomplet ajustate” (p. 72). 
Ideea că Dintr-o altă copilărie e chiar 
o carte proiectată după planul unui 
scenariu dramatic, în fapt, în pa-
tru acte, este întărită în termeni 
specifici, la finalul aceluiași poem: 
„Spectatorii vor parcurge/ coridoa-
rele de cărți și icoane,/ ce vor lumi-
na ca niște torțe,/ tumultul lor se va 
ridica/ la cel mai înalt preț - / câine 
de pază în culise” (p. 72). Tablourile 
lui Eugen Barz au și un topos, unde 
ficțiunea care le-a generat zburdă în 
voia cea bună: „satul în care m-am 
născut,/ unde amintirea contea-
ză mai mult/ decât întâmplarea” 
(p. 73). La începutul părții a doua 
constatăm o laicizare tematică, cu 
observația că tărâmul religios nu 
va fi niciodată abandonat definitiv. 
„Din paharul de votcă/ scot figurine 
de lemn dulce,/ una câte una/ le 
gust/ să mă împace/ cu veștile des-
pre mine” (p. 35). Poetul începe să 
discearnă lumea și din alte unghiuri 
și își împarte efortul de comunicare 
între tehnică și conținut. Este de-
ajuns un nume, folosit cu intenții 
metonimice, pentru a ne da seama 
de un procedeu care-l atrage: „Cine 
a văzut ceasul lui Dali/ cum curge 
va înțelege” (p. 37). Reprezentarea 
unei lumi care și-a ieșit din țâțâni, 
alienată în multe direcții, poate fi 
redată prin imagini artistice ape-
lând aproape toți factorii senzori-
ali: vizual, auditiv, olfactiv, tactil, 
gustativ, sinestezic. Și încă, într-
un poem atât de scurt: „Muşc pa-
harul de ceai/ îndulcit cu nisip,/ în 
pivnița cu texte sacre/ înalț cântec/ 
teilor de la Cernobîl./ Caii de stepă/ 
au izbit de cer/ capetele lor,/ până la 

sânge” (p. 41).
În cea de-a treia fasciculă, viața 

este văzută dintr-o perspectivă 
existențialistă. Omul e ființa prin 
care neantul pășește în lume, iar car-
tea, ca principal obiect al civilizației 
create de el, devine fructul corupt al 
existenței: „Pare că îmi citeşte/ din-
tr-o carte/ despre mărul stricat/ pe 
care/ zadarnic îl spăl./ Cai și câini 
alungiți în fugă/ împrăștie/ stranii 
înscrisuri/ din foile cărții întoarse 
până/ la ultima filă./ Literele pășesc 
drept,/ cartea ca un măr putred/ 
mi-e parcurs,/ silabă cu silabă” (p. 59). 
Cel mai restrâns ca număr de texte, 
acesta pare a fi și cel mai unitar, te-
matic, dintre capitole. Primul poem, 
încheiat cu un vers emblematic: „al-
coolul ne-a mâncat ficatul și sufle-
tele”, anunță chemarea teologului 
la penitență și căință. Căzut la grea 
cumpănă, el își ia ca reprezentant 
alegoric o voce umilă, pe nebunul 
orașului, pentru a-și putea privi și 
recunoaște înfrângerea: „Am pro-
rocit în zadar despre duminici și ci-
mitire,/ despre demnitatea cuvinte-
lor/ mai fierbinți decât buzele unei 
femei,/ am ezitat să intru la voi - / 
zise nebunul orașului de lângă tej-
ghea - / pe lumea cealaltă doar eu 
voi străluci/ ca un desen de argint” 
(p. 53). De remarcat că „duminici 
și cimitire”, aici, avem convinge-
rea că desemnează stări sufletești, 
dispoziții, circumscrise unei profe-
sii teologale. Redesenarea spațiului 
profan se face pornind de la o carte 
laică, descriind însă miraculos ilu-
zia idealurilor umane. De la „ne-
bunul orașului” nu sunt prea mulți 
pași de făcut până la Don Quijote, 
personajul carnavalesc. Iar Eugen 
Barz îi cunoaște valențele simboli-
ce și, mai ales, îl știe resemantiza. 
În primul rând, prin plasarea lui 
într-o topografie a peisajului, ce 
pare desprinsă direct din realitate: 
„Cu mâini de gheață/ Don Quijote 
umple foile de ochi rotunzi/ ca bu-
toanele liftului,/ se înfășoară în ele 
și plânge./ Dulcineea face piruete 
de balerină,/ ridică statui primelor 
dușuri reci./ Un șarpe ca un tren/ 
aduce medicamentele./ ea critică 
mersul lui/ și flutură cu bucurie/ 
semnele nebuniei” (p. 61).

„Actul” IV al cărții Dintr-o altă 
copilărie se joacă și cu un alt tip de 

„personaje”. Aspasia, de pildă, tră-
itoare în secolul al V-lea î.Hr., ca 
soție a lui Pericle, induce ideea de 
emulație spirituală, de gând iscat 
și rostit peripatetic într-un cerc de 
scriitori, aflați, datorită ei, la adă-
post de orice griji lumești. Numai 
că lumea Aspasiei se clatină, se duce 
la fund, ea fiind prima care captea-
ză semnele prăbușirii: „Oare de ce/ 
fără economie de gesturi/ își smul-
ge Aspasia/ părul din cap?/ Ielele au 
anunțat/ doar prezența vântului/ 
peste coapsele ei/ ce schimbă vălul 
de mătase/ pe un perete/ și face 
aerul greu./ Cu oglinda în față/ se 
simte tot mai puțin/ în largul ei,/ 
nu i se mai citesc cuvinte pe buze,/ 
socot că ar fi ascunse acolo/ necu-
viincioase glasuri” (p. 74). Locul 
acestui „personaj” de la frontiera cu 
mitul îl va lua „sora Angelina”, rup-
tă parcă din contingentul nostru. 
În consecință, imaginarul poetic 
va fi înlocuit, poem după poem, cu 
universul de bolniță: Poemul acesta 
pe rod în grădina spitalului,/ felinar 
aprins se înalță/ cu sora Angelina 
martor/ și paznicul în tunică la 
post./ Noi bărbații simțim răceala 
fructului oprit,/ ne doare gâtul ca 
o lună scursă prin esofag,/ viermi 
trec neostoiți prin venele noastre/ 
spre capătul lumii./ Mai bine pu-
neam fructele pentru rachiu,/ a zis 
paznicul,/ bărbații aceștia și-au scos 
mâinile din creștetele șerpilor,/ 
s-au săturat să fie slujitori ai eve-
lor/ vor să aprindă luminoase coc-
teilurile Molotov/ în grădină/ să 
ardă alcoolul ca pământul încins./ 
Dumneavoastră, soră Angelina,/ 
puteți întinde peste saloane/ 
cearșafuri albe ca pescărușii,/ prin-
tre paturi au crescut ierburi otrăvi-
te” (p. 75). Pe fundalul ideii de culpă 
și penitență, asistăm la amestecul 
sacrului în jargonul medical: „Există 
mai mulți țapi ispăşitori printre bran-
cardieri,/ cu ei vă voi înălța rugă-
ciuni pe caldarâmul de la urgențe,/ 
analizele de laborator demonstrea-
ză fără putere de tăgadă/ că cineva 
s-a folosit de lumina minții mele” 
(p. 80). Nu întâmplător, volumul se 
încheie cu o „ars poetica” în care se 
invocă lepădarea de poezie. Eugen 
Barz n-ar fi primul dintre poeți care 
trăiește sentimentul de „neajunge-
re a limbii”.
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Rătăcind printre himere este cel 
mai recent volum semnat de Ghe-
orghe Glodeanu, apărut la Editura 
Tipo Moldova, Iași, 2020, o incur-
siune impresionantă în literatura 
fantastică de pe continente dife-
rite și în spații culturale inedite, o 
veritabilă cronică fantastică din-
spre continentul american, spre cel 
european, poposind prin literatura 
franceză, germană, rusă, austriacă, 
irlandeză, argentiniană, spaniolă, 
română. Gheorghe Glodeanu este 
un împătimit al literaturii fantasti-
ce, dedicându-și mare parte din ca-
rieră studiului acestui gen atât de 
prolific și incitant, realizând de-a 
lungul timpului nenumărate stu-
dii și antologii, coagulând voci im-
portante ale acestui segment de la 
Hoffmann, Lovecraft, Edgar Allan 
Poe, la Borges sau Mihail Bulgakov. 
Fiecărui scriitor îi este realizat 
profilul biobibliografic, dar spiri-
tul acribios al reputatului profesor 
se concentrează și asupra analizei 
unor texte reprezentative din pa-
noplia scriitorilor deja menționați: 
„Prezenta panoramă dorește să 
sugereze vitalitatea și complexita-
tea literaturii fantastice, demon-
strând, în același timp, locul privi-
legiat pe care genul îl ocupă în li-
teratura universală”, mărturisește 
autorul în argumentul lucrării. 

Studiul debutează cu un capi-
tol teoretic menit a defini concep-
tul de literatură fantastică, acesta 
comportând diferite accepțiuni 
de-a lungul timpului, fiind în 
obiectivul unor cunoscuți exegeți, 
care l-au abordat distinct și i-au 
identificat valențe variate. Adrian 
Marino afirmă despre fantastic că 
„nu-și poate lua zborul decât din 
mijlocul fanteziei, singura care-l 
produce, legitimează și impune ca 
produs estetic specific”, fantas-
ticul avându-și „originea în fan-
tezia creatoare și are un caracter 
arațional, prelogic”, afirma Ghe-
orghe Glodeanu. Dincolo de aceste 

teoretizări cu care ne-a familiari-
zat criticul literar și în studiile sale 
anterioare, volumul de față este 
inedit prin perspectiva abordată, 
prin acribia selecției, prin dimen-
siunea critică a operelor alese spre 
analiză. Este în esență, un dialog 
între perioade literare, criticul 
având o viziune diacronică, o abor-
dare comparatistă, ce ține cont de 
identitarul cultural individual al fi-
ecărui autor antalogat în raport cu 
identitarul colectiv, este o călătorie 
fascinantă în spații cunoscute sau 
mai puțin abordate. Gheorghe Glo-
deanu nu eludează din studiul său 
principiul temporalității, criticul 
lucrează cu metodă și urmărește 
nota particulară a fiecărei litera-
turi, dar și a fiecărui artist în ca-
drul universalității.

Literatura americană se con-
centrează în jurul coloșilor Poe, 
Irving, sau nume mai puțin so-
nore, dar consacrați ai genului, 
precum William Austin, jurist de 
profesie, dar devenit celebru prin 
narațiunea Peter Rugg, dispărutul, 
apreciată drept capodoperă a ge-
nului. Incursiunea în literatura lui 
Nathaniel Hawthorne, una dintre 
vocile puternice ale literaturii ame-
ricane din a doua jumătate a seco-
lului al XIX-lea, se oprește asupra 
uneia dintre cele mai reușite creații 
ale sale, Chipul cioplit, o narațiune 
ce aduce în prim-plan munca de or-
fevrier a creatorului, geneza operei 
de artă și travaliul prin care creația 
prinde viață sub dalta artistului. 

L i t e ra t u ra  f a n t a s t i c ă  s e 
hrănește din mituri și mitologii, 
iar simbolistica are un rol esențial 
în realizarea acestui tip de creație. 
Romantismul a stimulat dezvol-
tarea genului, iar monstrul Fran-
kenstein, de factură romantică, a 
devenit sursă pentru artiștii care 
au creat narațiuni de atmosferă, 
care mizează pe întâmplări pline 
de spaimă, terifiante, petrecute în 
locuri singuratice și misterioase, 

precum castelul sau mănăstirea, 
locuri bântuite și susceptibile a cre-
iona suspansul precum în povesti-
rile lui Montague Rhodes James 
sau Algernon Blackwood, „consi-
derat unul dintre cei mai prolifici 
autori de povestiri cu fantome”. 
În spațiul cultural francez se dis-
tilează o ideologie nouă, pătrunsă 
pe filieră germană, producându-se 
mutații estetice semnificative prin 
operele lui Balzac sau Maupassant, 
în timp ce în Anglia, fantasticul se 
orientează spre frenetic și maca-
bru. Literatura fantastică este mai 
degrabă de tip local, fiecare spațiu 
abordând-o în funcție de realitățile 
sale și de propriile ideologii. Inedit 
este fantasticul italian, care se de-
zice cumva de fenomenul fantas-
tic, considerat a fi apanajul Nordu-
lui ce vine cu cețuri, cu întunericul 
specific zonei polare, cu zeități, du-
huri în jurul cărora se vor coagula 
întâmplări misterioase menite a 
crea suspansul și a întreține ten-
siunea epică. Sudul este perceput 
ca fiind Solar, rafinat, preocupat 
de poezie, aplecat spre genuri ale 
sensibilității, mai puțin interesat 
să producă povestiri gotice. 

Cronica literară

Literatura fantastică – 
viziune comparatistă

Imelda ChINțA

(continuare în p. 24)
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Uioara felix, Emilia 
Poenaru Moldovan

Tot mai angrenată în fenomenul 
literar contemporan, tot mai prolifi-
că, deopotrivă ca autor și ca editor, 
Emilia Poenaru Moldovan recidivea-
ză liric, în 2020, cu volumul sugestiv 
intitulat Uioara felix. Trădând nota 
confesivă, autoreferențială, chiar de 
la primul poem, asumându-și o can-
didă reconfigurare prin rememorare 
a universului copilăriei, într-o to-
nalitate dominată de elegiac doar 
în partea finală a volumului, mai 
degrabă alternând între nostalgii 
cu irizări ludice sau meditative și 
sensibilități încărcate de suavitate, 
poeta clujeană reușește să se plase-
ze pe linia tot mai evidentă a liricii 
confesive, a ultimilor ani, distingân-
du-se, în același timp, prin ceea ce aș 
putea numi concavitate lirică. Cola-
teral Edenului copilăriei, surprins 
edificator în prima parte a volumu-
lui, și textelor ars poetica ce lumi-
nează interogațiile existențiale ale 
creatoarei, se conturează segmente 
de realitate exterioare lumii feerice a 
„vârstei de aur”, ce sublimează vre-
muri și oameni.

Un album de familie e, pe lini-
ile ei directoare, cartea dedicată 
„părinților și fraților”, cu „naivita-
te” ilustrată, așa cum observa Au-
rel Pantea, de Smaranda Moldovan 
și precedată de un splendid motto 
marca Dinu Flămând: „Apoi noap-
tea îmi așază pe față masca de aur 
a faraonului; pot vedea în copacii 
înalți ai copilăriei cuiburile unei pri-
măveri de demult, cu păsări venite 
din altă lume...”. 

O dominantă descriptivă, pe alo-
curi portretistică e vizibilă în aproa-
pe toate cele 22 de poeme, fie că e 
vorba de figurile celor care au fost, 
fie că e vorba de momente marcante 
ale copilăriei. Vizibilă, pregnantă e și 
osatura narativă, tipic postmodernă 
care încheagă volumul. Pășesc dis-

cret, din memorie, în poeme, figura 
maternă și cea paternă, conturate 
contrastant, cu emoție și umor, din 
detalii semnificative, figurative sau 
simbolice. Interesantă e dubla linie 
care fixează imaginile: cea ezitantă, 
tremurată a infantului care hiper-
bolizează lumea, care se cutremură 
în fața evenimențialului și cea scru-
tătoare, tăioasă a adultului ce tinde 
să problematizeze, să activeze sub-
straturi, semnificații. Dascăli, prin 
excelență, figurile paterne sunt sur-
prinse într-o dinamică amețitoare, 
diferită de cea a cunoscutelor poeme 
cu aceeași temă. Flash-back-uri ci-
nematografice poziționează figura 
maternă în cadre tipice sau insolite, 
susținute vizual, auditiv, senzorial 
de recuzită: „Mama urcând dealul 
fredonând Rosignol de mes amours”, 
„Mama învățându-i limba româ-
nă pe cei de pe ambele/ maluri ale 
Mureșului/ și pe toți copiii ei cu 
credința nestrămutată/ în știința de 
carte și revenirea uniților”, „Mama 
întorcându-se de la sfatul popular/ 
cu o medalie de tinichea clasa III/ 
de mamă eroină dar nu îndeajuns 
de eroină/ pentru că avea numai 
cinci copii”, „Mama repetând Puiul 
de Brătescu-Voinești/ cu tatăl lui 
Arthur/ care era director la fabrică 
și trebuia - așa au zis cei de sus/ - să 
aibă măcar opt clase”. Detalii vesti-
mentare și atitudini profund umane 
completează portretul celei care „a 
plecat grăbită înainte de pensie/ să 
ducă limba română/ prin ținuturi 
cunoscute ei doar din cărțile de ca-
tehism”. 

Pârghii indispensabile trasează 
autoarea între imaginile familiale și 
cele familiare; astfel, blocul sovietic, 
comunitatea eterogenă, parcul plin 
de bănci, turnătorii și tragica moar-
te a lui „chenedi”, „radioul cumpărat 
de tata în rate,/ odată cu mașina de 
spălat poloneză/ care funcționează 
și acum”, ceasul de aur al tatălui, 
distrus în eroica acțiune de salvare a 
unei vieți, chimiștii, cu origini rura-

le, care dădeau țării „sodă caustică” 
sunt doar câteva dintre elementele 
ce permit fixarea celor două nive-
luri ale textului: unul al punctelor 
de forță ale copilăriei și unul al ac-
centelor secundare, contextuale, ce 
funcționează parcă într-un regim 
similar apozițiilor, dar care cadrează 
o epocă. 

Vizibil evidențiate sunt cele două 
niveluri în poemul „Tata” unde tra-
seul educațional, profesional, dar și 
uman e marcat de subtile, aparent 
tangențiale repere istorice, socia-
le: „De bucuria Unirii,/ bunicii mei 
s-au iubit și l-au născut pe Tata în 
1919./ Cea mai dragă amintire a lui 
din copilărie/ a fost cînd a jucat cu 
ceata din sat fecioreasca din Ardeal/ 
în fața regelui Carol, la București.// 
Student la o universitate/ refugiat 
din Cluj în anii cedării,/ revenea în 
sat să-și vîndă pămînturile./ Iar o 
venit domnişoru’ să-şi vîndă averea, 
ziceau oamenii, se-ntoarnă în pămînt 
părinții de necaz./ Tot răul spre 
bine,/ cînd au venit comuniștii, nu 
mai aveau ce să-i ia”, „Locuia într-un 
conac al unui grof ungur și făcea pla-
nuri/ pentru timpurile cînd vor veni 
americanii să-i salveze. Mai tîrziu - 
era deja evident/ că americanii aveau 

Fulgurații și 
reverberații lirice

Carmen ARdElEAN
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alte treburi”. Nu scapă ochiului 
atent nici polivalența necesară nobi-
lei ocupații, căci tatăl-dascăl nu era 
un simplu emițător de informație, 
ci un adevărat educator, precoce 
formator de mult trâmbițate (actu-
almente) competențe, aptitudini: 
„la școala din oraș îi învăța pe copiii 
de țăran/care veniseră să-nvețe me-
serie,/ cum să mănînce cu furculița 
și cuțitul,/ cum să-și construiască în 
fundul curții latrine din lemn,/ cum 
să-și spele ciorapii/ și să ofere flori 
domnișoarelor”. Activismul său, ală-
turi de doza de latinitate necesară, 
sunt răsplătite, ca odinioară, în cu-
noscutul portret al lui Ștefan, reali-
zat de Ureche, printr-un omagiu im-
presionant, hiperbolic: „La moartea 
lui, elevii școlilor au umplut/ toată 
strada noastră,/ cea mai lungă din 
oraș”.

Instantanee, foiletoane sau lung 
metraje ale copilăriei sunt poeme-
le care notează, pictural, portretele 
intitulate „Sora”, „Luiza”, Sparie-
noapte”. Mizând pe anecdotic și pe 
senzațional, așa cum erau ele per-
cepute la vârsta infantilă, poemele 
continuă să întrețeasă portretele 
unor figuri emblematice, mitologi-
ce ale copilăriei cu fire ce dezvăluie 
drame specifice comunismului sau 
general-umane, jocurile senine ale 
copilăriei, cu jocul cu moartea. 

O ipostază polimorfă este cea-
sornicarul Otto Trasser, convertit, 
la pensie, la o nouă religie: cea de 
dascăl. Transpar, din poemul am-
plu, dominante de caracter ce de-
notă spiritul viu și pasiunea, lecția 
minuțiozității și a preciziei, a sti-
mulării curiozității și a competiției 
cu sine însuși pe care doar vocația 
le poate da. Aparent poem în care 
al doilea nivel, cel contextual, con-
junctural părea supralicitat, textul 
unește, contrapunctic, o tragică 
experiență livrescă și una familială, 
ambele sublimate de lacrimile ma-
terne iscate din durerea pierderii de 
odinioară și mândria provocată de 
un act artistic al fetiței.

Absurdul existenței, ironia con-
trastelor se evidențiază și în alte po-
eme; Lucreția, ipostaza feminină din 
Celula de partid, educatoare instruită 
de „surorile călugărițe de la Blaj”, 
deșteaptă, dar cu un trup „șubrezit”, 
trece dincolo de pragul elocinței și al 
decenței în exprimare când „celula 

de partid” încearcă să îi decidă viito-
rul amoros. Nu doar curajul tinerei 
sau replica ce hipnotizează grupul 
decidenților sunt „epice” aici, cât, 
mai cu seamă, ideea de „permis de 
însurătoare” ce se cerea eliberat de 
atotpriceputa organizație de partid, 
gustul amar al intruziunii, al ameste-
cului puterilor în viața personală.

Grupajul de patru poeme, inti-
tulat Vacanță la Uioara (Suferințele 
tânărului Werther), evocă, într-o 
orchestrație mult liricizată față de 
poemele anterioare, stări și atmo-
sferă, senzații și trăiri. Natura uma-
nă e secondată de o natură stilizată, 
care dă poemelor o dominantă pic-
turală, ba chiar sinestezică: „Trenul 
merge mai încet cînd se apropie de 
Uioara/ înoată parcă în aburul ce 
învăluie Mureșul/ printre sălciile 
care-și atîrnă deasupra apei/ pan-
glicile de cositor/ prin văzduhul tîrît 
peste dealuri și deodată bufffff!/ se 
oprește slobozind un șuierat/ ca-n 
filmele cu vestul sălbatic/ în halta 
construită de austrieci acum două 
sute de ani/ mirosind proaspăt a 
petrol și urină”, „Frăgarul alb, fră-
garul negru de dincolo de gard/ nu 
mai sunt,/ cerul e zdrențuit acolo 
unde le erau coroanele,/ deși e vară 
se anunță o zi mohorîtă/ în care tre-
buie să-mi arăt măiestria/ în fals, 
mijlocit, altfel spus, literatură - dacă 
ar fi să-l cred/ pe Henry Miller în 
primăvara lui neagră”. Revin, con-
trapunctice, referințe livrești, mai 
puțin dilatate liric decât cele din 
poemul „Un 13 noiembrie însorit în 
Cetate”, o ars poetica/combinatoria, 
un breviar de poeți și poezie, un re-
chizitoriu al situației actuale a poe-
ziei. Evocând o revenire acasă, după 
experiența inedită a capitalei (total 
eliminată din discursul liric, deși 
punctată periodic, ca un laitmotiv 
narativ ce menține suspansul), po-
eta excelează în surprinderea atmo-
sferei din casa părintească, trasând 
delicat portretele fraților, pe cel al 
surorii și puternic, adânc momentul 
spovedaniei personale, dublat de cel 
al spovedaniei preotului. Absența 
tatălui, compensată doar de vizitele 
în colțul lui de rai sau de înscrisuri-
le cu creionul chimic, rămase pe ușa 
dulapului, greutatea solitudinii și 
povara moștenirii paterne „eşti rece 
ca taică-tău”, dureros verbalizată de 
mamă, deschid, în poemele care ur-

mează, o Cutie a Pandorei. 
Puternic metaforizate, cu titluri 

ce ascund conotații numeroase, cu 
versuri ce cultivă ambiguitatea și 
elipsa, poemele din partea a doua a 
volumului surprind prin contrastul 
cu cele din prima parte. Nu oame-
nii, ci locurile relevă aici străfulge-
rările interioare, într-un perpetuum 
mobile în care simboluri ale solitu-
dinii, ale trecerii sunt cucul, trenul 
(ce transportă amintiri, sufletele, 
„gînduri de fier”, pe „drumuri de 
fier”, drumuri „șerpuite”), ultimul 
tunel, curtea - „inimă împuținată”, 
ocna jocurilor de zaruri, pe viață și 
pe moarte. Revelator e poemul ce dă 
titlul volumului, care amintește prin 
atmosferă și intensitate de evocarea 
Lancrămului blagian: „Malul stîng al 
sternului - firavă cumpănă/ poartă 
în sticlosul tropot/ Uioara felix./ În 
pămîntul tău mișcător,/ în sarea ta 
romană,/ evanescente lăcașuri de 
fosfor./ Pentru tata,/ pentru opt-
sprezece anotimpuri din eternitatea 
mea,/ pentru ochii negri ai băiatu-
lui./ Uioara - fîntînă lîngă care stau 
și spăl/ precum în tablou Susanne,/ 
veșminte de mireasă, veșminte de 
moartă./ Pînă cînd oglinzile vor os-
teni”. 

Universul copilăriei e acum mini-
atural, tot mai departe, tot mai eva-
nescent, singura figură pregnantă 
acum fiind Lunaticul. Ființă onirică, 
supranumitul Gerula e „sprinten și 
ușor ca un copil, cu o mantie de vînt 
fluturînd/ pe umeri și o plapumă cu 
față de mătase în brațe,/ se ducea 
noaptea să coase o hartă de nasturi 
cerești,/ pregătea tăietorilor de sare 
din oraș vise împletite/ cu raze de 
lună, fir de mătase, sclipiri din un-
dele rîului/ și miresme de caprifoi 
săgetate de țipătul cucuvelei”. E aici 
una dintre cele mai frumoase ima-
gini ale volumului ce dezvăluie ta-
lentul incontestabil al autoarei.

Două poeme de revoltă și dra-
goste, în care tonul e declamativ, 
apoteotic încheie volumul Emiliei 
Poenaru Moldovan, deschizând, an-
ticipând parcă, teme și voci pentru 
un nou volum. Plurivalența, diversi-
tatea tematică, atitudinală și stilisti-
că vizibile în volum pot fi, deopotri-
vă, indicatori ai ferventei căutări a 
unei formule personale sau tot atâ-
tea dovezi ale unui polimorfism liric 
germinativ.
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O scară la cer
Marcel lUCACIU

Poezia nu este doar un festin 
al spiritului, ci – mai ales – o ru-
găciune a inimii, în momentele 
de cumpănă și de anxietate, când 
numai credința divină mai poate 
redobândi liniștea interioară. Poe-
tul are, atunci, o tainică legătură cu 
Preaînaltul, căci versurile izvorâte 
dintr-o sete uriașă se transformă – 
subit și sublim – într-o mult râvni-
tă scară la cer. 

Poemele lui Ioan Barb din vo-
lumul Cetățile de scăpare (Editura 
Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 
2020) se constituie tocmai într-o 
astfel de scară; o scară între pă-
mânt și cer precum aceea din  visul 
lui Iacov: „Și a văzut că era o scară, 
sprijinită pe pământ, iar cu vârful 
atingea cerul; iar îngerii lui Dum-
nezeu se suiau și se pogorau pe ea” 
(Geneza,28: 12).

De profesie avocat, poetul hu-
nedorean a debutat editorial cu 
placheta Tăcerea ca o flacără (Editu-
ra Călăuza, Deva, 1998) și a revenit 
pe calea Muzelor, după un răstimp 
dedicat publicisticii, abia în anul 
2010, când a publicat volumele Pi-
cătura de infinit, Sub via ființei plâng 
strugurii și a fondat, la Călan, revis-
ta de cultură Algoritm literar. Ulte-
rior, cărțile sale (de poezie și de 
proză) au apărut cu o ritmicitate 
demnă de invidiat: Babilon (2011), 
Sabatul interior (2011), Meditând 
închis în ochiul ciclopului (2012), Os-
tatec în cer (2012), Oraşul scufundat 
(proză, 2013), Dumnezeul din paha-
rul cu votcă (proză, 2016), Oraşul 
alb (2016), Imnul frumoasei Olivetti 
(2018). Merită remarcat faptul că 
odată cu trecerea anilor, poezia 
lui Ioan Barb a renunțat, treptat, 
la metaforă și s-a așezat, oarecum 
firesc, în preajma „generației no-
uăzeci” păstrându-și, însă, identi-
tatea.

Recentul volum (prefațat, eloc-
vent, de Paul Aretzu) e deopotrivă 

un liant fericit între lumea terestră 
și lumea celestă, între profan și sa-
cru. Pe de o parte, aspectul teluric 
datorează mult sensibilei evocări a 
copilăriei din satul patriarhal, cu 
figura predominantă a tatălui, cu 
nostalgia bunicului rănit în Cri-
meea ori cu simplitatea profundă 
a vecinului Ion. Pe de altă parte, 
turnura religioasă e dată de sub-
tilitatea transfigurării numeroase-
lor episoade ori trimiteri biblice: 
drumul Damascului (ce îi schim-
bă destinul lui Saul, prigonitorul 
creștinilor, care devine, ulterior, 
apostolul Pavel), pârâul Cherit (pe 
malul căruia Sfântul Proroc Ilie 
Tesviteanul se ascunde în fața mâ-
niei regelui Ahab), Muntele Ararat 
(locul unde se oprește Arca lui Noe, 
după 150 zile de la potop), Ofir, Sa-
maria, Ghetsemani etc. De aseme-
nea, ingenioasă este și permanenta 
paralelă dintre tatăl de pe „ulița co-
pilăriei” și Tatăl din ceruri; o para-
lelă secondată de scurgerea irever-
sibilă a timpului – principala temă 
a universului liric: „Seara când se 
întorcea de la fabrică/  tata își tăia 
bătăturile palmelor cu briciul/  le 
așeza tacticos pe un colț de ziar/ 
literele de plumb se imprimau pe 
carnea moartă/ așa se lipesc cuvin-
tele ziarului de sufletul poporului/ 
reflecta el analizând fiecare buca-
tă/ apoi le scutura în soba de tuci/ 
[...] se uita a pagubă/ ce vezi tată 
în întuneric/ arunca mucul țigării 
în curte/ – un mic meteorit ateri-
zând în iarbă – / am vrut să ochesc 
o stea// mi se părea că nu e tata ci 
meșterul timp/ își privea palmele 
batjocorite de brici/ bătăturile vor 
crește din nou/ și bătăturile inimii 
vor crește/ și bătăturile gândului la 
fel/ viața va fi acoperită de carne 
moartă/ până când meșterul timp/ 
își va târî mantia peste vatră/ dar 
știu că Tu îl vei demonta într-o zi/ 
îi vei unge fiecare bucată cu vaseli-

nă/ îl vei închide în cufărul uitării/ 
și oasele tatei vor lumina în pă-
mânt/ va crește carne nouă pe ele/ 
prin ochiul de geam va străluci săr-
bătoarea/ palmele lui moi îmi vor 
mângâia fața din nou” (Aşteptarea). 
În majoritatea poemelor, cuvintele 
memorabile și imaginea tatălui (ce 
contemplă spectacolul vieții pre-
cum, odinioară, Ilie Moromete) do-
bândesc, în final, noi semnificații 
religioase: „Astăzi e sărbătoare în 
cer/ s-au închis centrele de primi-
re/ pentru sfinți/ glumea tata când 
clopotul bisericii/ trăgea a mort/ 
se proptea posomorât/ de stâlpul 
porții își aprindea o țigară/ pufăia 
își tămâia gândurile tulburi/ [...] / 
dar Tu îmi spui să nu mă întristez/ 
să părăsesc gândul cel rău/ [...] / 
îmi amintești că fiecare părticică/ 
din mine are un viitor/ să deschid 
ochii minții să văd/ scara lui Iacov/ 
aruncată din cer” (Scara lui Iacov). 

Uneori, din ansamblul acestor 
poeme ce sublimează nu atât eve-
nimente autobiografice, cât, mai 
ales, o existență tradițională pot 
fi desprinse versuri de o nebănu-
ită frumusețe: „dimineața pășea 
desculță prin cenușa fierbinte” 
(Proba focului). 

(continuare în p. 13)



12

193

Niculae Gheran și-a dedicat 
mare parte din proiectele editoria-
le studierii operei lui Liviu Rebrea-
nu. Este, cu siguranţă, cel mai mare 
rebrenolog și singurul care a reușit, 
printr-o muncă uriașă, ce se întinde 
pe mai bine de 40 de ani, să realize-
ze o ediţie „Opere” în 23 de volume 
(„monumentală în toate privinţe-
le” – Șerban Cioculescu). Faptul a 
fost remarcat de Uniunea Scriitori-
lor și de Academia Română, ce i-au 
acordat premii pentru studierea cu 
minuţiozitate și aducerea într-o in-
tegrală critică Rebreanu a creaţiei 
marelui scriitor originar din Ţara 
Năsăudului.

Volumul „La spartul târgului”, 
apărut la Editura Școala Ardelea-
nă, aduce în faţa noastră povești 
despre viaţa literară, dar și cea per-
sonală, trăite de Niculae Gheran în 
cei peste 90 de ani de viaţă. 

Virgil Raţiu reușește să pătrun-
dă în sufletul scriitorului, cel care 
se lasă destul de greu înduplecat să 
vorbească despre „lumea” în care a 
trăit și și-a conturat un nume. Di-
alogurile purtate timp de doi ani 
oglindesc, în primul rând, priete-
nia de o viaţă între cei doi scriitori, 
poate tocmai de aceea sunt atât 
de pline de învăţăminte, dar și de 
lucruri care pornesc de la situaţii 
reale pe care Virgil Raţiu le cunoaș-
te foarte bine, legate de modul în 
care, de-a lungul anilor, Niculae 
Gheran a desfășurat o muncă de 
cercetare amplă, care de multe ori 
a fost împiedicată de chichiţe ad-
ministrative. Întrebările pot con-
stitui ele singure un eseu pentru că 
sunt bine aprofundate și vorbesc 
despre soarta pe care scriitorul o 
are într-o societate în care valori-
le sunt umbrite de „sclipiciul” fără 
profunzime.

Declarându-l „doctor honoris 
causa” în opera lui Rebreanu, Virgil 

Raţiu îl prezintă pe Niculae Gheran 
ca fiind singurul ce a reușit să pro-
pună o ediţie integrală „din multe-
le iniţiate și abandonate de iluștri 
cărturari români, ca Perpessicius, 
Rosetti, Vianu sau Cioculescu (de-
ar fi doar ei). Cu miile de pagini din 
cărţile închinate aceluiași uriaș, 
Gheran a concurat de unul singur 
cu o instituţie”. Întrebându-l cum 
a izbutit să realizeze integrala Re-
breanu, cu miracolul de a reprodu-
ce în ediţia Opere toate fragmen-
tele anticomuniste, excesiv naţi-
onaliste, religioase, răspunsul lui 
Gheran este „insistând pe dârzenie 
și răbdare”. 

Întrebările pornesc de la mo-
mentul în care am obţinut „liber-
tatea” prin care puteam regândi 
proiectele ţării prin implicarea 
intelectualilor, la trei decenii de 
la Revoluţie, Niculae Gheran afir-
mând: „batem apa-n piuă”. Acid cu 
conducătorii noștri, Gheran trage 
un semnal de alarmă în ceea ce 
privește soarta ţării: „Ne învârtim 
în jurul cozii. Vorbim mult și fa-
cem puţin. Grav e că ne facem că 
nu vedem ce se întâmplă în jurul 
nostru. Politica de partid a trecut 
de mult pe primul plan, înain-
tea politicii de stat. De 30 de ani 
suntem într-o continuă campanie 
electorală, asistăm la o permanen-
tă luptă pentru cucerirea puterii, 
indiferent de rezultatul alegerilor, 
în favoarea unor interese de grup, 
nicidecum de progres în favoarea 
neamului”. De-ar citi și politicienii 
acest interviu, dar ei au alte preo-
cupări, nicidecum cultura. Goana 
după putere a unora îi face să uite 
că avem personalităţi care ar trebui 
respectate, Niculae Gheran decla-
rând că „până n-apuci să mori defi-
nitiv nu-ţi simte nimeni lipsa”. Cât 
adevăr, iar vrajba dintre noi, bine 
instrumentată, pare să înflorească: 

„ura sădită în românime, cultivată 
cu dibăcie și de forţe revanșarde, 
ce-și cunosc interesele, unitatea 
conștiinţei naţionale deranjând. 
Ca să înţelegem prezentul, s-ar cu-
veni să studiem mai bine trecutul”.

În 2019, la aniversarea a nouă 
decenii de viaţă, am fost, împreună 
cu regretatul Andrei Moldovan, cu 
Ioan Pintea, Alexandru Câțcăuan, 
Olimpiu Nușfelean și Rodica Lăză-
rescu într-o vizită surpriză, acasă 
la scriitor, în București. Momen-
tul apariţiei la ușa sărbătoritului 
l-a impresionat, mai ales că nu 
știa nimic din ceea ce avea să se 
întâmple. Emoţionante sunt tră-
irile de atunci în care l-am văzut 
pe scriitorul Niculae Gheran într-o 
ipostază sensibilă, cu lacrimi pe 
obraz. Lumea îl știe în ipostaza de 
scriitor care la apariţiile în public 
este întotdeauna sobru, bine do-
cumentat, schiţând arareori câte 
un zâmbet. Sensibilitatea lui însă 
se răsfrânge atunci când sunt mi-
nime gesturi de recunoștinţă, așa 
cum a fost și momentul în care am 
apărut în casa lui, în ceas aniver-
sar, mulţumindu-i pentru ceea ce a 

Cronica literară

De vorbă, la spartul 
târgului

Menuţ MAxIMINIAN 
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Alteori, farmecul intrinsec e dat 
de expresivitatea unor comparații 
dezvoltate: „admir paginile ce pâl-
pâie/ cu gândurile închise în lite-
re/ ca deținuții în celulele jilave” 
(Mulțumire).

Relevantă pentru construcția 
discursului liric rămâne această 
simbioză pertinentă a faptului 
cotidian, în aparență nesemnifi-
cativ, cu periplul biblic pe cât de 

emoționant, pe atât de sugestiv. 
Inclusiv titlul acestei cărți de poe-
zie este, prin excelență, unul biblic. 
Cetățile de scăpare sunt menționate 
în Vechiul Testament, ele reprezen-
tând adăposturi temporare pentru 
„ucigașul care ar omorî pe cineva 
fără voie”, astfel încât „ucigașul să 
nu fie omorât înainte de a se înfăţi-
șa în faţa adunării ca să fie judecat” 
(Numeri, 35: 9-12). Prin analogie, 
cetățile care îl scapă de moarte și 

de uitare pe Ioan Barb – boemul 
care și-a descoperit vocația – sunt 
Credința, Poezia și Iubirea.

Poezia lui Ioan Barb trece din-
colo de crestele Parnasului, trans-
formându-se într-un pelerinaj 
al inimii. Scrise într-o liniște de 
catedrală, ușor narative și ardent 
confesive, stihurile solemne din 
Cetățile de scăpare păstrează alura 
postmodernă și atestă un poet cul-
tivat, rafinat, iubitor de esențe. 

făcut pentru opera rebreniană, dar 
și pentru judeţul Bistriţa-Năsăud. 

Nu voi uita niciodată modul în 
care Niculae Gheran ne-a vorbit 
despre viaţă și moarte. Pe această 
idee, în dialogul cu Virgil Raţiu, 
spune: „Nu cred în moarte. Sufle-
tește sunt pregătit să o întâmpin 
fără neliniști, fără să mă laud că-i 
simt lipsa. Având noroc în viaţă – 
de n-o fi înger păzitor –, mă rog de-un 
subit”. Ce frumos completează Vir-
gil Raţiu: „Pe parcursul vieţii – nici 
prea scurtă, nici prea lungă – mi-a 
fost dat să cunosc tineri bătrâni și 
viceversa. Ca în literatură, când, ci-
tind o carte, nu știi niciodată dacă 
aparţine unui autor aflat la înce-
putul sau la sfârșitul carierei sale. 
Literatura n-are vârstă, iar calita-
tea nu o măsori strict în timp, ci 
și după caratele ei... Rareori mi-a 
fost dat să întâlnesc un confrate 
ca Niculae Gheran, căruia e greu 
să-i ghicești etatea, după modul 
cum gândește, ce scrie și rostește, 
după mediul intim pe care îl frec-
ventează”. 

„Sunt un personaj atipic, deși, 
paradoxal, consecvent cu mine în-
sumi, fără să evoluez șerpuind de 
pe un trotuar pe altul”, spune scrii-
torul nonagenar care completează: 
„M-ar bate Dumnezeu să mă plâng 
de hărnicia lui”.

Cu cărţile pe masă sunt dialogu-
rile purtate cu Virgil Raţiu, Niculae 
Gheran dovedindu-se a fi o adevă-
rată enciclopedie în privinţa vieţii 
literare, dar și a celei politice și so-

ciale, un real patriot care declară că 
poporul trebuie să meargă înainte 
chiar dacă „podu-i rupt”, având 
însă un of: „Ne lipsesc conducă-
torii de marcă, modele de patrioţi 
cu iubire de neam și ţară, noţiuni 
devenite de la o vreme desuete, 
guvernanţi care azi acţionează ca 
niște marionete la ordine”.

Dialogul se încheie, în actuali-
tate, cu subiectul zilelor noastre 
„CoVid”, scriitorul declarând: „Vi-
rus nou, metehne vechi”. Și, ca o 
mărturisire peste timp, dincolo de 
viaţa pământeană, Niculae Ghe-
ran ne spune: „Plec mai departe 
dintr-o lume... Plec mai departe 
dintr-o lume învrăjbită, plină de 
tancuri, avioane, bombe atomice, 
gaze otrăvitoare, submarine, tu-
nuri, mitraliere, pistoale, arma-
ment greu și ușor, soldaţi, ofiţeri 
și generali, armate active și în re-
zervă, pregătite toate să ucidă, din 
păcate cu puţine ventilatoare care 
să-ţi redea răsuflarea când, bătrân, 
ajungi să te sufoci, spre bucuria 
Satanei, când Dumnezeu ne-a dat 
viaţa s-o trăim. De ce atâta risipă 
de bănăret în pofida multiplelor 
avertismente, precum cutremurele 
catastrofale, ce ne-ar fi îndemnat 
să fim pregătiţi de dezastre? Măcar 
atât, dacă nu o folosire mai dreap-
tă a disponibilităţilor materiale 
împotriva foamei și neajunsurilor 
omului de pretutindeni”. 

În partea a doua ne întâlnim cu 
dialoguri purtate de Niculae Ghe-
ran cu Olimpiu Nușfelean, Daniela 

Sitar-Tăut, Mircea Dinutz, Rodica 
Lăzărescu, Andrei Moldovan și Lu-
cian Negoiţă. Dacă în prima parte, 
fiecare segment de dialog, apărut 
mai întâi în reviste literare pre-
cum „Prosaeculum”, „Apostrof ”, 
„Steaua”, are un titlu metaforic, 
aici acestea sunt intitulate, simplu, 
„De vorbă cu Niculae Gheran”, lă-
sând cititorii să parcurgă confesi-
unile, care nu sunt deloc agreabile 
pentru unii conducători ai ţării, 
dar care trag un semnal de alarmă 
asupra neamului și a istoriei cultu-
rale a acestuia. 

Interesante sunt cele 75 de de-
dicaţii prezente în volum, selectate 
din sutele primite de-a lungul tim-
pului de Niculae Gheran, așezate 
în ordine alfabetică, începând cu 
Tudor Arghezi până la Alexandru 
Zub. Avem prilejul de a descoperi 
scrisul unor nume sonore ale lite-
raturii române, dar și modul de ra-
portare al acestora la Niculae Ghe-
ran. În loc de Postfaţă, avem un di-
alog semnat de Rodica Lăzărescu, 
cea care îl vizitează cel mai des pe 
scriitor și care, de altfel, semnează 
și nota asupra ediţiei.

Cartea aceasta este un imbold 
motivaţional de a îţi dedica via-
ţa proiectelor pe care le consideri 
cel mai aproape de sufletul tău 
(integrala Rebreanu), chiar dacă 
înseamnă sacrificii, prin așezarea 
propriei persoane pe locul secund 
(manuscrisele cărţilor lui Niculae 
Gheran au stat mulţi ani, cuminţi, 
în sertare și în mintea autorului). 

O scară la cer
(urmare din p. 11)
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Camelia Buzatu, autoare a șase 
volume de poezie, a pornit, fără 
a-și propune cu tot dinadinsul 
să treacă la statutul de prozatoa-
re, să scrie – și a făcut-o timp de 
trei ani – despre întâmplările și 
persoanele din viața ei, din viața 
familiei, a rudelor, a vecinilor, a 
cunoscuților, a prietenilor și s-a 
trezit cu un manuscris de aproa-
pe 500 de pagini pe care l-a numit 
roman, neștiind ce alt nume să 
dea acestor împletiri de destine 
cu al său propriu, descoperite pas 
cu pas, filă cu filă și descâlcite din-
tr-o țesătură savant complicată 
de nume, locuri, obiceiuri, drame, 
frustrări, vise neîmplinite, dez-
nodăminte tragice. 

Ca să fie roman este necesară 
inițiativa personală a unui per-
sonaj (bărbat sau femeie) care să 
creeze un destin individual me-
nit să dinamiteze limitările etern 
umane, să treacă peste așa-zisa 
normalitate a raporturilor inte-
rumane și să-și definească un nou 
mod de a trăi viața, nu în tipare 
comune, ci după propriile îndem-
nuri unice – afective și de voință. 

Este Lavusia un asemenea per-
sonaj? 

Povestea începe la persoana 
întâi spusă de Cora, un ajutor de 
povestitor, i-am spune, că perso-
naj nu este, ea doar fixează ițele 
tramei epice printr-un preambul 
și printr-un text final, singurele 
în care apare, și-n care se desprin-
de ideea ei de a scrie despre La-
vusia. Înțelegem de aici că viața 
acestei femei a impresionat-o 
într-atât încât a început cerceta-
rea și documentarea „la fața locu-
lui” vorbind prima dată cu Eric, 
primul ei soț: „Nu-i spusesem 
că aveam de gând să scriu câte 
ceva despre viața acelei femei pe 

care în ultimul timp o studiasem 
aproape ca pe-o materie școlară, 
mai ales că la început Eric a părut 
intimidat...” Despre acesta, Cora 
se întreabă: „Ăsta să fi fost omul 
pentru care Lavusia s-a zbătut ca 
un pește pe nisip?”, mai ales că 
îi mărturisise că Lili fusese ma-
rea lui dragoste, boala lui, cea cu 
care „își păpase imensa lui avere” 
și după a cărei plecare a rămas 
singur, sărac, nepăsător și cu tot 
felul de adicții, inclusiv cea alco-
olică. Dar pe Cora o interesa doar 
prima lui nevastă: „Pe mine însă 
mă interesa Lavusia (...). Sufletul 
ei la vedere ca un glob de cristal 
imaginar se cerea cercetat, întors 
de pe-o parte pe alta și agitat din 
când în când pentru că numai așa 
se putea gusta din dezamăgirile 
ei, din cojile uscate ale deznădej-
dii, numai așa se puteau aduna 
firimiturile rămase în urma feri-
cirilor ei de mult consumate”. Un 
alt cadru din ansamblul povestiri-
lor în ramă, în care se desfășoară 
toate întâmplările din această 
tumultuoasă așternere pe hârtie 
a vieții unei femei este relatarea 
poveștii despre mama sa de către 
Nucu, fiul lui Eric și al Lavusiei. O 
întreabă pe Cora: „Dar m-ai făcut 
tare curios, de ce te-oi fi apucat tu 
să scrii despre maică-mea, un om 
banal, șters, pentru că așa arată 
ea la prima ochire?” Pe măsură 
ce discuția înaintează între Cora 
și Nucu, acesta începe să dezvă-
luie din amintiri sau din proprii-
le lui percepții despre ceea ce s-a 
întâmplat din copilărie până în 
prezent, lucru categoric nou pen-
tru el, căci nimeni până atunci nu 
l-a întrebat: „Dacă mi-ai cere s-o 
compar cu un animal aș compara-
o cu o ciută, cu cea mai speriată 
ciută a pădurii. Pentru ea fiecare 

tufiș avea vânătorul lui. Și atunci 
devenea tristă. Și nici măcar ea 
nu putea înțelege tristețea aceea 
apăsătoare care i se cuibărea în su-
flet. (...) Își dorea ceva ce nu putea 
avea”. Despre faptul că și mama 
sa scria, Nucu relatează: „Îmi po-
vestea adesea că atunci când scria 
simțea o satisfacție ciudată (...). 
Parcă evada dintr-o închisoare de 
maximă siguranță, practic se te-
leporta în altă lume unde pentru 
câteva ore sau minute, mai știu 
și eu cât scria ea, juca rolul unui 
altfel de Dumnezeu”. Subiectul 
delicat la care se gândește Cora 
(„Oare, femeii ăsteia i s-a făcut o 
nedreptate sau chiar a fost lipsi-
tă de orice instinct matern?”) și 
până la urmă îl spune cu glas tare, 
are răspunsul din partea lui Nucu, 
vorbind despre el și sora lui, Jen: 
„Cât despre noi copiii, n-am drep-
tul să vorbesc, cum să nu ne fi iu-
bit ea pe noi?”, de fapt mai mult o 
întrebare care include o speranță 

Cronica literară

Debutul în proză 
al unei poete*

Emilia PoENARU MoldoVAN
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retroactivă, din perioada copilări-
ei. Pentru că, pe de altă parte, cu 
rațiunea de adult el afirmă, ca o 
concluzie: „A plecat de la tata îm-
povărată de disperare, disperarea 
că va muri și nu va ști cum e să fii 
iubită și să iubești”. 

Odată început mozaicul („Și 
cât de greu a fost să pun cap la cap 
toate acele frânturi de nimic... 
da, până la urmă erau frânturi 
de nimic, poate doar un zeu mai 
răbdător ar fi putut reface corect 
acest complicat mozaic. Oare nu 
din aceste mici fărâme e alcătuită 
viața unui om?), Cora, ajutorul de 
povestitor, așa cum am numit-o 
la început, predă ștafeta, preț de 
44 de capitole, naratorului om-
niscient să adauge acele piese lă-
muritoare despre Lavusia și tot 
acel cortegiu de personaje care 
gravitează în jurul ei și participă 
la întâmplările ample, dezvolta-
te și ramificate, făcând din toată 
această expunere epică un roman 
în toată puterea cuvântului. 

Primele capitole o prezintă pe 
tânăra Lavusia mergând spre ca-
pitală cu trenul, ducând cu ea, ca 
o adevărată fată de la țară, pui de 
găină într-un coș, pentru viitoa-
rele gazde din București, și tot ca 
o fată tânără neexperimentată, 
intrând în vorbă și chiar flirtând 
cu un bărbat necunoscut, ferme-
cător și îndrăzneț, flatată fiind de 
atenția acestuia. 

Norocul ei că avea lângă 
ureche „greierele” din basme, 
conștiința sub forma spuselor 
bunicii ei, Muța, de-a lungul în-
tregii ei copilării și adolescențe 
care aveau putere de sentință 
pentru orice aspect al vieții. Gla-
sul acesteia și vorbele ei înțelepte, 
pline de dragoste pentru nepoa-
tă au însoțit-o și la sosirea în 
București, la mătușa și unchiul 
ei unde avea să locuiască în tim-
pul școlii. Prin descrierea mătușii 
Teia, a colonelului Pandele, soțul 
acesteia și a celor două fiice, au-
toarea reconstruiește magistral, 
aproape cinematografic o lume 

veridică a familiilor întemeiate la 
începutul comunismului: țărani 
încă (mătușa Teia cere pui de găi-
nă vii, îi dă „în bobi” Lavusiei cât 
ce intră în casă), deveniți orășeni, 
dar nu pe deplin orășeni rafinați 
ci mai așa, de mahala (Teia și fe-
tele o desconsideră pe Lavusia că 
e săracă și de la țară, o vorbesc 
de rău când nu e de față, au ta-
blouri kitsch din hârtie colorată, 
vocabularul lor e departe de a fi 
elevat), cu tendințe mici-burghe-
ze (fetele trebuie să fie doctorițe, 
să se mărite „bine”, adică nu cu 
sărăntoci, păstrarea aparenței 
de căsnicie armonioasă între oa-
meni care nu se suportă) și vagi 
reminiscențe boierești (colonelul 
Pandele face colecție de icoane pe 
sticlă valoroase). 

Nu numai figura bunicii o 
urmărește pe Lavusia în viața ei 
din capitală, ci și cea a bunicului a 
cărui moarte i-a marcat viața încă 
din adolescență. Să „strigi moar-
tea” celui dus, să dai pomeni mari 
în numele lui, să oferi preotului 
prosoape, să nu te uiți în oglin-
dă sau să nu te speli pe cap nouă 
zile după îngropăciunea mortului 
sunt tot atâtea ritualuri stranii pe 
care ea nu le înțelegea și nici nu 
le accepta: „N-a putut, ea n-a pu-
tut să-i strige moartea, ar fi fost o 
actriță penibilă într-un rol dure-
ros. Cum să transformi spectaco-
lul acesta plin de mister al morții 
cuiva într-o mascaradă?” 

Fiecare capitol aduce cu sine 
o nuanțare a caracterului Lavu-
siei, pe măsură ce autorul o face 
să treacă prin diferite perioade 
ale vieții. Cu toate că, atotștiutor, 
naratorul preferă de multe ori 
să construiască personajul din 
spusele celorlalți despre ea, din 
acțiunile ei sau chiar părerile ei 
despre ea însăși. Bărbații din viața 
ei (în special Eric) în diferite eta-
pe, o văd în ipostazele: o fată pli-
nă de candoare, cu umor, obrazni-
că, prea tăcută, prea vorbăreață, 
vioaie, indiferentă, cu o față de 
„precistă”, femeie pătimașă în 

dragostea și gelozia ei, mamă de-
votată dar și denaturată, atunci 
când pleacă și își lasă copiii, o 
femeie care așteaptă toată viața 
un lucru ce i se pare firesc, să iu-
bească și să fie iubită, o femeie 
liberă și fără prejudecăți în toate 
circumstanțele existenței ei, con-
siderată uneori o „nebună”, care 
între altele, s-a apucat să scrie ro-
mane și care se regăsește pe sine, 
aflând sensul vieții, nu universal 
valabil, ci cel care i se potrivește 
și anume să fii egal cu tine însuți 
în toate momentele bune sau rele 
trăite singură sau împreună cu 
ceilalți, într-un cuvânt o Lavusia 
extrem de credibilă, căreia autoa-
rea îi împrumută multe din pro-
priile experiențe și simțăminte. 

Lectura acestui roman, de-
butul în proză al poetei Camelia 
Buzatu, ne prilejuiește descope-
rirea cu uimire a unei prozatoa-
re autentice, cu forță narativă și 
bogăție de întâmplări și perso-
naje, cu știința construcției unei 
povești care te face să înaintezi 
de la un capitol la altul fără să 
te plictisești. Spunem cu uimire 
pentru că de obicei poeții care în-
cep să scrie proză se debarasează 
cu greu de instrumentele poeziei 
în țeserea unui fir epic.

Inerentele lungimi ale textului 
nejustificate epic, personaje in-
suficient conturate sau inutile în 
mersul povestirii sunt doar câte-
va dintre minusurile unui debut 
în proză, care, per total este re-
marcabil.

Citind romanul Cameliei 
Buzatu, Sare amară, veți avea 
satisfacția unei lecturi complete 
și complexe, veți cunoaște laturi 
nebănuite ale firii omenești sau, 
dimpotrivă, vă veți regăsi în anu-
mite aspecte ale caracterelor unor 
personaje și mai ales veți savura 
pe alocuri manifestări ale spiri-
tului ludic și vivace de sorginte 
moromețiană. 

*Camelia Buzatu, Sare amară, ro-
man, Ed. Colorama, 2020, 466 pag.
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Vasi Cojocaru-Vulcan

***
Alb infinit
pe cuprinsul câmpiei.
Doar vântul
duce 
rugăciunile frunzei.

***
În fața cireșilor înfloriți
am uitat de timp.
Ici, colo,
căzând tăcut,
câte o secundă.

***
Cine poate
iubi mai mult
poienile
decât greierii
în pragul toamnei?

***
Unde
să te duci
când
ești doar
o stea căzătoare?

***
Atâtea flori cad!
înveșmântată
în straie albe,
ca oamenii de-odinioară,
primăvara aceasta.
    
***
O, dragoste,
Fii făuritoare de lume
iar eu să-ți fiu
ziua ta
de duminică!

***
Oceanul
cu valurile sale
fără sfârșit,
un mod de a te gândi
la acasă

***
Tot căzând
între ram și pământ,
ce viață lungă
a avut
această floare.

***
Apropierea iernii.
O, de-ar fi să se întâmple 
primăvara,
odată cu ninsoarea florilor
de prin livezi!

***
Valurile mării,
stuful, ierburile stepei, codrii,
doar amintiri.
Coliba mea de pe stâncă 
rămasă sub vântul toamnei.
     
***
Doar privește!
Floarea aceasta
mai frumos
înflorește
în liniște.

***
Nu-ți fie teamă!
Ce înseamnă apusul
decât
un alt răsărit
privit peste umăr?

***
Cine vor mai fi cei
ce vor privi cireșii?
O floare cade,
un suflet
se înalță.

***
Moartea,
o singură floare de magnolie
înnobilând copacul
agonic.
Primul dans al nunții.
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Mulțumită de 
singurătatea mea

Raluca FARAoN

Cronica literară

Nuța Crăciun a publicat în anul 
2020 al treilea volum de poezie, Ce-
rul din colivie, la Editura Colorama, 
după Alfabetul unei şoapte (2001), și 
Cuvinte de îmblânzit mâinile, ediție 
bilingvă română-spaniolă (2014). 
Nu se grăbește să apară editorial, 
ceea ce este lăudabil. Lirica sa este 
discretă ca emoție, atent concepută 
stilistic. O poezie dulce-amăruie, ca 
o pictură de Rembrandt, cu lumino-
zitate ce iese în evidență din obscu-
ritate, prin contrast. Respingând 
sentimentalismul, retorica și fal-
sele iluzii, Nuța Crăciun dovedește 
în această carte că evitarea pate-
tismului prin luciditate poate crea 
un ambient la fel de credibil afec-
tiv precum exaltarea pentru firile 
pătimașe.  

Fără a cunoaște conținutul ce-
lorlalte volume, observ însă că ti-
tlurile ambelor includ o sugestie 
metatextuală (șoaptă și cuvinte), 
ceea ce asigură o continuitate între 
toate cărțile Nuței Crăciun (chiar 
dacă titlul celui de-al treilea nu este 
în aceeași direcție), întrucât au-
toarea își subordonează viziunea 
artistică recunoașterii autonomiei 
limbajului poetic. Și o face, curajos, 
ca o mărturisire de credință, chiar 
în prima poezie: „când viața se 
înțepenește în noi scriem/ scrisul 
e o ploaie curată ce cade din cer// 
ploaia nu are stil se scrie simplu așa 
ca o respirație/ dar lumea tristeții e 
mereu dincolo de cuvinte/ de ace-
ea e greu să scrii despre tristețe/ 
să descoperi neînțelesul când pa-
cea ta plutește deasupra/ ca sabia 
lui Damocles”. E necesar un răgaz 
asupra acestor versuri, artă poetică 
stricto sensu, dar și esențializare a 
mesajului cărții, pusă la început, ca 
la moderniști, cu observația că este 
văduvită de titlul volumului (aces-
ta este dat unei poezii de la pagina 
44). Se evită persoana întâi singu-
lar. „Scriem”. Solidaritatea cu trudi-
torii scrisului nu înseamnă evitarea 
lirismului subiectiv (există, în carte, 

destule mostre de monolog confe-
siv), ci asumarea unui dat inevitabil 
care ne face, prin natura sa, a nevoii 
de a scrie, să fim la fel. Nu mai con-
tează diferențele stilistice, tempera-
mentale, estetica literară. Contează 
nevoia autentică de a scrie. Care, 
iată, este artificială: „când viața se 
înțepenește în noi”. Versul este for-
midabil! Poetul scrie fie pentru că 
este o oglindă a vieții din perspec-
tiva lirismului intimist, fie pentru 
că nu poate trăi în lume, caz în 
care o recreează. Dar mănușa este 
aruncată! „Lumea tristeții e mereu 
dincolo de cuvinte” – iată ce curaj 
să mărturisești la începutul unui 
volum de poezie, cu siguranța unui 
aforism, că poezia nu va transmite 
niciodată o emoție la modul absolut. 
Arghezian, poezia se făurește prin 
negare, prin asumarea unui eșec 
implicit al actului scrisului: „e greu 
să scrii despre tristețe/ să descoperi 
neînțelesul când pacea ta plutește 
deasupra/ ca sabia lui Damocles”. 
Am revenit asupra acestor versuri 
pentru că Nuța Crăciun este o poetă 
responsabilă care nu are răspunsuri 
de-a gata, dar nici nesiguranțe mas-
cate în interogații sofisticate. Ce 
spune ea este foarte simplu: am pu-
tea evita scrisul, am trăi cu adevărat, 
am avea pace, dar nu o facem, chiar 
dacă asta ar însemna ca neînțelesul 
să se schimbe „în neînțelesuri și mai 
mari”, cum spunea Blaga. Pentru că, 
în definitiv, cum ne mărturisește po-
etul sui generis în textul Nuței Cră-
ciun, „cel care scrie ia cu timpul chi-
pul scrisului său/ își creează o lume în 
care se simte ca peștele în apă/ apoi 
începe să înoate împotriva curen-
tului”, responsabilitatea este să nu 
devenim Narcis, cu autosuficiența 
atât de periculoasă pentru un ar-
tist. Ne descoperim identitatea prin 
scris, apoi suntem contra curentului, 
contra apei liniștite, căutăm o nouă 
lume care să ne definească. Cuvinte-
le sunt folosite ca puncte de reper 
ale vieții, pentru că limbajul poate 

desemna sensul concret, primar și 
imposibil de evitat al interacționării: 
„ne-am despărțit atunci fără cuvinte” 
(p. 13); „ți-aș putea împrumuta câte-
va cuvinte” (p. 21); „să spânzurăm 
cuvintele care mint să sfidăm regu-
la/ anotimpurilor” (p. 26); „ochiul 
care seamănă cu o cruce de lemn/ 
pe care s-au răstignit singure/ toa-
te cuvintele noastre” (p. 32); „câtă 
grabă au cuvintele când vor să pă-
răsească” (p. 37). De aceea, limbajul 
devine primar, instinctual: „nepu-
tincioasa zarvă a cuvintelor” (p. 33); 
„nu mai poți stăpâni larma cuvintelor” 
(p. 61). Poetul, totuși, vede dincolo de 
zarva cuvântului cu denotație preci-
să și pentru a putea crea, e necesar 
să învețe să contemple, să înțeleagă 
sensul poetic: „te așezi la umbra cuvin-
telor până îți cresc rădăcini” (p. 36). 
Nu e necesar să materializeze acest 
sens: „mă întrebi ce-mi fac cuvinte-
le atunci când nu-mi intră în poem/ 
eu zic sunt capre mâncând mag-
nolii/ cuvintele mele sunt capre 
ce nasc între două zeități” (p. 69). 
Spaima unui poet e să rămână fără 
har („să vină acel cuvânt nespus de 
secole/ să-mi intre în sânge odată 
cu aerul”), pentru că există posibi-
litatea că „s-au înecat cuvintele/ au 
dispărut așa cum dispar zilele/ când 
intră în pietre” (p. 22). Acesta este 
miezul poeziei din acest volum al 
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Nuței Crăciun. Și marea lui realizare 
ca sens de adâncime a lecturii.

În rest, o cumințenie a etalării 
emoției. Domestică, timidă, cu 
modestie. Cotidianul e familiar, in-
timist, cu imagini recurente, cafea-
ua băută în tihnă, amintiri din copi-
lărie sau dintr-o iubire romantică, e 
mai puțin important decorul. Tema 
singurătății („singurătatea stă în 
ușă ca un câine”) este traversată de 
mărturisiri ale unei femei care se 
reconstituie din amintirile vorbe-
lor iubitului care nu o vede ca pe o 
femeie frumoasă căreia i s-ar putea 
ierta totul, dar care îi aduce amin-
te că are un înger ascuns înăuntru. 
Sau de resemnarea de a-și accepta 
condiția. Sau de conștientizarea lu-
cidă a trecerii timpului: „ceasul din 
perete își vede de suferința lui” (p. 
60). Motive precum îngerul-prie-

ten, sângele, ochiul sau pasărea asi-
gură un echilibru onest între pasiu-
nea minții, care este creatoare, și cea 
a inimii, care dezvăluie o seninătate 
a asumării feminității. Și tocmai aici 
ar fi fost necesară o atenție la clișee: 
visul, floarea, frumosul, luna, cu tot 
arsenalul de imagini care pot fi sus-
ceptibile de sentimentalism adoles-
centin, puteau lipsi. Ideea nașterii 
din nou (p. 47), anularea scindării 
(„încerci să te legi pe tine de tine”, 
p. 36), precum și poemul e toamnă 
în mine şi în cuvânt care are și scă-
pări stilistice pe lângă platitudinea 
deja obositoare când e exprimată 
ca atare („moartea nu e definitivă”) 
sunt zonele de vulnerabilitate mai 
serioase ale exprimării poetice. Se 
remarcă benefic, în mod deosebit, 
comparațiile: „era frig în noi ca-ntr-
o biserică”; „altele cântă precum 

iarba în coasă”; „acum singurătatea 
crește între noi ca o iarbă”. Poeme-
le se încheie adeseori memorabil: 
„ceasornicul te strigă pe numele 
de copil”; „în partea întunecată din 
mine o rană caută vindecarea”; „pia-
tra care-mi înoată în sânge a luat 
drumul cocorilor”.

Cerul din colivie de Nuța Crăciun 
este o carte de citit și meditat la 
gura sobei sau în liniște, în mijlocul 
naturii. Este o carte care are nevoie 
de timp de asimilare de la poem la 
poem, nu una care să fie citită din-
tr-o răsuflare. Nu este nici experi-
mentală, nici nu are note de origi-
nalitate, dar dezvăluie o experiență 
profundă de asimilare a înțelesului 
vieții, singurătății, timpului și cum 
pot ele aduce, în cuvinte și dincolo 
de ele, ca o ploaie curată din cer, o 
tristețe cuminte, ca o iubire uitată.

Allan Lillelund 
și zilele fără jurnal

Alexandru JURCAN

Scriitoarea Flavia Teoc a ales să trăiască în Dane-
marca, dar continuă să scrie în românește – e poetă, 
publicistă, romancieră, cercetător asociat, doctor în 
filologie. Iată că a ajuns la invidiatul nivel de la care 
realizează traduceri din daneză în românește. L-a ales 
pe Allan Lillelund, prozator și traducător (la rândul 
său) din norvegiană, care trăiește în Beder și predă 
cursuri de scriere creativă. Cartea lui Allan a apărut 
la Casa Cărții de Știință, Cluj, cu titlul Zile fără jurnal. 
Am parcurs prozele scurte cu satisfacția descoperirii 
unei voci unice. Nu, nu e o exprimare gratuită, ste-
reotipă. Ai senzația aceluiași personaj multiplicat în 
oglinzi dezabuzate, dinspre Camus citire. Planul auc-
torial nu are fisuri, merge pe aceeași direcție diegeti-
că, a non-comunicării umane, iar, din când în când, 
orice posibilă lumină e gâtuită de disecarea eului 
dezamăgit. Între oameni se înghesuie obiecte și ani-
male, care să-i îndepărteze și mai mult. Allan cultivă 
o ironie mușcătoare. Personajul (unic) se complace 
într-un soi de auto-flagelare, ca unică revoltă. Chiar 
dacă în unele povestiri el are o mască mai îmblânzită 
(„alte măști, aceeași piesă”), el rămâne un misogin – 
divorțat sau nu – plonjat într-un cotidian ostil. 

Zilele nu au nimic spectaculos, dar detaliile coti-
diene, în acumularea lor, duc spre un fel de suspans. 
Allan evită orice patetisme, într-o proză cu registre 
premeditat neutre. O mamă zace în nesimțire, un tată 
agonizează undeva, așteptându-și sfârșitul. Spitalul 

e labirintic, ca o inițiere spre moarte, iar fiul aduce 
tatălui o bomboană cu spumă de banană. Notații so-
bre, precise, seci. Bolnavii vorbesc singuri, „se plimbă 
cu pantalonii în vine, se scarpină în fund”. Deodată, 
o aserțiune neașteptată: „poate că toți ne oprim să 
mâncăm în drum spre spitalul în care părinții trag să 
moară”. Singurătăți mai mult sau mai puțin asumate, 
tristețe, dar și o doză incredibilă de mister. Excelentă 
proza cu prostituata (O vizită), cu o privire inedită, 
cu fuga și reîntoarcerea protagonistului, care ia din 
casa femeii o jucărie. Adică? Nostalgia purității, a co-
pilăriei. În Despre piese asistăm la iadul kafkian de la 
ghișeele din serviciul populației, unde totul e „îngro-
zitor și trivial”.

Allan nu evită cuvintele mai deocheate, care 
consfințesc un naturalism spontan. Există vomă, 
mațe, caca, masturbare, mai ales în Peştele lui Malthe, 
unde copilul învață să omoare un pește, să înfrunte 
tirania sângelui (repede m-am gândit la Moartea că-
prioarei de Labiș). O perie uitată pe masă, o clanță 
slinoasă, rahatul moale al pisicilor – mereu elemente 
declanșatoare de culpe nebănuite. 

Cele nouă povestiri (Salinger, Nouă povestiri) uni-
tare prin stil și teme aduc în fața cititorilor un pro-
zator „economicos”, de o valoare incontestabilă. Un 
mare merit are munca traducătoarei – Flavia – care 
a căutat și a găsit o limbă fluentă, de parcă Allan ar fi 
scris direct în românește!
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„Omul” și  „Vremurile”
Viorel TĂUTAN

„A próba szerencse!” (Încercarea e noroc),   spu-
ne o zicală în limba maghiară, sau, pentru a-i lim-
pezi înțelesul, orice încercare poate fi norocoasă. 
Privind în propriul trecut, indiferent de vârstă, am 
avea, fără îndoială, suficient de numeroase moti-
ve și argumente să constatăm că așa este.   În vreo 
împrejurare sau alta, am fost puși în „situații – (li-
mită”), uneori, când ni s-a (ori ne-am) spus: „Hai, 
totuși să încercăm!” Adesea, am constatat bucuroși 
succesul. Alteori, „gustul amar” al eșecului. Bucu-
rie, cu note de infatuare, versus necaz, dezamăgire 
și, nu de puține ori, renunțare, în funcție de trăsă-
turile temperamentale sau de caracter ale fiecăruia. 

Cum de m-am gândit să încep astfel însemnările 
care urmează?

Întâii noștri trei copii, constatând cât de pră-
păstios, perfid și inuman este guvernată țara după 
lovitura de stat din decembrie 1989, au hotărât 
să emigreze spre tărâmuri cu vechi tradiții demo-
cratice, unde s-au acomodat destul de repede. Nu 
mi-am propus nici măcar o succintă analiză, firește 
subiectivă, bazată pe „realitatea concretă”, a moti-
velor acestei afirmații. O întâmplare fericită a ge-
nerat nevoia de-a fi chemați, soția mea împreună 
cu mine, peste ocean, în Statele Unite ale Americii: 
fiica ei cea mare, devenită a noastră (cum și ceilalți 
copii ai noștri), adusese pe lume o fetiță durdulie, 
în greutate de trei kilograme și două sute de grame, 
un înger cu ochi albaștri și cotidian zâmbet mati-
nal. Datorită concediului de maternitate redus, în 
comparație cu alte țări, am decis că, pentru îngri-
jirea ei, sunt preferabili bunicii, fie dinspre mamă, 
fie dinspre tată, prin alternare calendaristică, ori, 
dacă astfel nu se poate, doar una din părți. 

La New York am locuit timp de vreo trei luni în 
același apartament, compus din living, dormitor, 
bucătărie, baie, toate în jurul holului confortabil. 
Este amplasat într-o vilă, pe strada 57, cartierul 
Woodside, Queens, proprietatea urmașilor unui 
aviator român, Dumitru Radu. Acesta face parte 
dintre cei care, în anul 1948, și-au creat oportuni-
tatea evadării de sub regimul sovietic pe cale să fie 
consolidat nu doar în România, după cum se știe. 
Spre amurgul uneia din zile, ginerele nostru, Liviu, 
mi-a întins o cărțulie broșată și mi-a sugerat s-o ci-
tesc. Pe coperți, o grafică sumbră/ sobră, fond ne-
gru, este suport pentru titlul și numele autorului, 
scrise cu alb: Dumitru Radu – „Omul” și „Vremu-

rile” în secolul XX.  Marcate de ortografia, lexicul 
și gramatica proprii manualelor de limbă română 
ale celui de-al cincilea deceniu din secolul trecut, 
memoriile succinte, dar impresionante, ale unuia 
dintre cei mai buni piloți civili și militari alăturați 
românilor care au rămas fideli credinței asumate 
prin Jurământ față de țară, popor și Majestatea-Sa 
Regele. 

După lectura integrală și oarecum dificilă, am 
decis să cer îngăduința de a-i face o vizită dom-
nului Marcel, fiul autorului. Locuia, împreună cu 
soția sa, Anca, peste drum, în casa pe care i-o lăsa-
seră moștenire părinții săi înainte de a părăsi stra-
tul perceptibil al atmosferei terestre. Zis și făcut! 
Doamna Anca era tipul de femeie care își asumă re-
zolvarea tuturor treburilor casei, ale familiei, atâta 
timp cât soțul ei este imobilizat într-un fotoliu, ori, 
după cum cer situațiile, într-un cărucior. Marcel su-
porta consecințele unui accident vascular cerebral. 
La una dintre întâlnirile întâmplătoare, am rugat-o 
să-mi îngăduie intervenția asupra textului cărții, 
pentru a-l sincroniza prezentului sub cele trei as-
pecte pomenite mai sus. M-a invitat în casă și, după 
o succintă conversație cu soțul ei, aflat în sufrage-
rie, pe un fotoliu masiv, a făcut prezentările. Cu 
vreo zece ani mai tânăr, Marcel mă impresionă prin 
timbrul cald al vocii, prin eleganța atitudinii și cla-
ritatea discursului. Am conversat despre România, 
despre profesia mea, despre afacerile familiei sale, 
despre însemnările tatălui său și faptul că acestea 
ar putea fi baza scenariului unui film de acțiune. 
Important este că mi-a acceptat solicitarea. Essa-
yer, peut-être une chance! Trying can be chance! 
ș.a.m.d.!

Au trecut de la acea conversație patru ani și ju-
mătate. În urmă cu un an, am aflat că domnul Mar-
cel Radu a trecut în partea cealaltă a vieții, la în-
tâlnire cu părinții și strămoșii. Abia acum a venit 
și timpul rememorării, subordonată ideii că viața 
pilotului româno-american de linie poate inspira 
un scriitor sau scenarist. 

Îl avertizez pe cititor că întregul conținut al 
cărții este bazat pe fapte reale și concrete, ficțiunea 
negăsindu-și rostul, astfel încât aceste memorii pot 
fi asociate documentelor oficiale pentru cineva in-
teresat de acest aspect al istoriei poporului nostru.

Citez în timp ce actualizez: „Astăzi, la cei 93 de 
ani împliniți ai mei, în volbura amintirilor acumu-
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late ca aviator, găsesc că merită ca «Un voiaj deose-
bit» [un voiaj deosebit] pe care eu și familia mea am 
fost obligați a-l face [să-l facem, să-l începem] – în 
16 iunie 1948 – deci în mai mult de [după mai mult 
de] 61 de ani (repet), merită să fie scrise”. 

[De acum înainte, voi folosi citatul cu actualizarea 
făcută]:

„Până în iunie 1948 am fost pilot comercial (air-
line pilot) în Compania Aeriană a României, LARES, 
care și-a schimbat denumirea în TARS la sfârșitul ce-
lui de-al doilea război mondial. Repet: în iunie 16, 
1948, am părăsit România în acel «voiaj deosebit» și 
ne-am stabilit în Vest, în calitate de «refugiați».

Eram căsătorit cu Eugenia din anul 1944, și ma-
trimoniul nostru a durat 61 de ani, până în 2005, 
când ea a decedat. Atât Eugenia, care era profe-
soară, cât și eu, pilot comercial, ne-am menținut 
ocupațiile inițiale, după stabilirea în Vest. Ea a con-
tinuat să fie «High School Teacher», în America, pen-
tru următorii 30 de ani, iar eu, până la etatea de 60 
de ani, am fost «Airline Pilot», terminându-mi cari-
era de aviator la Compania «Universal Airline» din 
Oakland, California. Aviația a fost, deci, ocupația 
mea principală.

« Aviaț ia»  ș i  eu  am devenit  «asociaț i»  în 
circumstanțe cu totul neașteptate. Niciodată, până 
la vârsta de 19 ani, n-am fost marcat, până în pra-
gul obsesiei, de dorința zborului, de a deveni avia-
tor. În 1936, însă, a apărut în Ziarul «Universul» din 
București un anunț aproape neobservat; erau doar 
câteva rânduri, prin care se anunța că în toamnă vor 
începe, în aula Universității, cursurile teoretice ale 
«Școlii de Pilotaj aerian» ARPA (Asociația Română 
pentru Propaganda Aviației) și, prin urmare, înscri-
erile pentru cursuri erau deschise. Punctul atractiv 
în modestul anunț din ziar era afirmația că «primii 
cinci clasificați în urma studiilor teoretice vor fi 
admiși gratis la antrenamentele practice de zbor și 
vor putea obține brevetele de Pilot Aviator». M-am 
înscris și eu!

După o iarnă întreagă de cursuri teoretice și 
examene, cu toate că nu-mi făcusem speranțe mari 
(pentru a evita șocul unui slab plasament), m-am 
găsit plasat – în clasamentul final – între primii 
cinci, al doilea chiar. 

Antrenamentul practic de zbor a început pe Ae-
rodromul Băneasa. Instructorul meu de zbor a fost 
Ioan Rădulescu, pilot militar, însă detașat, în aceas-
tă perioadă, la Aviația Civilă. Pilotul Șef era căpita-
nul aviator Eugen Pârvulescu. Directorul Asociației 
ARPA era avocatul Spiridon Vârnav (Bob), care des-
cindea dintr-o familie de oameni iluștri. Străbuni-
cul său a fost contemporanul lui Cuza și Kogălni-
ceanu, făcând parte dintre cei ce au decis, în secolul 
al XIX-lea, Unirea Principatelor.  În ARPA mai erau 
încadrați Petre Niculescu – Director Administrativ, 

Constantin Nănutz – Director Financiar, și Nico-
lae Marinescu – Șeful Grupului de Întreținere și 
Reparații de avioane.

Serviciul militar
În toamna anului 1937, la puțin timp după 

obținerea Brevetului «Aviator de Turism» (categori-
ile 1 și 2), am îmbrăcat uniforma militară și am fost 
încadrat în Flotila I-a de Vânătoare pe Aerodromul 
Pipera. De aici, am fost detașat la Școala Militară 
de Aviație Buzău. Era unitatea în care, pe timpul 
respectiv, se completa antrenamentul aviatorilor 
pentru a obține Brevetul de Pilot Militar. Intensă ac-
tivitate de zbor în cursul acelei veri: acrobație, zbo-
ruri de formație, zboruri la mii de metri înălțime (de 
rezistență), antrenamente pe tipuri diferite de avi-
oane etc.

În grupul nostru de piloți proveniți de la aero-
cluburile civile nu eram decât 13 tineri. Nu-mi vine 
să cred că printre noi ar fi fost vreunul superstițios. 
Însă către toamnă – septembrie 1938 – colegul nos-
tru Nițescu Nicolae poreclit de noi «Roșul», doar 
pentru că era blond roșcat, zburând în formație cu 
alte avioane, s-a ciocnit cu altul, și s-a prăbușit. A 
fost primul dintre noi care a luat-o pe calea fără de 
sfârșit. Tot în toamna aceea, s-au ciocnit în aer și au 
murit doi dintre instructorii Școlii Militare, căpita-
nul Ioan Cipu și adjutantul Av. Isac. Am senzația că, 
datorită manevrei de zbor «acrobatic», învățată de 
la acesta din urmă pe parcursul antrenamentelor, 
de trei ori am reușit, în anii războiului ce a urmat, 
să-mi salvez viața când am fost atacat de avioane 
inamice. Manevra se numește «glisanda virată» 
și nu este atât de spectaculoasă încât să merite o 
descriere; ar lua prea mult timp și tot nu ar fi pe 
deplin înțeleasă. 

Ceea ce pot spune, cu toate acestea, este că în re-
spectiva manevră, viraj alunecat pe una dintre ari-
pile mari, avionul este expus, din punct de vedere 
aerodinamic, la forțe atât de contradictorii, încât la 
cea mai mică eroare s-ar prăbuși. Am avut noroc, pot 
afirma cu mâna pe inimă, luând în considerare fap-
tul că a trebuit s-o întrebuințez în timp ce pilotam 
un avion greu, de transport, dotat cu trei motoare 
Junkers 52.

La absolvirea Școlii Militare Buzău, am obținut 
Brevetul nr. 1463, după care am fost retrimis la Flo-
tila I-a de vânătoare de la Pipera. Manevrele militare 
din toamna anului 1938 au avut loc în sudul Basara-
biei. După terminarea lor, am fost demobilizat.

În toamna târzie a aceluiași an, am fost trimis 
pentru două luni de către ARPA tot la Școala Milita-
ră de Aviație din Buzău pentru obținerea Licenței de 
Instructor de Zbor. După aceea, Aeroclubul respectiv 
m-a angajat și în această calitate am zburat până în 
anul 1941”.                

x
x
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Solilocvii inutile
Ioan F. PoP

Nu vreau, cu orice preţ, să devin moralist de ser-
viciu, sau etician cîrcotaș, să caut metehne și neajun-
suri umane acolo unde nu sînt. (Din păcate, pentru 
a le găsi nu e nevoie de nici o căutare. Se revelează, 
abundent, singure). Și nici să întreţin un maniheism 
de paradă, o șaradă existenţială clădită din cuvinte 
sterpe, din expurgaţii. Dar nici nu mă pot preface, 
cauţionînd tacit anormalitatea, că nu le văd. Prefer 
inconfortul normalităţii, și nu confortul schizoidiei 
comportamentale. Prefer adevărul dureros, și nu co-
moditatea eludării lui. Prefer autenticitatea solitu-
dinii, și nu carnavalul falsei comuniuni. Propun în 
locul netrebniciilor umane, de care mă ocup tot mai 
sastisit, nu un om perfect, pentru că ar fi insupor-
tabil, ci doar unul de o civilitate placidă faţă de cei 
mai buni, mai valoroși decît el. Decît să se încarce 
cu toate tarele invidiei și ale ranchiunei, care fac rău 
tuturor, mai bine să manifeste o nepăsare igienică. O 
nepăsare care să poată genera, în timp, un compor-
tament neutru-civilizat. Apoi să stimuleze acei pași 
necesari trecerii de la ură la indiferenţa colocvială, 
apoi la preocupare și admiraţie. Admirînd umanita-
tea altora putem topi inumanitatea din noi.

*
„Dar cum poţi să scrii, cînd ai putea să gîndești?” 

(A. Dragomir). Pentru că gîndul poate lăsa urme 
trainice doar în scris, pasul său coincide uneori 
milimetric cu cel al cuvîntului. Prin scris, gîndul 
trece din albul solilocviu al tăcerii în perspectiva 
plurivocă a comunicării intemporale. Pentru a sfi-
da clipa, clipele, el se înveșmîntează ceremonios 
în grafia propriei inexistenţe, încrustează cîteva 
dîre semice în ceaţa memoriei. Își exilează ideile 
într-un posibil dialog. Scrisul este modul vizibil al 
gîndului de a dialoga cu el însuși. În rest, el își tot 
rememorează propria absenţă nescrisă, propriul 
gol indecidabil.

*
Pe fondul ancestral al cugetării ţărănești se pot 

articula cele mai profunde gînduri, cea mai lapida-
ră metafizică. Fiecare monolog e un compendiu de 
suspine, de interogaţii abisale, de nedumeriri fun-
ciare în faţa faptului de a fi. Genuinitatea gîndului 
iradiază în înţelepciune ad-hoc, imanenţa capătă 
instantaneu valenţe transcendentale. Ţăranul filoso-
fează tăcînd, oftează fixînd paginile zărilor nescrise. 

Citează, din cînd în cînd, din tratatul existenţial al 
statului pe gînduri. Privirile lui măsoară cerul, mîna 
face un semn în dreptul lui Dumnezeu. După care 
închide ochii peste tot ce n-a fost spus. (Am venit să 
îl ajut pe cel care nu face nimic, sau decît să fii sărac mai 
bine să nu ai nimic sînt cele mai profund-șugubeţe cu-
getări pronunţate în satul copilăriei mele, care s-ar 
preta la o incitantă digresiune fenomenologică).

*
Am lucrat cu verbul a avea doar pentru a-l între-

ţine pe a fi. Căci poţi fi doar dincolo de ceea ce ai, 
dincolo de mirajul oricărei posesiuni. Ca atare, deţin 
mici proprietăţi în luxoasa iluzie că sînt. Extremită-
ţile pendulării între concreteţea făpturii și abstracţia 
ideii mi-au conferit orizontul unei perspective exis-
tenţiale, acela de a în-făptui cîte ceva în contul ideii 
de a fi.

*
Cultura nu se exersează, cultura se descoperă în 

lungi antrenamente cu propria solitudine, în lungi 
expediţii prin pustietăţile sinelui. În cultură te poţi 
regăsi doar după ce te-ai pierdut definitiv. De obni-
bus dubitandum – premisa carteziană pare a rămîne 
etern valabilă tocmai pentru că, din cînd în cînd, ne 
împotmolim cultural în cîte o certitudine. Cînd nu 
mai poţi merge raţional, trebuie să zbori poetic… 

*
O limbă străină se învaţă din exterioritatea rosti-

rii, pe cînd în limba maternă se trăiește în mod orga-
nic învăţarea. O limbă străină o învăţăm ca să o știm, 
limba maternă o învăţăm ca să fim. Căci ea trebuie 
să vorbească și în ne-spunerile noastre, cu toate tă-
cerile semnificative. Limba maternă este cea care ne 
poate locui cu toate rigorile și fantasmele ei. Căci ea 
ne trăieşte chiar înainte de a o pronunţa.

*
Să ai răspunsuri la întrebări care nu se pun, să pui 

întrebări care nu necesită nici un răspuns, să cerșești 
eternităţi din biete clipe juxtapuse. Să rezolvi cu suc-
ces toate inutilităţile vieţii, surplusul ei iluzoriu. Să 
invoci obsesiv o lume concretă de apoi chiar în ireali-
tatea celei de acum. Să arăţi cerul paginat din priviri, 
pămîntul brăzdat de suspine… Pînă la urmă, moar-
tea îţi dă dreptate exact în momentul în care nici o 
dreptate nu mai folosește la nimic. Oricum, moartea 
te așază ceremonios între coperţile uitării.
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„Frumoasele zile 
din Aranjuez s-au dus”

Gheorghe MoGA

Versul cu care începe poemul dramatic Don Carlos al 
lui Friedrich Schiller (Die schönen Tage in Aranjuez sind 
nun zu Ende) este prezent în dicționarele ce cuprind și 
comentează expresii și citate celebre, exprimând re-
gretul pricinuit de trecerea unui răstimp lipsit de griji. 
Cuvintele adresate de Domingo, duhovnicul regelui Fi-
lip al II-lea, regele Spaniei, prințului moștenitor, Don 
Carlos, înainte de plecarea acestuia din Aranjuez (...) 
sunt traduse de Alexandru Philippide astfel: Frumoasa 
vreme din Aranjuez s-a isprăvit. Ne-a surprins faptul că 
I. Berg în al său Dicționar de cuvinte, expresii, citate cele-
bre ilustrează această „locuțiune universală” cu un citat 
dintr-o scriere timpurie a lui M. Sadoveanu, Crâşma 
lui Moş Precu (1904), o carte care în intenția autorului 
cuprindea „scene sătești și moravuri sătești”: „…aveau 
nota trei la latină. Cu toate acestea au fost vremuri fericite 
acelea! S-au trecut însă frumoasele zile din Aranjuez”. De 
aceea, am încercat să găsesc o explicație recitind Anii de 
ucenicie (1944). Și căutarea ne-a lămurit.

În toamna anului 1897, Mihail Sadoveanu ajun-
ge elev al Liceului Național din Iași (vechea Academie 
Mihăileană ale cărei cursuri le urmase și tatăl proza-
torului). Stăpânit de „aprigă râvnă intelectuală”, li-
ceanul va fi apreciat de profesorii care se bucurau de 
un respect deplin. Profesorul de elină, Vasile Burlă, 
filolog al „Junimii”, rămâne în amintirea elevului prin 
digresiile prilejuite de vreun pasaj din Iliada și Odiseea: 
„Bucuria mea era când domnul Burlă trecea de la vreo 
blăstămăție a divinilor locuitori ai Olimpului la grama-
tica românească și la politica regatului”. Xenofon Ghe-
orghiu, profesorul de latină, era un adânc cunoscător 
al clasicismului: „Toate aforismele nobile, pe care le-au 
inventat înțelepții antici, ni le trecea încet-încet nouă 
în vreme ce analizam autorii latini”. Cu Ion Paul, pro-
fesorul de germană, fost profesor de estetică la univer-
sitatea din Cluj, elevul Sadoveanu devine prieten „de 
cum a aflat că încerc a da o versiune românească a poe-
mului Die Kraniche des Ibykus (Cocorii poetului Ibykus) 
al lui Schiller”. Acum, după acest ocoliș, nu ne mai miră 
prezența unui citat din poetul și scriitorul german 
într-o scriere din tinerețe. Mai rămâne să vedem cine 
erau cei cu nota trei la latină. Aflăm din aceeași sursă. 
Nu toți colegii săi erau aplecați spre învățătură. Cei din 
„tagma pletoșilor” nu urmăreau decât „patalamaua” 
care însemna pentru ei „traducerea noțiunii de slujbă 
cu leafă”. Cu un astfel de trecut școlar, Costică Pipirig, 
personajul din Crâşma lui Precu, devine ajutor de notar 
la Broșteni, înșelând astfel așteptările părinților și das-
călilor. 

Se știe că versul lui Schiller a cunoscut o carieră li-
terară bogată, fiindcă face posibilă transcrierea unei 

largi game de trăiri pe care evocarea le presupune. La 
nivel compozițional, versul schillerian poate deschide 
sau încheia o scriere. Trecerea frumoaselor zile aduce 
tristețe celor care s-au bucurat de privilegii, așa cum 
se poate vedea într-o pagină din Caragiale (Reportaj). 
Din jurnalistica lui O. Goga (Mustul care fierbe), despre 
care G. Călinescu scria că „are calități literare și rezistă 
la apăsarea timpului” (Istoria…, p. 612), am ales aceste 
rânduri: „Să nu deznădăjduim. Oricât de îndrăzneață 
în capriciile ei, viața păstrează o tendință de echilibru 
sigură și implacabilă. Frumoasele zile de la Aranjuez în-
cep să se cam isprăvească. Azi aici, mâine în altă parte, 
normalitatea cere triumful ei și oamenii se repun la 
locul lor. Celebritățile urcate pripit în vârful piramidei 
capătă de obicei amețeli și cad”. Puse într-o propoziție 
interogativă, aceleași cuvinte trezesc nădejdi: „Presa își 
pierde dreptul de a mai fi în mod direct în serviciul opi-
niei publice! Dar să nu ne pierdem speranța! Într-o zi 
s-ar putea să ne recăpătăm libertatea pierdută… Când? 
După terminarea războiului? Se vor întoarce frumoasele 
zile din Aranjuez?... Să bem pentru această speranță…” 
(Marin Preda – Delirul). 

Să amintim și faptul că, în anul 2012, scriitorul aus-
triac Peter Handke (laureat al Premiului Nobel pentru 
literatură în 2019) publică în franceză și germană pie-
sa Les Beaux Jours d’Aranjuez – Un dialogue d’été/ Die 
schönen Tage von Aranjuez: Ein Sommerdialog, după care 
Wim Wenders a realizat în 2016 filmul cu același nume.

Încheiem cu un fragment din Discursul de recepție 
la Academia Română al lui Marius Sala intitulat Cei doi 
stâlpi ai înțelepciunii, în care sunt evocați Alexandru 
Rosetti și Iorgu Iordan. Întorcându-se de la un congres 
desfășurat la Amsterdam, Iorgu Iordan și „elevul” său 
Marius Sala fac un popas la Bruxelles. „La plecare, pe 
scara avionului, l-am văzut (pe Iorgu Iordan – n.n.) 
congestionat la față. S-a oprit, s-a uitat în spate, a fă-
cut cu mâna, și-a scos batista albă și, intrând în avion, 
mi-a recitat, în germană, primul vers din Don Carlos al 
lui Schiller. N-am vibrat la cele spuse și, enervat că nu 
știam textul, mi l-a tradus în română: «S-au dus fru-
moasele zile din Aranjuez». Până la București nu mi-a 
vorbit decât despre «frumusețea» doamnei belgiene 
față de care era «sâmțitor» (chiar și pistruii erau aleși) 
și despre alte persoane de care se simțea atras”.

Amintirea zilelor, clipelor trăite, înainte de pande-
mie, în „castelul” nostru, nu luxos și tainic, precum cel 
din Aranjuez, ci unul primitor și ocrotitor, sporește 
dorința fiecăruia de a reveni la normalitatea după care 
tânjim, dar care se tot amână.

Nu ne rămâne decât să ne consolăm cu învățătura 
altor „cuvinte înaripate”: Panta Rhei, „Totul curge”.
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2. Lecția despre punct

Un punct. Nu înseamnă mai nimic, nici măcar în 
matematică, unde punctul este considerat a fi prima 
noțiune de geometrie. Elementele lui Euclid încep cu 
definiția: Punct este ceea ce nu are nicio parte (Elemente 
I.1, traducere de Victor Marian, 1939). Un punct nu 
are dimensiune, este indivizibil. Este doar un punct, 
nimic mai mult. Este, în cel mai bun caz, începutul. Pe 
de altă parte, punctul poate fi și sfârșitul unei idei, a 
unei propoziții. Și, bineînțeles, sfârșitul poate fi un alt 
început. Punct și de la capăt!

Două puncte. Aici avem deja o schimbare 
substanțială, o nouă abordare. Două puncte determi-
nă o dreaptă, iar dreapta are o dimensiune, este 1D 
dacă-mi este permisă această notație. Sigur, dreapta 
are de fapt o infinitate de puncte, însă sunt suficiente 
doar două pentru a o desena. O dreaptă determină un 
sens, iar pe de altă parte, o dreaptă separă două se-
miplane. Dacă punctul se mișcă – punctum in motus 
– avem în plus o direcție, adică o dezvoltare în timp și 
spațiu. Ca semn de punctuație, două puncte reprezin-
tă atenționarea că urmează o enumerare.

Trei puncte. Dacă sunt necoliniare, determină un 
plan, adică o suprafață 2D. Planul, la rândul lui este 
format dintr-o infinitate (Doamne, ce greu cuvânt!) 
de puncte. Trei puncte pot semnifica și ceva netermi-
nat, nedus până la capăt; trei puncte lasă loc de inter-
pretări. E ca o poveste neterminată...

Continuând așa și mai adăugăm un punct, avem 
patru puncte. Suficiente pentru a defini spațiul, 
condiția fiind desigur, ca punctele să nu fie coplana-
re. Suntem deja în 3D. Și cu fiecare punct adăugat 
creștem numărul dimensiunilor hiperspațiilor pe care 
ni le putem doar închipui. Până la urmă, întreaga ge-
ometrie euclidiană e construită și fundamentată de 
neînsemnatul punct.

În cosmogonia imaginată poetic de Eminescu, 
punctul este chintesența lumii. Motorul Universu-
lui. Dar de-odată un punct se mişcă, cel dintâi şi singur. 
Iată-l/ Cum din chaos face mumă iară el devine tatăl/ 
Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumei/ 
E stăpânul fără margini peste marginile lumii. (Mihai 
Eminescu, Scrisoarea I). Punctul nemișcat, imobil nu 
înseamnă nimic. Însă având un impuls, impregnân-
du-i o mișcare, punctul se dezvoltă în toate direcțiile, 
devine dreaptă, plan, spațiu, hiperspațiu și... timp. 
Creația! Începutul! Alpha!

Pitagora și școala dezvoltată de el, ale cărei idei re-

verberează încă în multe domenii, are la baza filozofiei 
Monada – principiul motric al lumii, esența lucrurilor. 
Monada este simbolizată printr-un punct în centrul 
unui cerc. Circumpunctul – simbolul zeului soare Ra 
la egipteni, simbol astrologic al Soarelui, simbol pre-
luat și de masonerie. Chiar și azi, circumpunctul este 
simbolul astronomic al Soarelui. Blaise Pascal descria 
Universul ca o sferă infinită al cărui centru este pretutin-
deni, iar circumferința nicăieri (Pascal, Pensées). Până 
la urmă nu poți trasa un cerc, sau o sferă, dacă nu ai 
localizat centrul unde să înțepi cu compasul. Terme-
nul punct provine din latinescul punctum care în-
seamnă „a înțepa”. 

Nimic nu se poate imagina în lipsa banalului și 
neînsemnatului punct. Nici în geometrie, dar nici 
în literatură sau în limbajul nostru. Punctul intră în 
alcătuirea semnelor de punctuație: punct, punct și 
virgulă, două puncte, trei puncte. Până și semnele de 
întrebare și de exclamare au nevoie de un punct. Și 
alte limbaje au nevoie de puncte. De exemplu, codul 
Morse care este de fapt o succesiune de puncte și linii, 
adică tot puncte. Iar banala tastatură, interfața dintre 
limbajul nostru curent și cel binar al calculatoarelor, 
conține o tastă cu un punct. 

Cum să-ți imaginezi lumea fără puncte? Păi nu 
folosim frecvent expresii de genul punctul meu de 
vedere, să punem punct discuției sau am ajuns într-un 
punct mort? Să detaliem puțin. Când spui punctul 
meu de vedere accepți indirect că e posibil să mai 
fie și alte puncte de vedere, ale celorlalți. Celălalt 
poate fi sau nu de acord cu tine. În cel de-al doilea 
caz, are un alt punct de vedere, diferit de al tău. 
Fiecare exprimă o fațetă a realității. Imaginați-vă 
un zar (zarul are pe fețe puncte). Eu, din perspec-
tiva mea, din unicul punct din Univers în care mă 
aflu, văd un număr de puncte pe fața zarului. Nu 
văd tot zarul, toată realitatea. Văd doar o față sau 
în cel mai fericit caz văd cel mult trei dintre fețele 
zarului. Prin urmare, cel mult jumătate de zar; ju-
mătate de adevăr. Din punctul meu, nu am cum să 
văd întregul zar oricât m-aș strădui. La fel și ce-
lălalt, vede și el cel mult jumătate din zar. Atunci 
de ce ne cramponăm de „punctul meu de vedere”? 
Nu spunea Horațiu că nimic nu este frumos din toa-
te punctele de vedere? Sau așa cum spunea David 
Hilbert: Fiecare om posedă un anumit orizont. Când 
se îngustează şi devine infinit de mic, el se transfor-
mă într-un punct şi atunci zice: „Acesta este punctul 
meu de vedere!” Să renunțăm așadar la puncte (di-

Panta Rhei
Mirel MATyAs
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vergente) de vedere, ele oricum nu au cum să cu-
prindă tot Adevărul. A observat cineva că brațele 
crucii pe care a fost răstignit Isus se intersectează 
(ca orice drepte neparalele) într-un punct? Fie că 
vorbim de crucea latină sau greacă, ori de crucea 
Sfântului Andrei. Ei bine, Acela e punctul meu de 
vedere!

Tot în vorbirea curentă punem câteodată punctul 
pe i, vrând să arătăm superioritatea argumentului 
nostru. E drept, fără punct, i-ul nu ar mai fi i. Ca să 
fie i, are nevoie de banalul punct. Punctul, element de 
bază al geometriei și al literaturii, văzute ca o extensie 
a limbajului și a gândurilor noastre, poate fi și punct 
de convergență. Două drepte neparalele (și necon-
fundate) se intersectează la un moment dat într-un 
punct. La fel, două idei aparent divergente, pot avea 
un punct comun. Iar punctul de convergență dintre 
geometrie și poezie a fost descoperit de Dan Barbi-
lian alias Ion Barbu: undeva în sferele înalte există un 
punct în care geometria se întâlneşte cu poezia. E ca și 
cum ai spune că geometria nu e altceva decât poezia 
matematicii, la fel cum poezia nu e decât geometria 
literaturii. 

Nu e de mirare că în Antichitate, scara cu șapte 
trepte a lui Martianus Capella (sec. V după Hristos) 
ce reprezintă cele șapte arte liberale conține „trepte-
le” gramatică și geometrie alături de retorică, logică, 
aritmetică, astronomie și muzică. Gramatica deschide 

Triviumul, iar geometria încheie Quadriviumul. Ori-
ce universitate care se respectă avea cel puțin aceste 
obiecte de studiu. Chiar și azi sunt universități care 
accentuează gradul artelor liberale în care programul 
se concentrează pe cultura generală ajutând studen-
tul să gândească rațional și critic. Cât ne lipsește azi 
o astfel de abordare... Să fi avut și scara lui Iacob (sau 
Iacov – personajul biblic) șapte trepte? Și să fi fost 
două dintre ele gramatica și geometria? „Şi a visat că 
era o scară, sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea ce-
rul; iar îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe ea” 
(Geneza 28:12).

Nu puțini sunt gânditorii care de-a lungul vremii 
au conștientizat importanța punctului. Arhimede 
avea nevoie de un punct pentru a mișca Pământul: 
Dați-mi un punct de sprijin şi voi muta Pământul din loc. 
Iar Victor Hugo îl completează: Sufletul este punctul de 
sprijin al lui Arhimede. Poate ceva mai plastic se expri-
mă Plutarh care spune: Întreaga viață a unui om nu este 
decât un punct în timp. Să ne bucurăm de ea.

Punctul este chintesența lumii, este scânteia 
nașterii Universului. Este singularitatea primordia-
lă, la fel cum poate fi, cine știe, singularitatea finală. 
Punctul de la final, Omega. Punctul este simbolul ab-
solutului, al Divinității. Ce i se poate opune? Aldous 
Huxley îndrăznește să scrie romanul „Punct contra-
punct”. Iar Valeriu Butulescu se întreabă: Moartea, 
oare, e punct sau virgulă?

În ciuda acestei negații, litera-
tura italiană a generat nume im-
portante în categoria genului fan-
tastic, de la fantasticul de factură 
alegorică al lui Dino Buzzati, ase-
mănător cu cel al lui Kafka până 
la un moment dat prin prezența 
absurdului, la realismul magic al 
lui Italo Calvino. Supranaturalul 
în opera lui Dino Buzzati „se ma-
nifestă la limita indecisă dintre 
două lumi, o zonă crepusculară 
aflată între real și supranatural”. 

Fantasticul literaturii austrie-
ce este unul ontologic, conturând 
o lume bolnavă, aflată în antica-
mera absurdului, iar în acest me-
diu s-a format unul dintre cei mai 
importanți scriitori, Franz Kafka. 
Fantasticul austriac acuză o criză 
a realului, iar omul se simte strivit 
ca o insectă de un stat absurd, to-
talitar. „La Kafka, monstruozita-
tea și frica impun o tulburare și o 
neliniște de esență fantastică”, deși 

apartenența scriitorului la literatu-
ra fantastică este pusă sub semnul 
îndoielii de exegeții genului. 

Literatura fantastică rusă este 
una cu atitudine, în corpusul ei 
valorificându-se folclorul, o mis-
tică extraordinară, depășind 
granița religiosului. Imixtiunea 
de credințe, tradiții, obiceiuri, în-
tâlnirea dintre nordul extrem și 
sudul caucazian, care din perspec-
tiva mitologiei grecești era unul 
dintre stâlpii care susțineau Uni-
versul, dintre occident și spațiul 
ezoteric al orientului, facilitează 
un dialog între marile culturi și 
explică în mare parte diversitatea 
fantasticului rus. Scriitorii ruși se 
inspiră din realitatea imediată, iar 
„tragicul, comicul și fantasticul” 
coexistă în opera lui Mihail Bul-
gakov. 

Individualul apare în siajul ce-
lor mai importante opere antolo-
gate în prezentul op. Reputatul 
profesor universitar își creează 

propriul sistem de abordare și in-
terpretare, identificând în profilul 
autorilor de literatură fantastică 
o anumită autonomie de modele 
și o creionare a unei identități în 
ansamblul genului. Incursiunea 
realizată este asemenea unei ieşiri 
din timpul istoric și o irumpere în 
spațiul ficțiunii.

Gheorghe Glodeanu ne con-
turează, într-un discurs sobru, 
academic, critic, evoluția impre-
sionantă a literaturii fantastice, 
purtându-ne, cu dezinvoltura-i 
specifică, pe meridiane atât de di-
ferite. Cartea este asemenea unui 
puzzle, construit piesă cu piesă, 
menită a reda întregul unei lumi 
fascinante. Distinsul critic literar 
are meritul de a pune într-un di-
alog intercultural literatura fan-
tastică din perioade diferite, de a 
o reda gradual și de a o construi 
într-o manieră comparatistă, fără 
pretenția exhaustivității, cum 
însuși mărturisește.

Literatura fantastică...
(urmare din p. 8)
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Ce mai citesc scriitorii?

Septembrie-ianuarie 
2020/2021

Simona ARDELEAN

În ultimele luni am citit mai cu spor, mai în en-
gleză și mai tot ce mi-a picat în mână, nu fără filtru, 
dar cumva însetată de cuvinte. Trebuie să recunosc 
însă, contorizând, că majoritatea cărților au fost în 
registru melancolic. Mai jos, despre câteva dintre ele:

The History of the Wolves de Emily Fridlund nu e 
un studiu zoologic propriu-zis. În iernile care, pen-
tru a o cita pe autoare, se prăbușesc asupra unei mici 
colectivități montane, viețile se duc înainte în tăceri 
care ascund secrete, vinovății și zbateri interioare. 
Ajunsă la vârsta adolescenței și trăind alături de o 
familie a cărei prezență e mai degrabă tangențială, 
Linda descoperă cât de serioase pot fi urmările con-
vingerilor personale și religioase atunci când se ofe-
ră să-l aibă în grijă pe băiețelul unor vecini. Acestora 
li se adaugă niște dezvăluiri surprinzătoare despre 
condiția morală a profesorului său. Lupii metaforici 
sunt cei care-i devorează pe ceilalți, dar sunt și repre-
zentarea vizuală a sentimentului de culpabilitate pe 
care, pe măsură ce narațiunea se țese din fragmente 
evocative, aceasta îl trăiește în dublu rol. Cartea s-a 
numărat printre finalistele prestigiosului Man Booker 
Prize în 2017.

The Fortress of Solitude de Jonathan Lethem este 
un roman semi-biografic, publicat în 2003. Este, de 
asemenea una din cărțile care și-au pus amprenta 
profund asupra mea în ultimele luni de pandemie. 
Într-un cartier în care fiecare stradă își are distribuția 
sa etnică și regulile sale precise, imuabile, doi 
adolescenți cresc de capul lor. Părinții sunt elemente 
de decor, artistice (un pictor, respectiv un fost muzi-
cian de succes), pe când, în prim-plan, cât se poate de 

activ, fiii ard etape, se impun sau se lasă conduși de 
vicii, pasiuni. Romanul este străbătut de un fior fan-
tastic. Cartierul devine personaj în sine, iar semnătu-
rile sub formă de graffiti, plăcuțe de identitate fluidă.

Everything I Never Told You de Celeste Ng este 
povestea unei familii mixte (englezo-chineze) care 
trăiește în America anilor ’70. Elementul de surpri-
ză care deschide desenul epic îmi amintește de Hoțul 
de cărți a lui Markus Zusak sau de The Lovely Bones 
a lui Alice Sebold. Este una din cărțile care a stârnit 
vâlvă în 2014 și care e și acum una dintre cele mai 
citite cărți moderne. Poate place publicului pentru că 
atunci când lumile diferite se ciocnesc, ele produc un 
efect de undă pe care cartea, readunând în mănunchi 
informații parțiale, ni-l servește nouă cititorilor, ni-
ciodată pe deplin deslușit, dar mereu ca pe o promisi-
une că cineva, vreunul dintre personaje, ar ști, câteva 
pagini mai încolo măcar, adevărul despre Lydia. 

Lor li se adaugă, ca eventuale sugestii: How to Be 
Good de Nick Hornby, Old Filth de Jane Gardam, The 
Girl’s Guide to Hunting and Fishing de Melissa Bank, 
The People in the Trees de Hanya Yanagihara, Invisible 
Monsters de Chuck Palahniuk, The 19th Wife de David 
Ebershoff, The Elegance of the Hedgehog de Muriel 
Barbery, Housekeeping de Marilynne Robinson, The 
Mars Room de Rachel Kushner.

Pandemia și lectura 
la veioză

Silvia BODEA SĂLĂJAN

Am traversat cu toții o perioadă dificilă din multe 
puncte de vedere. Cea mai mare problemă a fost mo-
mentul în care mi s-a impus să stau în casă, deoarece 
mi s-a părut un atentat la libertatea mea. Uneori stau 

Zilnic, zeci, sute de titluri din presa noastră de zi și de noapte și știri, articole ce mă interesează, 
online sau offline. Șpalturi. Relecturi. Șpalturi. De la „Caiete Silvane”. Relecturi. Reviste în format 
tipărit („Historia”, „Magazin istoric”, „România literară”, „Dilema veche”, „Viața românească” și mul-
te altele). Zilnic, zeci, sute de titluri din presa noastră de zi și de noapte. Dacă acest tip de lectură se 
pune. Cărți? M-am obișnuit să (re)citesc măcar două-trei pagini în fiecare zi sau noapte. Sunt zile când 
pofta de lectură e mai mare. Pandemia, în cazul meu, a stârnit lectura și relectura. Răsfoiesc măcar 
volumele și revistele primite personal sau la redacție. Evident, citesc și pentru a scrie. În paginile de 
față ale revistei „Caiete Silvane” puteți vedea ce mai citesc sau cum se raportează la acest subiect și o 
(mică) parte din confrații noștri (din Sălaj și din țară). Lectură plăcută! (Și, poate, ne trimiteți și dvs. 
gânduri, rânduri pe această temă, cred, de actualitate.) (D.S.)
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în casă zile întregi și nu simt nevoia să ies, dar par-
că dacă mi se impune, tentația evadării este enormă. 
Poate că încă sălășluiește în mine păcatul adamic. Cu 
toate acestea mi-am găsit remedii pentru a-mi face 
suportabilă această perioadă: am citit, am scris, am 
reluat unele lecturi, care mi-au marcat existența la un 
moment dat. Cititul mă relaxează în general, indife-
rent de cartea pe care aleg să o citesc. Citind, intru 
într-o lume diferită, specială și interesantă, care-mi 
suscită curiozitatea. De obicei, când aleg o carte pe 
care doresc să o lecturez, o fac în funcţie de starea 
mea sufletească din acel moment. De data aceasta am 
ales la început, crezând că perioada va fi relativ scur-
tă, apoi, văzând că intru într-un circuit al unui timp 
ce nu se mai termină, am început să recitesc unele 
opere, am citit ce mi-a picat în mână. Am citit seara, 
am citit peste zi, am citit dimineața, întârziind astfel 
să mă ridic din pat, am citit în zilele de sărbătoare și 
în zilele de lucru și ca să nu deranjez, am citit mult la 
veioză. Dintre cărțile pe care le-am lecturat în acest 
mai bine de un an de pandemie pot să amintesc vreo 
câteva, dar nu pot să le numesc pe toate, pentru că 
am citit mult, poate echivalentul a ceea ce am citit în 
ultimii cinci ani. „Jurnalul de vise” al lui Corin Bra-
ga m-a fascinat prin faptul că realitatea și ficțiunea 
conviețuiesc în foarte bună armonie, generând visa-
rea. Am intrat în „labirintul” spațiilor descrise și evo-
cate, uneori suprapuse, alteori aflate în conviețuire 
paralelă și acest lucru m-a sustras realității imediate, 
căreia era cât pe ce să-i dau vamă neliniști suprapu-
se peste deznădejdi. Am reluat studiul doamnei Irina 
Petraș, Feminitatea limbii române și parcă am desco-
perit valențe noi în afirmațiile persuasive, care mi-
au mers la inimă. Mi-a rămas în memorie expresia 
foarte frumoasă: „Limba română este feminină (cu o 
doză mirabilă de androginie)”, urmând demonstrația 
că acest aspect face să fie greu traductibilă. Am reci-
tit, de asemenea Ch. Marlowe: Tragica istorie a doc-
torului Faust și în paralel am recitit Faust de Goethe, 
pentru că am vrut să reiau tema romantică a luptei 
dintre malefic și divin din planul conștiinței uma-
ne. Dintotdeauna oamenii au fost nemulțumiți de 
spațiul și timpul ce li s-a dat, tot așa cum personaje-
le acestor opere au fost nemulțumite de realitatea în 
care au trăit și s-au lăsat dominate de dorințe dicta-
te de conjunctura momentului, ceea ce a adus după 
sine un destin tragic. Faust al lui Goethe, însă, își 
răscumpără sufletul, dobândește fericirea în creația 
utilă umanității. M-am convins încă o dată că aces-
ta este marele adevăr ce trebuie să ne ghideze viața. 
Ajuns la vârsta senectuții, bolnav și orb, Faust are 
viziunea muncii creatoare în libertate și adresează 
clipei invocația înscrisă în pact: „Rămâi, că ești atâta 
de frumoasă!” Am încercat să mă raportez la timpul 
meu și să privesc partea plină a paharului pentru ca 
„starea” ce mi s-a dat să o fac suportabilă. Am reluat 
aceste opere pentru a-mi întări convingerea că liber-

tatea aceasta este doar o iluzie pe care o putem avea 
alegând calea care ne dăruiește măreția clipei în de-
favoarea păcii eterne. Apoi nu pot trece cu vederea 
volumul Taximetristul roşu de Doina Cetea și Irina 
Petraș, motiv care m-a determinat să abordez și eu 
domeniul prozei scurte. Eu am făcut-o ca pe o confe-
siune alcătuită din puzzle-uri ce alcătuiesc imaginea 
unei existențe, scrisul devenind astfel pentru mine 
catharsis. Am recitit Metafizica lui Aristotel. Am că-
utat să fac pace cu mine însămi, am vrut să alung 
disperarea care mă amenința zilnic, atât pentru ceea 
ce se întâmpla dincolo de geamul casei mele, cât și 
suferința din interior, așa că mi-am căutat remediul 
în scris și în citit. Am lecturat și chiar am luat notițe 
după Filosofia ca mod de viață de Pierre Hadot, am 
intrat în contact cu viața regilor Romei Antice și am 
studiat începuturile creștinismului din cartea Viața 
Sfântului Clement de Călin Ioan Dușe. Îmi place să ci-
tesc seara, când este liniște, iar problema mea este că 
sufăr de insomnie, așa că am avut timp suficient pen-
tru lectură și nopțile mele au trecut mult mai ușor. 
În „pauzele” dintre aceste cărți și altele asemenea 
lor, am citit poezie: Thomas Stearns Eliot, simboliștii 
francezi, Lucian Blaga, Nichita Stănescu și mulți 
alții. Iată că de-a lungul istoriei existenței umane, 
artiștii, și mă refer aici la poeți, au fost preocupați de 
raportul omului cu timpul în diferitele ipostaze ale 
mecanismului istoric, cu implicațiile lui psihologice. 
Concluzia mea este că nu doar eu, sau nu doar o par-
te a omenirii trăiește drama momentului, ci omeni-
rea toată, așa cum a trăit-o dintotdeauna, chiar dacă 
doar unora li s-a dat darul să o transmită prin cuvânt. 
Această concluzie mi-a atenuat fricile. Prin urmare, 
lectura este cu adevărat un mod de supraviețuire în 
vitregia unor vremi, care năvălesc peste oameni. 

Cartea din container

Nicolae GOJA

Pandemia m-a alungat la căsuţa plină de cărţi 
din Cicîrlău (15 km lîngă Baia Mare), așa că de acum 
am timp să le citesc pe toate. În ritmul „una pe săp-
tămînă”, ar trebui să trăiesc o sută de ani ca să mor 
împăcat că nu le-am cumpărat fără rost... Nu am o 
metodă, căci nu eu aleg cărţile, ci ele mă aleg.

Le dau prioritate celor primite de la autori. În 
2020, am lecturat vreo 30 de volume semnate de: Te-
resia Bolchiș, Tătaru din Germania (un roman duios 
despre poetul-erou Ion Șiugariu, 1914-1945), Simion 
Mesaroș (predici nervoase), Vasile Jurje (amintirile 



27

193

Anchetă
unui pictor), Nicolae Petruţ (din Ilidia-Banat), Aurel 
Ghilezan, Petru Istrate (poet și șahist), povestitorul 
dr. Adrian-Nicolae Popescu din Rădăuţi, Nina Hoza, 
Vasile Ţincaș, Vasile Tivadar, Vasile Dan Marchiș, Ioa-
na Olandra Kadar, Nicolae Pop-Apa, dr. Aura Pintea 
(Imaginea evreilor din Maramureş în memoria colecti-
vă). Bloggerul Petru Racolţa din Seini mi-a dăruit trei 
cărţi tipărite, Povestirile unui maramureşean, ușoare la 
citit. Despre cîteva dintre aceste creaţii am scris texte 
de întîmpinare, subliniind părţile izbutite. 

Am citit și vreo 30 de cărţi ale unor scriitori cu-
noscuţi, precum Irina Petraș, Alexandru Uiuiu (roma-
nul Agentul de vînzări, apărut în 2019), Lucian Perţa 
(două volume de parodii, dar nu în răspăr), o carte 
trimisă de editorul Gabriel Cojocaru (Istoria genera-
lă a naturii şi teoria cerului, de Immanuel Kant), plus 
cărţi recuperate: Corneliu Ștefanache (Ziua uitării), 
Maria Ţvetaeva (proză), Sigmund Freud (Angoasă în 
civilizaţie), Mihail Sadoveanu (Istorisiri vechi şi nouă 
– între file am găsit un trifoi cu patru foi). Profitînd 
de doctoratul fiului meu, am silabisit online cîteva 
capitole despre filosofia minţii (pînă mi-au lăcrimat 
ochelarii). Ca noutate: un audiobook în limba ameri-
cană, însă am renunţat să ascult tot romanul – mi-am 
supraestimat engleza.

Cea mai mare amărăciune m-a cuprins recent, în 
15 ianuarie 2021. Mă aflam în Baia Mare. Spre seară, 
am cărat gunoiul menajer la containerul dintre blo-
curi și acolo, în semi-întuneric, am zărit o carte. Am 
ezitat s-o iau, dar după trei pași m-am întors și, cu 
teamă de viruși, am scos cu două degete Frumoasa 
Spria, roman istoric semnat de Vasile Gaftone, apă-
rut în 1977, la Ed. Facla, în 32.500 de exemplare + 
50 broșate. După ce am dezinfectat cartea cu pălincă 
de mere, că de aceea aveam în casă, pînă la miezul 
nopţii am citit cele 150 de pagini, iar apoi am plîns 
niţel și am mîngîiat-o...

„Din ce fund de vis te 
tragi?”

GYÖRFI-DEÁK György

Am profitat de carantină și de intervalul de gra-
tuitate ca să explorez colecțiile vechi de ziare și de 
reviste de pe arcanum.hu. În paralel, din obligație 
profesională, am frunzărit sau am citit și cărțile pri-
mite la bibliotecă. Cum a fost un an electoral, ni s-au 
dat fonduri și am cumpărat mai multe titluri decât 
de obicei. L-am reținut pe Constantin Virgil Gheor-
ghiu, autorul romanului „Ora 25”, pentru că este un 
scriitor controversat, un fel de Nyirő József român. A 

debutat ca poet, a fost remarcat de G. Călinescu. De 
formație militară, a renunțat la o carieră cazonă, a ab-
solvit Facultatea de Litere și Filosofie din București, 
apoi a intrat în politică. Ion Antonescu l-a numit 
atașat militar de presă în Croația, dar după 23 August 
1944 a trebuit să plece în exil. Cum fusese reprezen-
tantul unui guvern fascist, americanii l-au arestat și 
l-au ținut doi ani într-o închisoare germană. În cele 
din urmă, a ajuns la Paris, unde a obținut azil. A fost 
acuzat de semitism, pentru reportajele din volumul 
„Ard malurile Nistrului”. Deși nu și-a terminat studi-
ile teologice, a devenit preot la biserica ortodoxă ro-
mână „Sfinții Arhangheli” din Paris, spre indignarea 
multora, mireni sau înalte fețe bisericești. Paul Goma 
l-a acuzat că „s-a auto-uns” păstor al comunității de 
exilați și că a slujit „Securitatea popească”. Din cea-
laltă parte, Valeriu Anania (versul citat în titlu îi 
aparține mitropolitului) l-a etichetat drept „un cleve-
titor de mare clasă” și, absolut onorant pentru orice 
cărturar, „un scriitor acru ca Dostoievski, Soljenițin”. 
Acesta este adevărul, avem de-a face cu unul dintre 
marii romancieri ai lumii, fapt remarcat și de Grigore 
Gafencu în jurnalul său. Mircea Eliade l-a felicitat en-
tuziasmat, într-un mesaj compus în miez de noapte, 
fragment reprodus pe coperta „Orei 25” (2019) de la 
Editura Gramar. În ceea ce ne privește, i-am savurat 
„Memoriile”, apărute în românește tot acolo. Primul 
volum (1999) redă amintiri despre cele întâmpla-
te până la căderea dictaturii antonesciene, al doilea 
(2002) acoperă intervalul de până la refugierea în 
Franța. Subtitlul este „Ispita libertății”. Merită să le 
citiți în paralel cu „Marea prăbușire” a lui Jacques de 
Launay. Altminteri, și bunicul meu, Györfi András, a 
trăit acele vremuri, întocmai precum au povestit cei 
amintiți mai sus. Istoria e scrisă de învingători, dar 
adevărul este surprins și redat în toată complexitatea 
lui, cu lumini și umbre, succese și nedreptăți, emoții 
și dezamăgiri, numai de literatură.

Despre o realitate 
alternativă

Simone GYÖRFI

Ziua în care am descoperit internetul a fost una 
dintre cele mai importante din viața mea. Parcă mi 
s-ar fi luat un văl de pe ochi, parcă s-ar fi deschis o 
fereastră, o ușă către o lume pe care o bănuiam că 
există ascunsă pe undeva și după care jinduisem cu 
setea unui wannabe intelectual strâns între chingi 
stalino-ceaușiste. Imagini din lumi îndepărtate unde 
nu aveam și nu voi avea vreodată posibilitatea de a 
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pătrunde, știri nefiltrate cu pudibonderie, care să 
„dea bine”, arte și sporturi la care nu avusesem acces, 
dar mai ales cărți, autori care mă așteptau pe mine 
să-i descopăr și să le apreciez operele, fără a asculta 
de influențatorii modelatori ai unei vremi – sper – 
apuse.

Așa am descoperit scriitori și serii de romane 
care au fost traduse ulterior sau nu, de care mă lea-
gă trainice fire sentimentale. Eco și Borges fuseseră 
prezenți din anii care m-au format, dar nu pot să nu 
mă minunez de adevărul spuselor unui personaj can-
did care a afirmat cândva necesitatea de a învăța o 
limbă pentru a putea citi un autor în splendoarea sa 
originală. Dar, despre traduceri și arta traducătoru-
lui, cu altă ocazie.

Anul care a trecut, cu știrile sale panicarde și cu 
ordonanțele care ne-au făcut să ne baricadăm bene-
vol în casele noastre, a fost pentru mine un bun prilej 
și o și mai bună motivație pentru a-mi dedica o bună 
parte din timp lecturii. Nu neg că pandemia este o 
experiență traumatizantă, mai ales pentru cei care 
nu s-au descoperit încă pe ei înșiși, care nu știu cum 
să umple acest timp dilatat, fără socializarea în per-
soană. Pentru cel care citește, însă...

Intervalul acesta temporar aproape einsteinian 
mi-a permis să mă întorc la primele mele iubiri, la 
Eco, Borges și Hesse, dar și să descopăr noi autori. Mă 
aplec cu bună știință asupra noului val de literatură 
magic-realistă, povești care înlănțuiesc cu măiestrie 
happeningul contemporan cu maybe-ul potențialului 
magic. A fost anul descoperirii autoarei Sarah Addi-
son Allen (Grădina fermecată, trad. Andreea Șeler, 
2017, Litera și Anotimpul dragostei, trad. Oana Bar-
belian, 2018, Litera), în traducere și mai apoi în ori-
ginal, care descrie în mai multe volume legate ideatic 
viața unei familii guvernate de un măr năbădăios din 
grădina proprie, măr ale cărui poame induc viziunea 
viitorului personal pentru cel care se încumetă să 
muște din ele. Femeile din familie au, fiecare, câte un 
dar al lor, pe care se străduiesc să îl țină în frâu sau 
să îl folosească spre binele locuitorilor orășelului în 
care trăiesc. Această idee onorabilă și profund femi-
nină, a facerii de bine, este prezentă și în seria Dove 
Pond a autoarei americane Karen Hawkins, în primul 
volum al seriei, The book charmerer, unde o (aproape) 
banală bibliotecară dintr-un orășel din Carolina de 
Nord, care are darul de a vorbi cu cărțile din custodia 
sa, își propune nici mai mult, nici mai puțin, decât să 
salveze localitatea de coșmarul depopulării din cauza 
migrației spre locuri de muncă mai bine plătite. În 
ansamblul lor, aceste romane sunt mult mai soft de-
cât ale marilor predecesori enumerați mai sus, însă, 
pe lângă tratate de matematică și educație online pe 
timpul pandemiei au reprezentat pentru mine o nișă 
escapistă bine-venită.

Semnele, cuvintele, ideile sunt acolo, zburdând 
jucăușe în eter, ca niște „hoțoaice aurii” din celebrul 

joc harrypotterian „vâjthaț” (quidditch în original, tra-
ducere de Ioana Iepureanu). Rămâne ca potențialul 
cititor să le vadă cu ochii minții. 

Iscusita zăbavă

Viorel MUREȘAN

Dacă întrebarea s-ar referi la ce mai citesc persona-
jele, nu scriitorii, mi-ar fi mai lesne să dau un răspuns 
cât de cât sincer. Tocmai am răsfoit zilele acestea Is-
toria lecturii de Alberto Manguel, ca să-mi aflu acolo 
un motto pentru o carte la care lucrez. Am dat peste 
o pagină care extinde mult sensurile verbului în cau-
ză, pornind de la ideea de semn. Astfel, un astronom 
poate „citi” o hartă a stelelor care nu mai sunt; zo-
ologul „citește” urmele animalelor într-o pădure; ju-
cătorul de cărți „citește” gesturile partenerului său, 
înainte de a pune pe masă cartea câștigătoare; un pă-
rinte „citește” pe fața copilului semnele bucuriei, ale 
fricii sau ale uimirii; îndrăgostitul „citește” noaptea 
formele trupului iubitei lui sub cearșafuri… Cu toții 
„citim” semnele de circulație. Reprezentând ipostaze 
umane, ei pot fi personaje, și-atunci răspunsul la în-
trebare n-ar fi prea greu de dat.

În ceea ce mă privește, onest ar fi să spun că fără 
scris aș fi putut trăi poate chiar ceva mai binișor 
decât a fost să fie, însă nu și fără „această iscusită 
zăbavă”, cum ne învață Miron Costin prima noastră 
definiție a cititului. Încet-încet, am transformat lec-
tura într-o artă a așteptării și într-un fel de truc abil, 
prin care să înșel timpul. De-aceea, îmi încep fieca-
re zi citind sau recitind două-trei poeme din litera-
tura universală. Nu chiar la întâmplare, căci țin pe 
scândura mesei câte un volum dintr-un autor, până 
îl epuizez, în ritmul amintit. De obicei e o carte nou 
apărută, dar dacă se-ntâmplă să n-o am, nu-i nimic, 
scot alta, veche, din raft. Unii autori mă dezamăgesc, 
așa cum e cazul acum cu Bob Dylan, cel care a impre-
sionat juriul Nobel în 2016. La acest poet e foarte 
greu de descifrat linia de demarcație dintre talent și 
mediocritate.

Pe aceeași scândură a mesei se află întotdeauna o 
carte de proză. Aici nu prea umblu după noutăți, ci 
mai degrabă după autori. Citesc luni, uneori chiar ani 
de zile, la câte un autor. A fost cazul lui Proust, mai 
nou, dar și al romanelor lui Beckett, căruia îi știam 
doar teatrul și poezia. Anotimpuri lungi citesc scri-
itori ruși, dar mai rar pe cei de mare fală, ci pe unii 
pe care mi-i scot dintr-o umbră nemeritată, cum ar 
fi Leonid Andreev, ori Ivan Bunin. Și desigur, Vladi-
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mir Nabokov, care a ajuns târziu la cititorul român. 
Acum parcurg câte zece pagini pe zi dintr-un roman 
de o extraordinară frumusețe a scriiturii, Focul, de 
Gabriele D’Annunzio. Înaintez atât de lent, încer-
când să deslușesc chipul Veneției, văzută toamna, 
prin comparație cu cel din nuvela lui Thomas Mann și 
cu celălalt, din poezia lui Vincenzo Cardarelli. Citind 
zilnic câteva pagini din proza lui Arghezi, învăț să fră-
mânt cu sufletul și să iau în stăpânire un aluat poetic 
pe care l-am găsit cândva atât de bine așezat în ver-
suri. Apoi, pe un anumit fond de oboseală, care coin-
cide cu ceasul vesperal, mă cufund în jurnale, memo-
rii, cărți de corespondență. Dar vai, bag de seamă că 
citesc cam multă proză! Când în jurul nostru totul e 
rigid, țeapăn, mort, avem nevoie de iluzia vieții. 

Mai nou, nu lipsește din teancul de cărți pe care 
le vizitez zilnic, un volum de Emil Cioran. Și de aici 
citesc puțin, ca să mă țină paginile până ajung din 
nou într-o librărie. Cartea de artă e cea care mă ține 
în priză cu terminologia critică, dar îmi și potolește 
setea de imagine, acum când sunt tot mai sedentar. 
Presei literare îi dedic o zi din săptămână, cutumă de 
la care mă abat doar atunci când consult colecția re-
vistei „Secolul 20”. Nu voi trece nici peste revenirea, 
aproape obsesivă, la câțiva poeți, fie și numai pentru 
lectura unui singur poem: Bacovia, Kavafis, Trakl. 
Poate că ați observat că toți trei au operă „puțină”, 
pe care aproape oricine are posibilitatea s-o dețină 
integral. Ce noroc cu pandemia, că acum îmi desco-
păr biblioteca! Constat că încă n-am spus nimic în 
privința cărților despre care urmează să scriu cronici. 
Legătura mea cu aceste cărți, cât și cu cele despre care 
nu scriu, ar fi mai bine s-o descoperiți singuri. 

Foamea de ficțiune

Olimpiu NUȘFELEAN

Într-un calendar sibian din 1927, în brumărel, 
în așteptarea iernii (iernile erau, desigur, mai lun-
gi pe atunci!), se dădeau niște sfaturi economice, 
la sfîrșitul cărora se spunea: „Serile lungi, fusul se 
întoarce și cărturarul din casă cetește și altora câte 
ceva bun.” Cărturarul din casă – omul care știa citi și 
avea cîteva cărți la îndemînă – aparținea unei familii 
obișnuite, din moment ce în același spațiu se auzea 
și torsul fusului. Acesta găsea răgaz și determinare 
să citească familiei adunate… la gura sobei.  Se poate 
glosa pe această temă mult și frumos, dar voi obser-
va doar că acest „cetitor” a cam dispărut din casele 
noastre. Iar eu, chiar dacă aș încerca să răsfoiesc filele 

unei cărți pentru cei din jur, voi constata, la rigoare, 
că nu am cui. 

În această iarnă a pandemiei noastre, obișnuințele 
mele de lectură nu s-au schimbat. Mi-au rămas în 
exercițiu aceleași tipuri de lectură: strict informativă 
(asigurată mai ales de presă), lectura de formare (des-
tinată scriitorului care sînt), de serviciu (în raport cu 
revista și publicațiile la care colaborez) și lectura de 
desfătare. Acum probabil că lectura de informație 
(asigurată de presa din țară sau din străinătate) mi-a 
luat ceva mai mult timp, încercînd să deslușesc mai 
bine lumea în care trăiesc, dar dispoziția mea pen-
tru literatura de desfătare, în seama căreia te lași 
uitînd că mai ești (și) scriitor, nu a dispărut, poate 
doar că nu și-a găsit întreaga desfășurare. Mai mult 
în sensul libertății de a alege o carte. Librăriile nu 
mai funcționează ca înainte… Nu se mai fac lansări 
de carte, librarii nu mai au libertatea (îngrădită de 
prudență) de a comanda titluri cu generozitate. Iar 
eu nu mai am confortul de a adăsta la nesfîrșit între 
rafturile pline de cărți. Există, desigur, posibilitatea 
de a obține cărți prin comenzi online. Dar încă sînt 
prea… incomode. Solicită mecanisme de comandă 
mai complicate. Vine poșta rapidă, mă caută la oraș 
cînd sînt la țară. Prea complicat. Frustrant este însă 
faptul că relația mea – directă – cu publicul cititor, 
cîtă ar fi, s-a blocat.

Dar citesc. Cărțile colegilor, cărțile care țin firma 
actualității literare. Nu dau nume, lista ar fi lungă. Cu 
regretul de a nu putea ajunge, lejer, la anumite titluri, 
importante și rămase aproape în gestiunea întîmplă-
rii. Să spun totuși că, în ultima vreme, în apele lec-
turii m-am scăldat citind Evgheni Vodolazkin (Avi-
atorul, abia acum), Yu Hua (romanul În viață), Ana 
Blandiana (Soră lume), Dorin Tudoran (De bunăvoie, 
autobiografia mea). Și nu numai. M-a interesat să-l re-
văd (recitesc) pe Albert Camus și mai ales pe André 
Malraux, un scriitor identificat atît de profund și de 
regal cu epoca în care a trăit. Cîndva, Gide i-a spus: „Il 
n`y a pas d`imbeciles dans vos livres.” Iar Malraux i-a 
răspuns: „Je n`écris pas pour m`embêter. Quant aux 
idiots, la vie suffit.” Cum mai trăim oare, noi, într-
o lume invadată de pandemie, dar și de prostie? Am 
avut și mici inconveniente de lectură, precum încer-
carea de a citi Copiii de pe Volga, de Guzel Iahina, car-
te aflată în categoria celor deloc ușor de citit, dar de 
nelăsat din mână, cum e prezentată. Am lăsat-o din 
mînă din cauza literei prea mici cu care a fost tipă-
rită, așteptînd să o găsesc, cîndva, într-o altă ediție. 
Cum mi-a scăzut interesul – dar nu total – pentru Di-
lema (veche), care, suferind mici modificări de sumar/ 
structură, și-a pierdut din persuasiune. 

Într-o zi am intrat într-o librărie din simplă cu-
riozitate sau, cum i-am spus librăresei, ca să nu-mi 
pierd obișnuința, nu prea exersată în ultima vreme. 
Răsfoind niște cărți, m-a interesat o traducere. Cînd 
am trecut prin filele cărții, am văzut că „povestea” era 
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scrisă sub forma unui jurnal. Am pus cartea înapoi în 
raft. După atîta citit (și care va continua) despre pan-
demie, nu vreau „jurnal”, nu mai vreau „adevăruri”, 
vreau ficțiune. Ficțiune pură. Mi-e foame de ficțiune!

Citește și fă ce vrei

Ioan F. POP

Scrisul și cititul sînt ca inspiraţia și expiraţia, ele 
neputînd evolua decît sinergic, într-o simbioză ex-
plicativ-implicativă absolută. Citim prin intermediul 
scrisului și scriem prin intermediul a ceea ce am citit. 
Deși scrisul te va găsi cînd vei ști să îl cauţi dincolo de 
tot ceea ce ai citit. Cititul nu e decît un mod de a dia-
loga cu cărţile. Cei care nu pot duce acest dialog citesc 
degeaba. Din cărţi trebuie reţinută mai mult gîndi-
rea care le mobilizează. A citi înseamnă a-ţi învecina 
ideile, gîndurile, proiecţiile ideatice. A împrumuta un 
destin preţ de cîteva pagini. Dacă cititul și scrisul nu 
prea contează la mîntuire, nu mă văd bine la judecata 
finală.

Singura profesie pe care o practic riguros este cea 
de cititor. În pauza dintre cărţile citite mai scriu și 
eu cîte ceva, de multe ori total devastat de ceea ce 
pun în pagină. Detest orice îndeletnicire sau zgomot 
care mă abate de la citit și scris, căci în afara lor nu 
vreau să fac absolut nimic. Chiar și mort o să mai în-
torc doar o ultimă filă... Nu există ceva mai captivant, 
atunci cînd nu ai ce face, cînd fiinţa se umple cu sti-
hiile propriei inutilităţi, cu lava golului existenţial, 
decît dulcea zăbavă a cititului. Colacul meu de salvare 
a fost cititul și scrisul, care mă ajută și acum, în pli-
nă apocalipsă pandemică, să plutesc prin viaţă într-o 
inconștienţă miraculoasă. Starea de panică m-a apro-
piat și mai mult de cărţi, cititul devenind din nou, ca 
în totalitarism, singura formă autentică de libertate. 
Cititul presupune cu metodă vocaţia răgazului, a con-
templării și a nefăcutului, el duce nonfactualitatea în 
specializarea sa ultimă. Căci, citind, îndeplinești atît 
de multe fără să faci mai nimic. Aproape fără să te 
clintești poţi muta din loc munţii cuvintelor, poţi în-
toarce filele îngălbenite ale timpului, poţi topi coor-
donatele spaţiului cu o străfulgerare de gînd. Cititul 
este singurul mod de a locui toate lumile, de a trăi 
toate vieţile. Chiar și moartea poate fi citită printre 
rînduri.

Totuși, oricît de exuberant ne-am condensa viaţa 
în jurul cititului și scrisului, trăim într-o carte pe care 
nu o va scrie nimeni, într-un bibliopolis rămas în veș-
nică rescriere. De fapt, trăim într-o carte care își tot 

caută autorul… Lumea e un Text care nu mai poate 
fi corectat. Existenţa e o Greșeală care nu mai poate 
fi remediată. Ea evoluează exact în propria ei eroa-
re. Participăm la Cartea lumii cu cîte o filă mîzgălită 
în grabă sau cu una complet goală. Lumea e doar o 
imensă carte de catahreze și trăiri nescrise, de cuvin-
te stinghere rămase în paragină. Începută ca ecou al 
Cuvîntului, lumea o va termina ca o imensă Ciornă 
indescriptibilă, cu care nici Dumnezeu nu mai are ce 
face. Parafrazînd o aserţiune augustiniană, pot spu-
ne doar atît: citește și fă ce vrei... (Cît despre lista căr-
ţilor citite, ar fi oţios să mă apuc să o înșir aici).

Nevoia de lectură

Teodor SĂRĂCUȚ-COMĂNESCU    

Lectura reprezintă, sau cel puțin așa ar trebui, unul 
din atributele esenţiale ale omului contemporan. S-a 
vorbit in extremis despre această „nobilă misiune” și, 
cu riscul de a-i mai demonetiza truismul care o sus-
ţine, mă voi opri la o altă faţă a lecturii – diversitatea 
în unicitatea ei.

Dincolo de faptul că se citește foarte puţin, cum 
a spus-o și Voltaire la timpul său, important rămâ-
ne modul în care cititorul reușește să se apropie de 
lectură și să facă din ea un act de cultură perpetuă. 
E o mare diferenţă între cum trebuie să citim o car-
te de idei, un scriitor ermetic, o piesă de teatru, o carte 
care se adresează sentimentului etc., sau un critic lite-
rar. Fiecare dintre acestea necesită o anume pregătire 
și atenţie, ba chiar o anumită ordine cronologică. Se 
poate spune că, în ultimă instanţă, ar putea fi vorba 
de o „artă de a citi” pe care trebuie să ne-o însușim și 
să ne-o cultivăm în permanenţă. Deși nu există însă 
o reţetă imuabilă pentru succesul lecturii, un lucru 
rămâne cert și anume că „a citi încet este primul prin-
cipiu şi se aplică oricărei lecturi. Este arta de a citi, în 
esenţa ei. (…) În afară de a citi foarte încet, nu există 
artă de a citi; există mai multe arte, foarte diferite, după 
diversitatea operelor…” (cf. Emile Faguet, L’ art de lire, 
Paris, 1923). 

Când citești un filozof nu poţi face abstracţie de 
faptul că trebuie să-l „confrunţi fără încetare cu el 
însuși” pentru că, în esenţă, este rezultatul unor per-
manente lupte de idei seculare, un amestec de idei și 
sentimente, lectura putând fi, în cel mai fericit caz, 
un permanent dialog cu el. „Averea” de cultură, dar și 
înțelepciunea, care la majoritatea ne vine la o vârstă 
mai avansată, dar poate și o dorință mereu amânată 
din varii motive, mi-au activat dorința de a citi acum 
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(ca tânăr pensionar), cu mult calm, fără grabă, câte-
va lucrări de estetică: Wladyslaw Tatarkiewicz, Istoria 
esteticii, 4 vol. și Ion Ianoși, Secolul nostru cel de toate 
zilele (1980).  

Cărţile care se adresează sentimentului îţi pot 
oferi o oarecare largheţe, limitată totuși, în actul 
lecturii pentru că ești tentat și trebuie să te lași 
furat de sentiment (și nu de raţiune, ca-n lecturi-
le filozofilor, esteticienilor etc.). Ţi se oferă oca-
zia să poţi face comparaţia, deși adesea ne lipsesc 
tocmai aceste criterii, cu oamenii din jurul tău, dar 
la modul simbolic, certificându-ţi „momente” ale 
propriilor frământări. Nu i-ai întâlnit niciodată pe 
Euclio, Moș Grandet, Harpagon sau Hagi Tudose, 
dar reflectând asupra personajelor vei putea spune 
cu certitudine că în jurul tău trăiesc avari, că dl Z 
este aidoma celor amintiţi. Din acest punct de ve-
dere putem afirma că „lectura este alcătuită din ce cu-
noaştem, din ce aflăm, din ce nu mai e nevoie să aflăm 
pentru că ştim şi din ce ştim acum mai bine pentru că 
am învăţat din nou”.  

Un lucru asemănător ţi se poate întâmpla și 
atunci când vizionezi o piesă de teatru, lăsând deo-
parte pretinsa artă de a citi piesele de teatru, când 
îţi exerciţi involuntar anumite categorii estetice. 
La Bruyère explica foarte bine această manifestare, 
când la teatru te jenezi să plângi, să te vadă cine-
va cu lacrimi, dar nu ţi-e nicidecum rușine să râzi 
pentru că „râsul îţi lasă întreaga libertate de spirit, pe 
când plânsul arată că ţi-ai pierdut-o… că eşti dominat 
de subiect şi autor”.

Scriitorii ermetici şi criticii reprezintă un capitol 
aparte în drumul lor spre receptare de către lector. 
Mai importantă mi se pare, pentru o largă categorie 
de lectori (elevi, studenţi etc.), abordarea modului 
cum și, mai ales, când trebuie citiţi criticii literari. Așa 
cum afirmam la început, se citește foarte puţin și pa-
radoxal (sic!), o foarte bună parte din elevi, studenţi 
citesc mai degrabă critică despre anumite opere fără 
a se duce mai întâi la carte, făcându-și un deserviciu 
pentru formarea lor ulterioară, iar uneori nici nu mai 
ajung să citească opera respectivă.

Întorcându-ne la întrebarea: dacă trebuie citiţi 
criticii, e necesar să afirmăm că nu greșim cu nimic 
dacă-i iubim și pe critici, însă există un moment anu-
me al intrării lor în scenă, tocmai pentru faptul că, 
citindu-l înainte, te face să privești opera dintr-un 
alt punct și unghi de vedere, dincolo de voinţa ta vei 
fi forţat să receptezi autorul cu „urechea pregătită” 
și formată de altcineva. Pentru a nu rămâne mereu 
la impresii de la o primă lectură, evoluţia analizei fă-
cându-se cu pași mici, simţi nevoia unui schimb de 
opinii și atunci, sigur, cel mai avizat este criticul și 
istoricul literar. 

Iată doar câteva opinii care susţin nevoia perma-
nentă de lectură, de citire şi re-citire, nelăsând car-
tea să aștepte pentru că este extrem de grav să devii 

un „cititor întârziat” deoarece, ca orice modă care 
ţine de o anumită epocă, păstrând un caracter arhaic, 
lucru pe care nu ţi-l dorești decât în măsura conști-
entizării forţate de atari cerinţe, vei rămâne tributar 
permanent ideii că „nu moda de acum douăzeci de ani e 
ridicolă, ci aceea de acum doi ani. Cea de acum douăzeci 
de ani e veche…, a intrat în istorie, cea de acum doi ani e 
învechită, demodată…, (şi) n-a intrat în istorie” (Emile 
Faguet, op. cit.)

Mai întâi de toate, în lectură, credem că trebuie 
să fii contemporan cu tine însuţi și de-abia mai apoi 
să te poţi îndrepta spre sensul oportun al latines-
cului legere, care nu înseamnă numai a citi, ci și a 
culege, cum am putea înţelege din experienţa înţe-
leptului avocat din Galese, și de-aici o reverberantă 
întrebare: cât de departe ar fi ajuns roata istoriei 
dacă i-ar fi fost atașată înţelepciunea izvorâtă doar 
din lectura prisosinţei timpului dat nouă ca „trestii 
gânditoare”?

Avantajele bolii

Lucian SCURTU

Prea ne-am obișnuit să facem din pandemie 
(această sminteală elementară, cum îmi place să 
o numesc), o paradigmă, un reper al vieții noastre 
cotidiene, ajungând uneori să ne plângem de milă 
prin vituperări oțioase ori blasfemii tendențioase. 
E lesne de constatat că, ne place, nu ne place, viața 
își continuă cursul cu sinusoidele sale, urmând mol-
comă aceleași canoane sinestezice conform cărora, 
cine era fericit în vremuri nepandemice, e fericit 
și în vremuri pandemice, cine e nefericit azi, nefe-
ricit a fost și ieri, pe când molima nu exista decât 
redată/speculată în tratatele de medicină, istorie 
ori transpusă figurativ în operele unor artiști plas-
tici, mai cu seamă medievali. Urmând coordonatele 
acestei logici, cine citea înainte de virus, citește și 
în vremurile lui, ba chiar, stimulat de o flexibilitate 
a timpului liber, mai abitir și mai cu râvnă decât 
înainte, profitând copios de prezența morbului, 
mânat nu de virușii maladivi, ci de alternativele lor 
mai benigne și mai vizibile, care sunt chiar demonii 
plăcerii și ai bucuriei de a citi, în spiritul consta-
tării, aproape imperative, prin care Pascal reproșa 
semenului „nu cunoşti neajunsurile sănătății şi avan-
tajele bolii!”.

Pentru creator, dacă sărăcia, disperarea, eșecul, 
deprimarea au constituit mereu surse de inspirație 
sau au coagulat impulsurile germinative necesare 



32

193

Anchetă
constructului artistic, de ce aceste timpuri ende-
mice nu ar fi la fel de benefice pentru poet, proza-
tor ori dramaturg? Și sunt profitabile, convins că 
ele avantajează scriptorul, dar numai pe acela care 
are talentul și inteligența de a le focaliza acribios 
în scop strict artistic. Ca poet și recenzent (hai să 
evit termenul de cronicar literar) al unor cărți de 
poezie, am citit, cum era și firesc, în special volume 
de acest gen, care m-au translatat, instantaneu, în 
lumi dintre cele mai diverse, bizare, abisale, hibri-
de, demonice, edenice, aforistice, transcendentale, 
fabuloase, grave etc. sau chiar în universuri… te-
ratologice, corespondente ale vremurilor pe care 
le trăim, fiind noi mereu sub povara lor, inclusiv 
autorii citiți de mine cu pixul în mână, precum Vio-
rel Mureșan, Ioan Moldovan, Aurel Pantea, Gabriel 
Chifu, Adrian Alui Gheorghe, Nicolae Coande, Vasi-
le Igna, Gellu Dorian, Horia Gârbea, Robert Șerban, 
Eugen Bunaru, Monica Rohan, Horia Dulvac, Ale-
xandru Sfârlea, Simona-Grazia Dima, Rodica Mari-
an etc. În atare condiții, am devenit, volens-nolens, 
detector constant al bolilor autorilor citați (adesea 
contaminat și eu de ele), de cele mai multe ori incu-
rabile, demențiale, acute, imprevizibile, transmisi-
bile, dar și unele (ale unor autori pe care nu-i citez) 
superficiale, facile, simulate, în dezavantajul bol-
navului, recte poetului închipuit. Adică, depistez și 
etiologia actantului liric, sub impulsul gânditorului 
latin, care constata „lecto libro, visus est morbus 
scrisosis”. (După ce cartea a fost citită, s-a vădit 
boala scriitorului). 

Boală transmisibilă și diseminată semenilor nu-
mai prin intermediul unui alt virus, unul cu adevărat 
select: cel al lecturii.

Ce mai citim?

Mirel TALOȘ

Din păcate, una dintre întrebările la care foar-
te puțini au un răspuns. Cititul și literatura sunt 
pentru mulți două însemne ale unei lumi demo-

date, apuse, ghidate de valori care astăzi nu mai 
au relevanță. Cartea de literatură este o marcă a 
trecutului nerelevant atât ca obiect (cartea de hâr-
tie pare scoasă dintr-un șantier arheologic, față de 
postmodernul laptop), dar și ca îndeletnicire. Li-
teratura dispare ca formă de educație, de cultura-
lizare, de spiritualizare, de formare. Pe măsură ce 
vor dispărea cititorii, vor dispărea și autorii, iar 
cartea va intra cu totul în arheologia culturii. Cer 
iertare cititorilor Caietelor Silvane pentru acest 
gând pesimist, descurajant și, poate, descurajator. 

Dar sunt dator cu răspunsul la întrebarea pusă. 
Unul din puținele anticariate care mai există prin 
București (e și acesta un semn) mă are pe lista de 
vizitatori permanenți. Înainte de sărbători, pe 
rafturile cu cărțile la doi lei bucata (alt semn?), am 
dat peste una din lecturile preferate ale copilăriei 
mele: Potopul de Sienkiewicz. În biblioteca mea de 
copil, seria istorică Prin foc şi sabie, Potopul și Pan 
Wolodyjowski era la loc de cinste, fiind una dintre 
lecturile cele mai memorabile din biografia mea 
de cititor. Nu mai aveam cartea pentru că, în anii 
2000, am donat toate volumele (oare am greșit?) 
unei biblioteci de țară din Sălaj, sperând că astfel 
pot marca destinul vreunui copil (sper să fi reușit). 
Așadar, am cumpărat pe loc Potopul, trei volume, 
Editura Cartea Românească, 1978. Am recitit-o în 
zilele de odihnă de la sfârșitul anului. 

Sienkiewicz a primit Premiul Nobel pentru li-
teratură în 1905. Textul de „Laudatio” al Acade-
miei Suedeze spune așa: „Pentru merite deosebite 
ca scriitor epic”. Da, foarte bine spus. Ceea ce te 
cucerește la Sienkiewicz este dimensiunea epică 
uriașă și capacitatea, aproape iluzionistă, a scrii-
torului de a insera cititorul în acțiunea romanelor 
sale. Citind Sienkiewicz, trăiești alături de perso-
najele lui în timpuri trecute, cavalerești și romanti-
ce. Da, Sienkiewicz are darul, pe care puțini îl mai 
au, de a plăsmui istorii care îl includ pe cititor cu o 
forță de seducție superioară cinematografului.

Așadar, cu Sienkiewicz, m-am aventurat prin 
arheologia literaturii, implicit a culturii, dar și 
a propriei mele vieți, retrăind (parțial doar, ni-
mic nu se compară cu emoțiile pe care le ai când 
ești copil) momente din copilăria mea în Zalăul 
anilor ’80.
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Producția editorială 
a anului 2020 în Sălaj

Alexandru-Bogdan KüRTI

În pofida contextului pandemic și a restricțiilor 
impuse, anul 2020 nu a fost rău pentru sectorul edi-
torial și publicistic din judeţul Sălaj.

Ca în fiecare an, Centrul de Cultură și Artă al 
Județului Sălaj (CCAJS), prin revista și editura Caiete 
Silvane, a sporit zestrea spirituală a judeţului cu apa-
riţii editoriale valoroase, zămislite de minți luminate. 
În 2020, la Editura Caiete Silvane și/sau cu sprijinul 
CCAJS au apărut 28 cărți. 

În cadrul colecției „Poesis” au fost lansate volume-
le: Colecţionarul de oglinzi de Silvia Bodea Sălăjan; Pa-
dláda (Lădoi) de Thököly Vajk; Când voi fi doar amintire 
de Ioan Oros-Podișan; Suflet de duminică de Viorica 
Blaj și Primăvara Poeziei – A Költészet Tavasza 2020, 
antologia bilingvă în care au semnat 38 de poeți ro-
mâni și maghiari.

În cadrul seriei „Scriitori sălăjeni” au apărut: edi-

ţia a doua adăugită și îmbunătăţită a lucrării Augus-
tin Buzura. Bio(biblio)grafii contemporane de Teodor 
Sărăcuț-Comănescu și două opere ce constituie de-
mersuri de promovare a membrilor Asociaţiei Scriito-
rilor din Judeţul Sălaj: 18 poeți – antologie și 11 proza-
tori – antologie.

Colecția „Memoria” a fost completată cu lucrările: 
Meşteşugurile sălăjene de la medieval la contemporan 
de Elena Musca; Istorie şi civilizație în Sălajul istoric 
(în colaborare cu Editura Eikon), volum coordonat de 
profesorii Augustin-Leontin Gavra, Ciprian-Marian 
Porumb-Ghiurco și Horaţiu-Traian Năprădean, Aler-
tă la Poliția judiciară de Ioan Oros-Podișan; Jurnal de 
şantier. Reabilitarea casei memoriale „Iuliu Maniu” de la 
Bădăcin de Cristian Borz și Cetăți medievale din județul 
Sălaj de Virgil Mihalca.

În cadrul colecției „Monografii” au fost lansate 
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cărţile: Nume de locuri în comuna Năpradea de Aurel 
Medve; Localitatea Hăşmaş – studiu monografic de Co-
din-Cristian Ciurean și Sălajul la Centenar, ediţia a 
II-a, coordonată și îngrijită de prof. univ. dr. Traian 
Vedinaș. Ultima reprezintă o lucrare care „impune în 
conștiinţa publică o elită de specialiști în sociologie, 
istorie, geografie, etnologie, istoria presei și a vieţii 
religioase, care să dea Sălajului în continuare cercetări 
originale”, potrivit coordonatorului monografiei.

Și în cadrul colecţiilor „Roman”, „Didactica”, „Eseu” 
„Arte vizuale” și „Ethnos” au fost lansate noi apariţii 
editoriale. Cunoscutul scriitor sălăjean Florin Hor-
vath a publicat romanul Testament din țara lucrurilor 
ascunse; Bianca-Patricia Damian-Bicăzan a semnat o 
carte dedicată ctitorului vieţii muzicale profesioniste 
din Sălaj, Maestrul Ioan Chezan la trei sferturi de secol, 
iar preotul Florin Moldovan a publicat Taina Întru-
pării Domnului în Alexandria primelor veacuri creştine. 
În colaborare cu Editura Limes din Florești a apărut 
albumul ReAmintiri al artistului vizual Radu Șerban, 
coordonatorul simpozionului internațional de arte 
vizuale „Arta în grădină” de la Grădina Botanică „Va-
sile Fati” din Jibou. În volumul Şapte poveşti din Țara 
Silvaniei, etnologul Camelia Burghele a continuat stu-
diul antropologic al satelor sălăjene și poveștilor lor.

În colaborare cu Editura Școala Ardeleană din 
Cluj-Napoca a văzut lumina tiparului ediția a II-a, 
revăzută și adăugită a biografiei Onisifor Ghibu. Viață 
şi idealuri sociale, sub semnătura lui Traian Vedinaș, 
iar în colaborare cu Editura Művelődés din Cluj-Na-
poca a fost publicat albumul Képzőművészet Zsobokon. 
A kalotaszegi alkotótábor 1996-2020 – Artă plastică la 
Jebucu. Tabăra de creaţie din Ţara Călatei 1996-2020, 
redactor fiind Szabó Attila. Cu sprijinul CCAJS au 
mai apărut: Kémer öröksége. Társadolom, kultúra és 
gazdaság a szilágysági nagyközségben (la Editura Mu-
zeului Ţării Crișurilor din Oradea) de Tőtős Áron și 
un nou volum având ca editori pe Emanoil Pripon și 
Daniel Mureșan, Colecții şi colecționari din Sălaj – Anu-
arul Asociației Colecționarilor din Sălaj IX.

Alte cărţi apărute la Editura Caiete Silvane în 2020 
au fost: volumul Perecsenyi sugár torony: 150 szilágysági 
népdal, népies dal (Turnul Bisericii din Pericei: 150 de 
melodii populare), sub semnătura lui Gáspár Attila și 
cărţile Alinei Borna, 222 Mesaje ale nonviolenței și Pil-
de şi învățături.

Revista de cultură reprezentativă a judeţului Să-
laj, „Caiete Silvane” a apărut normal, lunar, în 12 
numere. S-au publicat cu regularitate: literatură con-
temporană, poezii, eseuri, recenzii, studii de istorie, 
cronici de film. Revista a continuat să atragă valoroși 
scriitori sau cercetători, nu numai din judeţul Sălaj, 
dar și din întreaga ţară. Au fost editate și suplimen-
tele: Ion Pițoiu-Dragomir – 80 – O viață întru Cuvânt; 
Florin Horvath – 75; Jocuri didactice muzicale pentru 
vârsta preşcolară de Bianca-Patricia Damian-Bicăzan. 
De asemenea, au mai văzut lumina tiparului: Anuarul 

Centrului de Cultură şi Artă al Județului Sălaj – 2019; 
catalogul Arta în Grădină, Simpozion Internațional de 
arte vizuale, ediția a VIII-a, 2019; calendarul „Sălaj. 
Frumusețe, Tradiție, Poveste” – 2021 și revistele „Vi-
tralii” și „Hepehupa” (cu sprijinul CCAJS).

La Editura Porolissum, a Muzeului Judeţean de 
Istorie și Artă Zalău (MJIAZ) au apărut patru volu-
me: Colectivizarea agriculturii în Sălaj. Contribuții docu-
mentare (1949-1962) (în colaborare cu Editura Mega 
din Cluj-Napoca), autori dr. Marin Pop, șef secție în 
cadrul MJIAZ și drd. Daniel-Victor Săbăceag, inspec-
tor superior în cadrul Serviciului Județean al Arhive-
lor Naționale Sălaj; Aşezarea medievală timpurie de la 
Marca – Sfărăuaş I (jud. Sălaj). Contribuții arheologice 
la cunoaşterea olăriei modelate la roata rapidă din De-
presiunea Silvaniei (în colaborare cu Editura Mega), 
carte semnată de cercetătorii științifici de la MJIAZ, 
Dan Băcueț-Crișan și Ioan Bejinariu; Elemente de cul-
tură materială medievală (sec. XIII-XV) din Depresiunea 
Silvaniei şi zonele învecinate (în colaborare cu Editura 
Mega), autor Dan Băcueț-Crișan și Colecţia de artă cla-
sică a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău. Klass-
zikus művészet a Zilahi Történelmi és Művészeti Múze-
um Gyűjteményében, sub semnătura istoricului de 
artă Victor-Horaţiu Cioban și a muzeografului Szabó 
Attila. Tot la editura având ca obiectiv principal valo-
rificarea și promovarea cercetării științifice referitoa-
re la nord-vestul României a apărut și numărul 42 al 
anuarului „Acta Mvsei Porolissensis”. Dedicat istoriei 
și etnografiei, anuarul cuprinde studii ce vizează pro-
blematica „Periferiilor locale, periferii imperiale”, ce 
analizează populațiile și spațiile din Transilvania în 
diferite perioade istorice.

În 2020 și la Editura Școala Noastră a Casei Corpului 
Didactic Sălaj (CCDS), având ca și obiectiv editarea și 
publicarea unor cărţi sau materiale cu specific educativ, 
semnate de cadrele didactice din judeţ, au apărut cărți, 
publicate fie pe suport clasic, fie în format electronic. 
Au fost lansate următoarele cărţi în format tipărit: Fişe 
de antrenament şi teste practice de limba şi literatura ro-
mână pentru clasele V-VIII: auxiliar curricular de Ildia-
na Jurcă; Imagini ale morţii în lirica blagiană de Sorina 
Georgeta Pop-Cozac; Clasa întâi: predare integrată de 
Adina-Livia Chirilă, Universul numerelor: caiet de lucru: 
clasa a IV-a de Ligia Dobrinean; Descoperim şi învăţăm: 
auxiliar didactic de Sorina Pop-Cozac și Ana Hideg. În 
format exclusiv electronic au fost publicate lucrările: 
Atelierul de experimente: Auxiliar la nivelul ariei curricu-
lare: Matematică şi Ştiințe de Sorina Bejan și Melinda 
Gombos; Integrare şi incluziune în mediul şcolar, coor-
donată de Corina Emilia Forț, Corina Gregorovici, Ale-
xandru Mureșan și Sanda Bulgărean; Violența şcolară: 
Tehnici de combatere şi diminuare psihopedagogică și The 
Natural Approach de Katona Kleopátra-Krisztina și En-
glish for Smart Kids & Français pour s’amuser de Mihaela 
Temeș, Ioana Șanta, Katalin Nagy, Bianca Matei și Bi-
anca Cherecheș. „Școala Noastră. Revistă de educaţie și 
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cultură pedagogică” editată de CCDS a apărut trimes-
trial, iar „Gazeta Învățătorilor. Revistă pentru educa-
ţie și cultură pedagogică”, editată sub egida Asociației 
Învățătorilor Sălăjeni, a avut o apariţie semestrială, 
aniversând un deceniu de existență.

La Editura Gil, specializată în redactarea, tipărirea 
și distribuţia cărţilor de matematică și a auxiliarelor 
școlare pentru învăţământul preuniversitar, au văzut 
lumina tiparului: Algebră: clasa a VII-a, excelenţă de Mi-
haela Berindeanu, Gyuszi Szép și Cristina Văcărescu; 
Probleme alese de matematică pentru pregătirea Olimpi-
adei naţionale: lista scurtă: 2012-2019: clasele V-VI de 
Cristina Văcărescu; Algebră: clasa a VIII-a: excelenţă de 
Mihaela Berindeanu și Gyuszi Szép. De asemenea, la 
aceeași editură au apărut ediții noi ale cărților: Proble-
me alese de matematică pentru pregătirea Olimpiadei Na-
ţionale 2002-2019: clasa a VII-a de Mihaela Berindeanu, 
Ioan Codreanu, și Marius Damian, Probleme alese de 
matematică pentru pregătirea Olimpiadei Naţionale: lista 
scurtă – 2002-2019: clasa a VIII-a de Mihaela Berindea-
nu și Mihai Miculiţa, Probleme de algebră. Funcţiile par-
te întreagă şi parte fracţionară de Gheorghe Andrei, Ion 
Cucurezeanu și Constantin Caragea.

La Editura Silvania a Direcției Județene pentru Cul-
tură și Patrimoniul Național Sălaj a apărut monografia 
Dobrin – Nume de Legendă, coordonată de Florica Pop, 
managerul Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bă-
descu” Sălaj (BJS).

La Editura Ordo Ab Chao au apărut: romanul isto-
ric în două volume, Negrul Umed al Pământului: Un ro-
man despre putere, ultimul din seria „Dracul”, semnată 
de prozatorul clujean Dan Marius Drăgan și ediția a 
II-a a volumului Vocile – poem dramatic în patru acte, 
de Radu-Călin Hîrza.

La Editura Episcopiei Sălajului „Credinţă și viaţă în 
Hristos”, sub semnătura episcopului Sălajului, Petro-
niu Florea a apărut cartea Pildele Domnului Iisus Hristos 
în două volume.

La Editura Asante au fost publicate două titluri: 
Kaplony a történelem forgatagában (helyismeretek és 
egyebek) de Papp Lajos și Magyar oktatási intézmények 
a Magura aljában. A szilágysomlyói gimnázium története 
de Szabó M. Attila.

Tot în 2020, au apărut: numărul 3 al revistei „Ac-
cents francophones”, editată de Asociația Română a 
Profesorilor de Franceză din Sălaj, cu ocazia împlinirii 
a 50 de ani de la înființarea Organizației Internaționale 
a Francofoniei; nr. 15 al revistei „I.D.E.I. (Informare, 
Documentare, Educaţie, Implicare)”, publicaţie anua-
lă a BJS, în care sunt prezentate activităţile principale 
pe care instituţia de cultură le-a organizat de-a lungul 
anului 2019; „Anuarul Presei Sălăjene 2020” editat de 
Asociația Jurnaliștilor din Sălaj cu sprijinul financiar al 
Consiliului Județean Sălaj, care conține o selecție de ar-
ticole, materiale publicate, difuzate în perioada octom-
brie 2019-noiembrie 2020 în mass-media sălăjeană.

Un articol despre peisajul editorial și publicistic din 
2020 nu putea să ocolească volumele semnate de au-

tori sălăjeni, apărute în condiții de regie proprie sau la 
alte edituri din ţară. 

Cărţile editate prin regie proprie au fost: Aş vrea să 
vă rog de Daniel Săuca, volum publicat sub egida coti-
dianului Magazin Sălăjean; Frăția camerei de chibzuință 
de Radu-Călin Hîrza; Jocul cuvintelor şi al culorilor de 
Voichița Hurducaciu; Preparate culinare: aperitive şi 
salate de Maria Rusu; Am rădăcinile-n pământ de Ana 
Tricu; Édesanyám nyíló rózsa. Anyák napi énekek gyer-
mekeknek și Éljen a magyar szabadság! 42 magyar ének 
szabadságharcainkról de Gáspár Attila. 

La edituri din București au apărut: volumul semnat 
de Bogdan Ilieș, Biserici şi comunităţi din Sălaj: construc-
ţii de edificii de cult româneşti (1848-1945), la Editura 
Patrimonia a Institutului Național al Patrimoniului; 
cartea istoricului Marin Pop, Corneliu Coposu sub lupa 
securităţii – declaraţii, corespondenţă, conferinţe şi scri-
eri inedite, publicată la Editura Vremea, cu ocazia îm-
plinirii a unui sfert de veac de la trecerea în neființă a 
marelui politician sălăjean; Hoinărind prin Malta și Pe 
malurile mediterane israeliene, de Sorin Ioan Boldea la 
Editura Artemis; Fotografii care nu se mai fac (Luna, o pi-
sică de aur) și Scrisori din California (Glissando) de Dan 
C. David la Editura Betta și Strania poveste a unui pian 
de Mirel Taloș la Editura RAO. 

La edituri clujene au fost publicate următoarele 
titluri: Leprozar. Gânduri de zi şi de moarte de Daniel 
Săuca; Dictatul de la Viena: Transilvania şi relaţiile ro-
mâno-ungare (1940-1944) de Vasile Pușcaș; Misterele 
pădurii Ruginoasa de Grigorie M. Croitoru, apărute la 
Editura Școala Ardeleană; Sechestrați de Corona de Sil-
via Bodea Sălăjan, la Editura Limes; Cel mai vânat gene-
ral – 21 de ani sub anchetă penală – 11 ani urmărit penal 
de Florian Caba, la Editura Ecou Transilvan; Cartea de 
aur a judeţului Sălaj (1933-1937) de Daniel-Victor Săbă-
ceag, Marin Pop și Dan-Gheorghe Vlasin, la Editura Ar-
gonaut și Freamătul edenului scorburos – scurtă preistorie 
de Cristian Contraș la Editura Colorama. 

Au mai văzut lumina tiparului în 2020: Az a fél flakon 
sör de Covaciu Norbert la Editura Várad din Oradea și 
volumul al șaselea din Tradiţii, arte şi literatură: compen-
diu de activităţi culturale, coordonat de Irina Goanţă, la 
David Press Print din Timișoara. Cartea 1918 – Sfâr-
şit şi început de epocă. The End and the Beginning of an 
Era. Korszakvég-korszakkezdet, coordonată de istoricul 
sălăjean dr. Cornel Grad și de Viorel Ciubotă, apărută 
în 1998 la Editura Lekton din Zalău și la Editura Mu-
zeului Sătmărean din Satu Mare, a fost reeditată de 
Tipo Moldova, editură din Iași. Volumul respectiv cu-
prinde textele comunicărilor susţinute la simpozionul 
știinţific omonim care a avut loc la Zalău, Satu Mare și 
Nyíregyháza (26-29 mai 1998).

Articolul despre producţia editorială din judeţul Să-
laj a fost realizat în baza Bibliografiei cărţilor în curs de 
apariţie elaborată de Biblioteca Naţională a României, 
catalogului online al BJS, expoziţiei „Autori sălăjeni – 
cărţi editate în 2020 în colecţiile BJS” și a unor semna-
le editoriale din mass-media.
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Lupta lui Maniu împotriva 
dezmembrării României

Marin PoP

Istorie

Vara anului 1940 a fost cea mai neagră din istoria 
României, când am pierdut, prin acceptarea unor ce-
dări teritoriale succesive, Basarabia și nordul Buco-
vinei, ocupate de către URSS în urma ultimatului din 
26/27 iunie, nordul Ardealului cedat în urma Dicta-
tului de la Viena din 30 august și Cadrilaterul, cedat 
Bulgariei la 7 septembrie.  

Marele om politic sălăjean Iuliu Maniu s-a 
poziționat cu hotărâre împotriva acestor cedări terito-
riale, însă regele Carol al II-lea și guvernul său au fost 
de acord, ceea ce a dus, în final, la pierderea tronului, 
așa cum îl avertizase Iuliu Maniu încă din momentul 
instaurării regimului personal autoritar, la 10 februa-
rie 1938. În calitatea sa de fost președinte al Consi-
liului Dirigent, organul executiv provizoriu al Tran-
silvaniei, ales la Alba Iulia în 1918, și prim-ministru 
al României în trei guverne, Iuliu Maniu a adresat un 
memoriu dictatorului german Hitler și Ducelui Mu-
sollini, în care a protestat contra sentinței dictate la 
Viena, declarând-o invalidă, caracterizând-o ca una 
care nu are valoare de drept și subliniind că românii nu 
o vor respecta niciodată. Aflând, apoi, de atrocitățile și 
persecuțiile la care au fost supuși românii din Ardealul 
de Nord a adresat un memoriu reprezentantului Ger-
maniei la București și mai multe memorii guvernului 
României, cerând prin ele ocrotirea intereselor din Ar-
dealul de Nord și realipirea acestuia către Țara Mamă1. 
Din păcate, toate demersurile sale au rămas fără re-
zultat, țara a rămas ciuntită, iar populația românească 
din Ardealul cedat a avut de suportat urgia horthystă. 
Aceeași soartă tragică au avut-o și românii din Basara-
bia și nordul Bucovinei.

La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Ro-
mânia a fost ocupată de tancurile armatei „eliberatoa-
re” sovietice, iar dictatorul Stalin a impus un guvern 
pro-comunist, condus de Dr. Petru Groza, instaurat la 
6 martie 1945.

În acești ani de lupte grele pentru salvarea fragilei 
democrații românești, Iuliu Maniu a devenit simbolul 
rezistenţei anticomuniste, fapt recunoscut chiar de 
către liderii comuniști. Astfel, la Plenara Comitetului 
Central al PCR din 28 ianuarie 1946, când se discu-
tă strategia pe care comuniștii trebuiau s-o adopte în 
campania electorală, Gheorghe Gheorghiu-Dej subli-
nia următoarele: „În cadrul acestei campanii de ale-
geri, noi avem îndreptat focul principal împotriva lui 
Maniu și a clicii sale, pentru izolarea politică a reacţi-
unii (este vorba de partidele istorice – n.n). Maniu re-
prezintă steagul de mobilizare a tuturor forţelor reac-

ţionare din ţara noastră. Deci, împotriva lui îndreptat 
focul central”2.

Deși Iuliu Maniu reușise, prin eforturi diplomatice 
deosebite, în timp de război, să obțină de la Aliați une-
le condiții favorabile, la Cairo, armata sovietică „elibe-
ratoare” a ocupat țara, iar dictatorul Stalin a impus un 
armistițiu umilitor, practic un Dictat. 

În ședința Consiliului de Miniștri din data de 
14 septembrie 1944, care s-a ținut la Palatul Vernescu, 
a fost dezbătută problema convenției de armistițiu 
semnată de către delegația română la Moscova, în 
noaptea de 12/13 septembrie. Imediat după ședință, 
Iuliu Maniu, însoțit de Corneliu Coposu, are o discuție 
pe această temă cu Ghiță Pop, secretar general al PNȚ, 
membru al delegației române la Moscova și reputatul 
diplomat Grigore Niculescu-Buzești, colaborator apro-
piat al lui Iuliu Maniu. Se constată că în locul amelioră-
rilor așteptate, clauzele erau mai agravante și incom-
parabil mai dezavantajoase față de cele negociate de 
Iuliu Maniu. În privința frontierei de est a României, 
sovieticii au impus acceptarea celei stabilite prin ulti-
matumul din 1940, fără Basarabia și nordul Bucovi-
nei. În ceea ce privește frontiera de vest, în articolul 
privind retrocedarea Transilvaniei a fost menținută 
în convenție specificarea „întreagă sau cea mai mare 
parte”3.

Conducându-l acasă pe Ghiță Pop, Corneliu Copo-
su află că de fapt tratativele de la Moscova s-au redus 
la un „monolog sovietic”, la care reprezentanții an-
glo-americani au fost simpli asistenți. La încercările 
diplomaților români de a obține unele îmbunătățiri, în 
lipsă de alte argumente, ministrul de Externe sovietic, 
Molotov, repeta la nesfârșit aceeași „placă zgâriată”: 
„Ce ați căutat la Stalingrad?”4

Iuliu Maniu mai spera în ajutorul anglo-ameri-
can și a intensificat eforturile sale diplomatice cu 
reprezentanții celor două mari puteri la București. 
De asemenea, spera ca la Conferința de Pace, care va 
urma, să fie obținute unele îmbunătățiri ale situației 
în care se afla țara și repunerea în discuție a provincii-
lor românești pierdute în vara anului 1940.

Intuind că guvernul pro-comunist condus de Pe-
tru Groza, pe care îl considera ilegitim, nu va ieși din 
cuvântul sovieticilor, Iuliu Maniu a demarat o acțiune 
de coalizare a personalităților românești, în special a 
diplomaților de carieră refugiați în Occident.

În jurnalul său, Corneliu Coposu nota că, în data 
de 25 ianuarie 1946, Iuliu Maniu l-a întrebat dacă 
putea să lucreze câteva zile la el acasă, „nederanjat 
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de mulțimea vizitatorilor care-l asediază zilnic”. 
Mentorul său politic îi dictează o serie de scrisori, 
adresate diplomaților români din Occident, Grigo-
re Niculescu-Buzești, Constantin Vișoianu, Grigore 
Gafencu, Citta Davilla, lui Cornea și lui Viorel Tilea, în 
care face apel la patriotismul lor și îi roagă să suspen-
de orice dispută sau controverse ce existau între di-
feritele grupuri de români din străinătate, în vederea 
unei acțiuni comune, indispensabile pentru apărarea 
intereselor României la Conferința de Pace. Le cere 
să fie strâns uniți în apărarea intereselor permanen-
te ale țării și să facă front comun în atingerea acestui 
obiectiv fundamental. Totodată, îi anunță că în cel mai 
scurt timp li se va trimite un plan general de acțiune. 
Pe Grigore Niculescu-Buzești îl îndrumă să ia legătura 
cu fostul prim-ministru al României aflat și el în exil, 
generalul Rădescu, și să-l pună în temă cu inițiativa 
lui. Trimite, apoi, directive fruntașului național-țărănist 
Augustin Popa și lui Alexandru Cretzianu. Tot lui 
Buzești îi recomandă să ia legătura și să-i mobilize-
ze pe toți diplomații români aflați în străinătate. În 
scrisoarea adresată lui Grigore Gafencu, alt diplomat 
român de excepție, fost ministru de Externe, îi solici-
tă să se asigure de colaborarea și sprijinul lui Nicolae 
Caranfil și al foștilor agenți diplomatici. De asemenea, 
să inițieze contactul cu Vișoianu, Cretzianu și Tilea. 
După ce îi dictează scrisorile, Iuliu Maniu îi recoman-
dă lui Corneliu Coposu să le dactilografieze în aceeași 
zi, să păstreze discreție totală și să le trimită destina-
tarilor, „pe cale sigură”5. 

Tot pentru a elabora în liniște o serie de instrucțiuni 
pentru grupul din străinătate, în data de 20 martie 
1946, Iuliu Maniu, împreună cu Corneliu Coposu, se 
refugiază o săptămână la Sinaia, la vila prietenului 
său, doctorul Jovin. Din jurnalul lui Corneliu Coposu 
aflăm că erau însoțiți și de agenții Siguranței, pe care 
i-au cazat în același imobil.

Instrucțiunile trimise de Iuliu Maniu diplomaților 
români aflați în străinătate urmau a fi utilizate la re-
dactarea unui memoriu destinat Conferinței de pace, 
din partea românilor expatriați. De asemenea, a româ-
nilor și partidelor politice democratice din țară, care 
nu se considerau reprezentați de guvernul pro-comu-
nist condus de Petru Groza și de delegația ce urma să 
fie trimisă de acesta la Conferința de pace6. 

În privința frontierelor României, Iuliu Maniu 
susținea, pe baza argumentelor istorice, etnice, geo-
grafice și economice, dreptul incontestabil al români-
lor asupra întregii Transilvanii. Ca argument major, 
sublinia hotărârea plebiscitară de la Alba Iulia, din 1 
decembrie 1918, când reprezentanții aleși din toate 
circumscripțiile electorale ale Transilvaniei, împreună 
cu delegații de drept ai clerului și asociațiilor cultura-
le românești, au decis Unirea cu România, consfințită 
prin Conferința de pace de la Paris și tratatul de la Tri-
anon.

Cu toate acestea, dictatorul Stalin încerca un șantaj 

machiavelic: în textul armistițiului din 12 septem-
brie 1944 a lăsat, în mod intenționat, formularea că 
Transilvania va fi retrocedată în întregime sau în cea 
mai mare parte. Astfel a șantajat guvernul român, 
amenințându-l că dacă la conferința de pace vor redes-
chide subiectul frontierei de est, al Basarabiei și nor-
dului Bucovinei, nu vor primi decât o parte din Tran-
silvania, nu cea hotărâtă prin tratatul de la Trianon.

În acest context, Iuliu Maniu sublinia ca în memo-
riul ce urma să fie înaintat de către românii aflați în 
străinătate să se menționeze, în primul rând, că nor-
dul Bucovinei nu a fost niciodată sub stăpânire ruseas-
că, fiind ocupat abuziv, prin folosirea unui „argument 
insolit și neuzitat în raporturile externe dintre state” 
și anume ca o compensație pentru „folosirea” Basara-
biei între 1919 și 1940.

În privința Basarabiei, să fie subliniat argumentul 
că provincia a fost tot timpul majoritar românească și 
a aparținut Moldovei, până în anul 1812, când a fost 
ocupată de Rusia țaristă. URSS nu se considera suc-
cesoare a imperialismului țarist și, mai mult, aveau 
înscrise în constituție principiile elaborate de Lenin 
privind dreptul de autodeterminare al popoarelor, în 
baza căruia s-a realizat și unirea cu România în anul 
1918.

Iuliu Maniu invocă și Charta Atlanticului, negoci-
ată și semnată de prim-ministrul Marii Britanii, Win-
ston Churchill, și de președintele SUA, Franklin D. 
Roosevelt, în data de 14 august 1941, la care a aderat 
și URSS. Printre altele, documentul prevedea în mod 
expres că Puterile Aliate nu urmăresc prin război cuce-
riri teritoriale și că vor respecta frontierele stabilite în 
anul 1938, înainte de izbucnirea celui de al Doilea Răz-
boi Mondial. Ocuparea Basarabiei și a Bucovinei s-a fă-
cut în urma ultimatului sovietic din 1940, așadar un 
puteau fi revendicate de către URSS sub nici o formă. 

Soluția propusă de Iuliu Maniu pentru a fi adop-
tată de conferința de pace în problema frontierelor 
României era următoarea: anularea și considerarea ca 
inexistente, nejustificate și lipsite de acoperire etică 
a tuturor schimbărilor de frontiere și a ocupărilor de 
teritorii străine făcute de Germania hitleristă, la pre-
siunea ei sau în urma acordurilor dintre Germania și 
terți.

Pentru salvarea Basarabiei, având în vedere poziția 
de neclintit a dictatorului Stalin, Iuliu Maniu vine 
cu o soluție inovatoare, care avea la bază chiar prin-
cipiul autodeterminării popoarelor, susținut de către 
Lenin. El subliniază că „în extremis”, România ar pu-
tea accepta ca stabilirea frontierei româno-sovietice 
de răsărit să fie temporar suspendată, pe timp de un 
an, iar Basarabia să fie provizoriu guvernată de către 
o administrație neutră, anglo-franco-americană. În 
această perioadă, guvernarea provizorie avea obligația 
de a organiza un referendum prin care populația să-și 
decidă viitorul7.  

continuare pe www.caietesilvane.ro
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Sigiliul șefului de 
garnizoană din Șimleu

laurențiu-Ştefan sZEMKoVICs

La Arhivele Naționale Istorice Centrale (Comisia 
Consultativă Heraldică, dosar nr. 56, fila 9) se află, im-
primat cu cerneală purpurie, un sigiliu care, în 1922, a 
aparținut șefului de garnizoană din Șimleul Silvaniei. 
Sigiliul rotund (36 mm) cuprinde în emblemă stema 
mică a României de la 1921 care, conform art. 2 din 
Legea pentru fixarea stemei Regatului României, întregit 
cu ţările surori unite (publicată în „Monitorul Oficial” 
nr. 92 din 29 iulie 1921), se întrebuința „pe sigile și 
ștampile oficiale”.

Stema amintită mai sus, ilizibilă pe alocuri, se com-
pune dintr-un scut dreptunghiular, cu talpa în ogivă, 
încărcat cu o acvilă încoronată, redată în întregime și 
din față, cu aripile deschise și zborul în jos, cu capul 
spre aripa dreaptă, ținând în cioc o cruce, iar în gheare 
o spadă și un sceptru terminat în floare de crin. Pa-
sărea are pe piept un scut, scartelat, cu insițiune, cu-
prinzând în cartierul 1 acvila cruciată flancată de soa-
re și de semilună (stema heraldică a Țării Românești), 
în 2 un cap de bour, redat din față, cu stea între 
coarne (stema heraldică a Moldovei), în 3 un pod cu 
două deschideri boltite din care iese un leu (stema 
Banatului cu vechiul Banat românesc al Severinului), 
în 4 o fascie din care iese, în partea de sus, o acvilă, 
iar în partea de jos șapte turnuri de cetate, dispuse 
4:3 (stema Transilvaniei cu părțile Maramureșului și 
Crișanei); în insițiune doi delfini afrontați, cu cozile 
ridicate (armele Dobrogei). Peste tot, armele Casei de 
Hohenzollern: scut sfertuit, cu argint (în cartierele 
1 și 4) și negru (în cartierele 2 și 3). Scutul mare este 
timbrat de coroana de oțel a României.

În exergă, mărginită de două cercuri liniare la 
exterior, legenda: * ȘEFUL de GARNIZOANĂ * 
ȘIMLEUL-SILVANIEI.

Planșa stemei mici de la 1921 (pe care o repro-
ducem mai jos) se află, de asemenea, la Arhivele 
Naționale Istorice Centrale (Comisia Consultativă He-
raldică, dosar nr. 3).

Afrontare = plasarea față în față a două personaje, 
animale, păsări sau obiecte.

Argintul = metal folosit la compunerea stemelor, 
reprezentat convențional prin câmp alb sau suprafață 
liberă.

Arme = ansamblul elementelor care compun o 
stemă.

Insițiune = partițiune în partea de jos a scutului, 
realizată prin două linii convexe care se unesc spre 
centrul scutului, în formă de „triunghi”.

Legendă = textul scris, de obicei, la marginea 
spațiului sigilar.

Negru = culoare utilizată la alcătuirea stemelor, 
reprezentată convențional prin linii orizontale supra-
puse de linii verticale.

Scartelat (sfertuit) = suprafața împărțită în patru 
cartiere printr-o linie orizontală și una verticală.

Scut peste tot = scut de dimensiuni mai mici plasat 
în centrul altui scut.

Definițiile termenilor de mai sus au fost preluate 
din Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. Arhivisti-
că, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleo-
grafie, sigilografie, Editura Știinţifică și Enciclopedică, 
București, 1982.

Stema mică a României de la 1921

Sigiliul şefului de garnizoană din Şimleul Silvaniei (1922)
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La 35 de ani după apariția sa în 
limba engleză, în sfârșit cartea lui 
Michael Shafir poate fi citită și 
în limba română. Este vorba des-
pre volumul: România comunistă 
(1948-1985). O analiză politică, 
economică şi socială, publicat de 
Editura Meteor Press în anul 2020, 
cu sprijinul Institutului de Investi-
gare a Crimelor Comunismului și 
Memoria Exilului Românesc. Va-
rianta originală în limba engleză a 
apărut la Londra în 1985: Romania: 
Politics, Economic and Society. Politi-
cal Stagnation and Simulated Chan-
ge. Traducerea limba română a fost 
făcută de Mihai-Dan Pavelescu.

Cum reiese din prefața editoru-
lui, volumul a făcut parte dintr-o 
serie de monografii dedicate sta-
telor, regimurilor marxiste (comu-
niste) existente în a doua jumătate 
a secolului trecut. Cartea nu este 
doar o istorie a comunismului din 
România, ci mai degrabă o ana-
liză a culturii politice, structurii 
de guvernământ, a economiei, a 
relațiilor sociale și a mentalității 
specifice pentru țara noastră...

Cine este Michael Shafir? 
S-a născut la București, în 4 ia-

nuarie 1944 și a trăit în capitală 
până la absolvirea Liceului „Ghe-
orghe Lazăr”, în 1961. În acel an a 
emigrat cu familia în Israel, unde 
a studiat la Facultatea de Litere, 
dar apoi a trecut la Politologie și a 
obținut titlul de doctor la Universi-
tatea Ebraică din Ierusalim în anul 
1981, cu o temă delicată: Partidul şi 
intelectualii. A avut alternativ o ca-
rieră la Radio Europa Liberă în Ger-
mania, respectiv una universitară 
în Israel. Din 1990 a fost de mai 
multe ori în România și din 2005 
s-a restabilit definitiv în țară, lu-
crând ca profesor emerit la o școală 
doctorală clujeană...

În decursul carierei a publicat 
mai multe volume, sute de studii și 
articole, în special despre comunis-

mul românesc. Este un anticomu-
nist ferm. A avut mai multe pole-
mici cu negaționiștii Holocaustului 
și cu nostalgicii vremurilor apuse. 

Într-un interviu din 2019, Mi-
chael Shafir a declarat că: „Eu îmi 
doream, într-adevăr, o Românie de-
mocratică în sensul occidental al cu-
vântului”. Nu pot decât să-l aprob 
și acesta fiind un motiv în plus, 
pentru a citi cartea sa: România 
comunistă (1948-1985). O anali-
ză politică, economică şi socială.

Volumul prezentat are cinci ca-
pitole: 

I. Istorie şi tradiții politice. 
Aici, autorul supune analizei ră-
dăcinile ideologice ale marxis-
mului din România și principa-
lele personalități, de la Constan-
tin Dobrogeanu-Gherea, până la 
cominterniști și ilegaliști. Evident 
că apar și personalitățile emble-
matice: Gheorghiu-Dej, Nicolae 
Ceaușescu. De remarcat că lup-
tele facționiste dintre comuniștii 
naționali grupați în jurul lui Ghe-
orghiu-Dej cu gruparea moscovi-
tă reprezentată în special de Ana 
Pauker, în viziunea lui Michael 
Shafir, nu este tocmai o luptă din-
tre autohtoni și venetici, ci mai de-
grabă o luptă politică internă per-
manentă în cadrul partidului unic: 
„Divizarea în «comuniştii interni» şi 
«moscoviți» este mai degrabă o reflec-
tare a nevoilor de clasificare ştiințifică 
(sau mai degrabă scolastică), decât a 
situației reale, fluide. Lupta pentru 
putere, care a avut loc la sfârşitul ani-
lor 1940 şi la începutul anilor 1950, a 
implicat grupări şi regrupări de-a lun-
gul unor linii de divizare mai degrabă 
personale, decât strict ideologice, ca 
să nu mai amintim pe cele naționale” 
(pp. 80-81).

Autorul afirmă că etapele co-
munismului: perioada lui Gheor-
ghiu-Dej și cea a lui Ceaușescu au 
nu doar diferențe semnificative, 
ci și destule asemănări. Un singur 

exemplu: „Ceea ce sub Dej începuse 
ca o campanie de «re-românizare» 
relativ reținută, s-a dezvoltat sub 
Ceauşescu nu numai în reabilitarea 
continuă, în masă, a personajelor is-
torice şi culturale asociate cu lupta 
pentru independență, ci şi într-un 
foarte evident efort de a-l pre-
zenta pe noul conducător drept 
reîntruparea virtuală a cura-
jului şi înțelepciunii ancestrale 
– începând de la Burebista” (p. 108) 
(Sublinierile îmi aparțin, L.L.).

II. Sistemul politic. În acest ca-
pitol, autorul se concentrează asu-
pra sistemului politic, de la parti-
dul unic (PCR), la instituții ale sta-
tului, până la organizațiile de masă 
etc. Aici, în cazul organizațiilor 
de masă, poate că autorul tre-
buia să facă mai multe referiri la 
organizații pentru copii: pionierii 
și șoimii patriei...

Comunismul are o logică strâm-
bă (sau mai degrabă este fără logi-
că), surprinsă evident în mai mul-
te locuri de autor: „În iunie 1982, 
Ceauşescu a «propus» transpunerea în 
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Reproducere după coperta cărții lui Michael 
Shafir din 1985, scrisă în limba engleză
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realitate a «participării» şi «autogos-
podăririi muncitoreşti», permițând 
oamenilor muncii să cumpere, apa-
rent din propria inițiativă, 30% din 
valoarea înregistrată a mijloacelor 
fixe ale întreprinderilor în care lucrau...” 
(p. 124). Este o măsură mai mult de-
cât cinică: muncitorii, respectiv cei 
care erau conform constituției pro-
prietarii mijloacelor de producție, 
să mai cumpere încă o dată aceas-
tă proprietate. Măsura era de fapt 
un impozit mascat, pentru a ajuta 
statul aflat în criză economică și în 
criză de lichidități. Și pe deasupra, 
în mod „voluntar”. Dacă cineva era 
lucrător la o instituție socotită „ne-
productivă” (adică lucra în sănăta-
te, învățământ, administrație etc.) 
atunci devenea coproprietar la o 
întreprindere socialistă de stat. Iar 
dacă o persoană nu dorea să cum-
pere aceste părți sociale, trebuia să 
depună o cerere în acest sens. Dar 
nu am auzit să se fi depus o aseme-
nea cerere...

III. Economia. Pe lângă alte 
analize, aici autorul ne prezintă 
evoluția economiei socialiste de la 
naționalizarea din 1948, până la 
dezvoltarea exagerată a industriei 
grele, și sesizează foarte corect de-
clinul economiei românești în de-
ceniul al IX-lea. Conform lui Shafir, 
regimul a pus un accent pe spori-
rea cu orice preț a exporturilor, în 
vederea plății datoriei externe: „În 
1981 a existat o reducere a importu-
rilor de 22%, (şi nicio modificare a 
cifrelor la export), iar în 1982 impor-
turile au fost reduse cu 43%... Aseme-
nea reduceri drastice ale importurilor 
au dus la o încetinire în introducerea 
tehnologiilor moderne şi în moderni-
zarea vechilor unității industriale...” 
(p. 210). 

I V.  S t r u c t u ra  s o c i a l ă  ş i 
consecințele sale politice. Este 
capitolul cel mai extins și are și un 
subtitlu: Autonomie, conformitate şi 
stagnare politică. Sunt și subcapi-
tole numeroase, dintre care unele 
merită a fi pomenite: Satul şi satul 
mai mare; Intelectualitatea; Biserici-
le; Minoritățile naționale; Disidența.

La subcapitolul despre intelec-
tualii în regimul comunist, autorul 
evocă succint mai multe cazuri de 
intelectuali (scriitori sau poeți), 

care au făcut compromisul cu dia-
volul roșu: Dumitru Radu Popescu, 
Marin Preda și Adrian Păunescu. 
Poate că ar fi fost la fel de relevant 
și cazul Mihail Sadoveanu... 

„Scriitorii suspectați de înclinații 
independente au fost ademeniți cu 
succes la tăcere sau la «graiul dublu», 
în schimb căpătând (cel mai frecvent) 
poziții de influență politică redusă, 
dar afluență materială substanțială. 
De exemplu, Dumitru Radu Popescu, 
«ales» preşedinte al Uniunii Scriitori-
lor în 1981, s-a numărat inițial prin-
tre intelectualii mai curajoşi, deşi fă-
cea parte din Comitetul Central. Une-
le dintre piesele lui au fost chiar inter-
zise temporar, după «mini-revoluția 
culturală» din 1971. După alegerea 
sa ca preşedinte al Uniunii, s-a ală-
turat taberei celor docili. În mod si-
milar, Marin Preda (1922-1980), 
autor al câtorva romane curajoase, 
a devenit director al Editurii Cartea 
Românească, scriind, la scurt timp 
după aceea, un roman remarcabil din 
două motive: îl reabilita parțial pe ge-
neralul Antonescu şi politicile sale în 
Basarabia şi includea un pasaj – lipsit 
de orice legătură cu restul cărții – în 
care figura proeminent un tânăr co-
munist adus în fața tribunalului. Sin-
gurul militant tânăr condamnat în 
perioada vizată de roman fusese – de-
loc surprinzător – Ceauşescu însuşi. 
Adrian Păunescu, pentru a oferi doar 
încă un exemplu, face parte din noua 
generație de scriitori care, la mijlo-
cul anilor 1960, părea să se revolte 
împotriva compromisurilor constant 
impuse generației mai vârstnice, do-
vedind puțină paciență sau empatie 
față de circumstanțele acelor compro-
misuri… Păunescu a fost considerat o 
vreme purtătorul de standard al aces-
tei revolte, dar până la urmă a deve-
nit trubadurul numărul unu al curții 
conducătorului de partid şi ocazional 
companionul său personal. Printre 
gratificațiile ce au însoțit această me-
tamorfoză s-a numărat şi numirea în 
funcția de redactor-şef al săptămâ-
nalului bucureştean Flacăra, în anul 
1973” (pp. 268-269).

Michael Shafir explică și fap-
tul că disidența anticomunistă în 
România a fost o pasăre cam rară. 
Practic, în afara lui Paul Goma, au 
fost prea puțini disidenți veritabili.

V. Politica externă. La lucrarea 
inițială de limbă engleză, în tradu-
cerea românească se mai adaugă 
un ultim capitol, intitulat: Epilog. 
Schimbarea simulată: ieri, azi 
mâine. Aici, autorul mai explică 
încă o dată termenul de schimbarea 
simulată, care este un fel de leit-
motiv al monografiei: „Conceptul 
de «schimbare simulată» se referă la 
funcționarea constantă a societății în 
cadrul unei distanțieri între norma 
formală şi cea reală, într-o situație în 
care asupra acelei societăți sunt exer-
citate influențe şi/sau presiuni exoge-
ne cu vibrații endogene, pentru lichi-
darea sau micşorarea distanței dintre 
cele două norme” (p. 348).

De asemenea, lucrarea conține 
o vastă listă bibliografică, indice de 
nume, tabele și date statistice etc. 
De remarcat, că Michael Shafir la 
vremea respectivă a lucrat în străi-
nătate și nu a avut acces la arhivele 
din România. Cu toate acestea, este 
foarte bine documentat, adunând 
cu migală multe date din surse ex-
terne și publicații ale experților te-
mei comunismului. 

Tot din Epilog mai citez câteva 
pasaje, prin care doresc să vă con-
ving despre faptul că această carte 
merită să fie citită, deoarece am 
scăpat de comunism, dar unele me-
tehne sunt mai vechi și mai durabi-
le, decât regimul marxist/comunist 
în sine:

„Agenții principali ai schimbării 
simulate sunt elitele politice, grupu-
rile de prestigiu sau indivizi cu deo-
sebită proeminență, datorată unor 
circumstanțe locale.

Se face adeseori afirmația că sis-
temul comunist este cel care a gene-
rat schimbarea simulată. În acest 
context, s-a vorbit, nu o dată, de 
disimulare încurajată sistemic sau 
de duplicitate. «Ei se fac că ne plă-
tesc, noi ne facem că muncim» ar fi, 
în acest context, unul din numeroa-
sele exemple ale duplicității. Ves-
tita interpelare «una vorbim, alta 
fumăm», rostită de Tudor Arghezi 
la adresa lui Zaharia Stancu (bine 
cunoscut amator de țigări Kent), în 
timpul unei cuvântări în care aces-
ta din urmă înfiera imperialismul 
american, în timp ce vorbea de la 
tribuna Uniunii Scriitorilor, al că-
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rei preşedinte era, constituie un alt 
exemplu, adeseori citat, în sprijinul 
aceleiaşi teze. Este, însă, suficientă 
o cunoaştere superficială a operelor 
lui I.L. Caragiale pentru a demon-
stra că schimbarea simulată nu se 
datorează nicidecum regimului co-
munist. Ce altceva este Cațavencu 
decât întruchiparea acesteia?

Regimul comunist nu a făcut altce-
va decât să utilizeze şi să exacerbeze 
trăsături specifice culturilor politice 
din statele caracterizate de «înapoie-
re durabilă». Din acest punct de vede-
re, bine cunoscuta prorocire a lui Belu 
Zilber, potrivit căreia «socialismul 
va purta la noi pecetea lui I.L. Cara-
giale şi a lui I.V. Stalin», s-a dovedit 
a fi mult mai exactă decât cei 20 de 
ani pe care amicul său de atunci, Sil-
viu Brucan, avea să-i prevadă pen-

tru o veritabilă trecere a României 
la democrație după 1989. Ceea ce 
nu înseamnă, însă, că aportul adus 
de comunism schimbării simulate a 
fost unul neglijabil, deoarece sistemul 
era, în sinea lui, bazat pe o schimbare 
radicală care, în practică, s-a dovedit 
a nu produce rezultatele promise de 
ideologia pe care întregul construct se 
baza” (pp. 352-353).

A ș  îndrăzni  să  spun,  că 
„democrația noastră originală” 
postdecembristă se datorează aces-
tei schimbări simulate și stimula-
te... 

În încheiere îmi exprim speranța, 
că domnul profesor Michael Shafir 
sau un alt istoric sau politolog vor 
efectua și analiza ultimului „cinci-
nal” al regimului comunist sau al 
epocii Ceaușescu.

Reproducere după coperta ediției 
în limba română din anul 2020

Ramona Müller

ventilaţii

în fiecare taină există cu totul altceva
asemenea generalilor fluturi
cu epoleţi de unică folosinţă
lumea aceasta trebuie să continue
chiar dacă la urgenţe
îţi achiţi viaţa
pe proprie răspundere
doar pereţii mai respiră
refrenul la vie en rose se scurge
până la os
zâmbetul aselenizat
întors de lună
s-a dezinfectat
se face târziu mult prea devreme

efecte secundare

am lăsat dimineața în ochii plânși
ai bătrânei
adora valsul
și dulceața de cireșe amare
servită în anticariatul de sub grinda casei

zugrăveam povești cu fiecare carte citită
la lumina lămpii cu gaz
cu mâinile pierdute
frământam pământul
pentru tortul de vise cu bezea de nori

dacă aștepți să poți
parfumul orhideelor arogante
ale vecinilor de la etajul nouă
va dispărea

trebuie să îndeplinești 
condiția suplimentară
a firii
să pătrunzi îndrăzneț
în cochilia miezului de pâine
studiind anatomia bobului de grâu
doar atunci vei înțelege
rostul feliei de viaţă

vei înţelege 
că la masa de machiaj nu se vorbește
hai servește și lasă-ți dimineața
în ochii mei



42

193

Amintiri din comunism
GyöRFI-dEáK György

M-am născut în 1964 și am prins ultimele 11 luni 
ale epocii Gheorghe Gheorghiu-Dej (1947-1965). 
A urmat perioada de guvernare a lui Ion Gheor-
ghe Maurer (1961-1974), deci până la vârsta de 
10 ani am avut parte de un răstimp de bunăstare 
și pseudo-liberalizare. La început, am copilărit în 
Timișoara, dar pentru că Nicolae Ceaușescu a dorit 
să amestece populația, părinții mei au primit prima 
locuință tocmai în Pitești. Acolo am stat șase ani, 
apoi ne-am mutat în Satu Mare, unde la 14 ani mi 
s-a dat buletinul. A fost o adevărată festivitate, or-
ganizată la școală, să ne simțim mândri că am deve-
nit cetățeni. Adevărul este că mai apoi chiar m-am 
umflat în pene, dar din altă cauză. Circula o legen-
dă urbană, cică numărul trecut la grupa sanguină ar 
fi reprezentat „potența” posesorului. De fapt, era 
numărul secției de recoltare și analiză a sângelui, 
care fiind din Satu Mare, era mult mai mare decât 
cel al argeșenilor din cel de-al treilea județ, luat în 
ordine alfabetică.

Tata a fost mecanic-specialist, monta mașini de 
îmbuteliat, de regulă în industria berii, dar și din 
alte ramuri înrudite. Odată a fost împrumutat de 
Baia Mare, care făcea legendarele sucuri Cico și 
Bem-bem. A venit acasă cu mai multe lăzi de con-
centrat pentru prepararea băuturilor carbogazoase. 
A fost o vară... răcoritoare. Ne făceam singuri si-
fon cu patroane de bioxid de carbon. Mama lucra 
în același domeniu, pe schimburi diferite, ca să fie 
tot timpul cineva cu noi, să nu facem prea multe 
prostii.

Mi-a plăcut să pictez de mic. De altfel, prima 
notă primită la școală a fost un 10 la desen. Dar 
ceea ce vreau să povestesc s-a întâmplat înainte. 
Am locuit în Pitești-Nord, chiar lângă gara mică și 
am umblat la grădinița de la Podul Viilor. În fieca-
re dimineață treceam prin fața celebrei închisori, 
fără să bănuiesc nimic din grozăviile de dincolo de 
gardul de beton și sârmă ghimpată. În 1970, după 
inundațiile de care Piteștiul fusese ferit în urma 
construirii lanțului de baraje de pe Argeș, tovarășa 
educatoare a primit sarcină pe linie de partid să-i 
ajute pe copiii sinistrați. Fără să ne întrebe, fără 
nici un fel de muncă de lămurire, ne-a împachetat 
toate rechizitele și le-a trimis celor aflați în dificul-
tate. Dacă într-adevăr le-a expediat acolo. Aveam o 
pensulă din păr de veveriță, desena ca fermecată. 

Încă nici acum, după atâția ani de zile, nu pot să iz-
gonesc bănuiala că femeia a profitat de împrejurări, 
a luat minunatul penel și l-a dus acasă.

Mama ne trezea la șase și jumătate. Masa era 
deja pusă, dar ea fugea să ajungă la 7 la lucru. Apoi 
mergeam la școală, la grădiniță. Mâncam de prânz 
când venea de la serviciu. O vreme am rămas fără 
televizor, avusesem un Cosmos burduhănos, mult 
purtat pe la atelierele de reparații. Părinții aveau 
de plătit rate pentru mobilă, așa că nu și-au per-
mis prea curând altul. Amândoi cumpărau cărți și 
citeau. Aveam propriile noastre volume. Vindeam 
sticlele goale, făceam banii pe din două și-mi cum-
păram ce-mi plăcea. Așa am început să-mi fac pro-
pria bibliotecă. 

Cum ne-am tot mutat, am frecventat mai multe 
școli. De la prima, tata m-a mutat deoarece la serba-
rea de sfârșit de an doamna învățătoare m-a pus să 
cânt în duet, ca Benone Sinulescu și Irina Loghin: 
„Cine bate seara la fereastra mea?” Partenera mea a 
fost fata inginerului-șef, prilej de ironii la serviciu. 
De cântat, am cântat bine și fără emoții, m-au luat 
și la cor. Am fost și pionier – comandant de gru-
pă. Nu-mi stătea bine în uniformă, pantalonii din 
toamnă deveneau scurți în primăvară, cămașa albă 
mă strângea, dar trebuia s-o purtăm la festivitatea 
de premiere din vară.

În copilărie n-am fost decât în două tabere, la 
Cotmeana și la mare. Când am ajuns la Năvodari, 
m-au reținut la filtrul sanitar și m-au internat cu 
scarlatină, deși le-am spus că avusesem boala la 
4-5 ani și n-aveam cum s-o fac din nou. A urmat 
tratamentul cu penicilină V și un ultim Moldamin, 
mai dureros decât toată cura.

Vacanțele în familie au fost minunate. Aveam 
rude în toată țara, așa că luam bilete de tren în cir-
cuit și călătoream săptămâni în șir. Bunicul locuia 
în apropiere de Borsec, ținea vaci pe care le hrănea 
cu iarba cosită pe niște coaste foarte abrupte. Adu-
cea fânul pus pe un fel de sanie improvizată, tra-
să de o pereche de boi, cu noi în vârful căpiței. Am 
fost și în stațiuni de odihnă, împreună cu părinții. 
Sindicatul fabricii organiza excursii: la Barajul Vi-
draru, la Castelul Peleș, la Peștera Dâmbovicioara. 
Când am vizitat Peștera Muierilor s-a luat lumina, 
chiar înainte de a ieși, într-o porțiune cu tavanul 
foarte jos, de unde se ramificau mai multe galerii, 
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așa că ne-am întors înapoi, la intrare.
Am avut multe jucării. Am un trenuleț electric 

Piko, încă funcționează, s-au jucat și băieții mei cu 
el. L-am primit când am împlinit 9 ani. Citisem ro-
manele lui Karl May, aveam cowboy și indieni de 
plastic, așa că biata locomotivă a deraiat de mai 
multe ori, după modelul filmelor cu Lex Barker și 
Pierre Brice, un Winnetou cu ochi albaștri. Editura 
Stadion a editat o serie de benzi desenate, cu Tar-
zan, căpitanul la 15 ani, boxerii lui Hemingway, 
marțienii lui Sandu Florea, „Toate pânzele sus!”. 
Cumpăram „Biblioteca pentru toți copiii”, acolo 
l-am descoperit pe Tolkien, minunat ilustrat de 
Rusz Lívia. Ne uitam la propriile noastre diafilme, 
cu un proiector polonez. Când i s-a ars becul origi-
nal, am pus unul mai slab, de Trabant. Se vedea mai 
șters, dar oricum știam poveștile.

Anii ’70 au fost ani de prosperitate. Se găseau de 
toate. Apăruseră fulgii de porumb, în pungi găseai 
cartonașe cu automobile și motociclete. Carnea stă-
tea în frigidere, proaspătă sau congelată. La școală 
era 25 de bani un cornuleț, 65 de bani o „Eugenie”, 
25 de bani laptele acru și 75 de bani sticla de cacao. 
Brânza Făgăraș era în pahare cerate și ne grăbeam să 
lingem smântâna de deasupra, lăsând numai brân-
za de vacă de dedesubt. Și adulții erau mulțumiți: 
existau magazine Gospodina cu semipreparate de 
bună calitate, trebuiau doar fierte sau prăjite.

Cozile au început după cutremurul din 1977. 
Prima dată la lapte. Aveam scăunele și făceam cu 
schimbul. Coada se forma dimineața la patru, pe în-
tuneric. Existau pensionari care puteau fi închiriați, 
ca să zic așa. Dar noi n-am apelat niciodată la aju-
torul lor. Apoi au urmat cozile la carne, la zahăr, la 
ulei. În cele din urmă s-a raționalizat până și pâinea. 
Când îl aud pe careva că laudă „Epoca de Aur”, îi 
aduc aminte de traiul pe cartelă. Ca student, ne-am 
dus prin țară la diferite manifestări. În alimentă-
rile din alte orașe puteam cumpăra doar biscuiți și 
grisine. Mâncam la cantina din centrul studențesc 
gazdă. A existat o singură excepție. Când ne-am în-
tâlnit cu Cenaclul „Solaris” de la Casa Studenților 
din București, ne-au cazat la Academia Militară și 
am mâncat la popotă. Aveau grijă de cadeți, mai 
ales că printre ei erau mulți arabi și asiatici.

În anii ’80 am avut parte de toate mizeriile pro-
vocate de dorința lui Ceaușescu de a strânge cât 
mai multă valută: întuneric, frig, foame. A vândut 
germanii și evreii. Noi, ungurii, am rămas unde 
ne-am născut și am trăit cum s-a putut. Tata n-a 
fost umilit, aveau nevoie de el. Știa mecanica pe ne-
văzute. Era singurul în stare să pornească o linie 
de producție în urma unui defect. Avea acest talent 
extraordinar, să simtă unde e necazul. Nu ne-am 
instalat telefon acasă, pentru că principiul lui era: 

dacă inginerul-șef are nevoie de mine, să trimită 
mașina și să mă aducă. Făcea multe ture de noapte 
și câștiga bine.

Traiul s-a înăsprit. Puținii care își cumpăraseră 
o mașină proprietate personală primeau doar cinci 
litri de benzină pe lună. În zonele unde existau rafi-
nării, a înflorit piața neagră. Dar, chiar dacă șoferii 
își procuraseră combustibil, se circula alternativ la 
sfârșit de săptămână: sâmbăta numerele cu soț, iar 
duminica numerele impare, apoi invers în weeken-
dul următor. Lumea a găurit pereții din beton și a 
scos hornuri prin ele. Pe holurile din apartamente 
erau stivuite lemne de foc. După împlinirea vârstei 
de 25 de ani, toți burlacii plăteau un impozit deoa-
rece nu aveau copii. Fetele și femeile erau duse cu 
de-a sila la ginecolog din trei în trei luni. Marele 
cârmaci voia cât mai mulți copii.

Comunismul a nenorocit multe vieți. „Fiecare 
după puteri și fiecăruia după nevoi” a reprezentat 
o doctrină eșuată, care favoriza leneșii și îi pedep-
sea pe cei care ar fi vrut să lucreze inteligent, cu 
folos. Spicele care se înălțau deasupra lanului erau 
retezate fără milă: în închisori, în pustietatea Bă-
răganului, în mănăstiri, la canalul Dunăre – Marea 
Neagră, la Casa Poporului. Slavă Domnului, numai 
o parte din omenire a avut parte de comunism. Să-i 
mulțumim Papei Ioan Paul al II-lea că ne-a scăpat 
de acest coșmar. Noi am trăit sub cea mai cruntă 
variantă, o dictatură național-comunistă, mai ales 
către sfârșitul anilor ’80, când Ceaușescu a interzis 
scrierea numelor de localități în ungurește și a por-
nit demolarea satelor. 

După scumpirea petrolului  brut pe piața 
internațională, economia românească a fost pusă 
pe brânci. Din cauza interzicerii importurilor, fa-
bricile au rămas fără piese de schimb. Oamenii se 
făceau că muncesc, angajatorii se făceau că plătesc. 
Elevii și studenții erau scoși de la cursuri și adunau 
fiecare spic, fiecare știulete rămas după combine. 
Într-un an de zile am pus deoparte un salariu, dar 
n-am avut pe ce să-l cheltuiesc. M-am înscris pe 
listele de așteptare la un frigider și la o mașină de 
spălat. Dacă n-ar fi venit revoluția, le-aș fi primit 
peste cinci ani.

N-a fost și nu este ușor în „democrația origina-
lă”. „Steaua” n-a mai bătut Barcelona, proiectul la-
serul de la Măgurele a fost abandonat, spitalele iau 
foc din cauza rețelelor electrice subdimensionate, 
pe sârme de aluminiu. Tinerii abandonează școala 
în anii de liceu, nu fac militărie, pleacă în străinăta-
te, vin cu o mașină de închiriat și încearcă să-și re-
cupereze bacalaureatul. Înainte ne vedeam doar noi 
între noi, aici. Acum, când s-a liberalizat circulația, 
știm cu ce putem să ne comparăm. Și ne dăm seama 
cât rău a făcut comunismul. Atât să și rămână!

Istorii
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Toagul lui Uli
Ştefan Aurel dRĂGAN

Gluma pe care a spus-o Mitru la crâșmă nu a fost, 
de fapt, doar o vorbă scăpată la beție, cum ar fi vrut el 
să fie luată de cei care au auzit-o și apoi de cei la care 
a ajuns, deformată și exagerată de către cârcotașii și 
palavragiii slugarnici și binevoitori. Snoava cu popo-
rul rus care ne-a adus atâta libertate încât era gata 
să ne sufocăm cu ea, dar care ne-a luat și grâuțul ca 
să nu ne îmbuibăm ca burghezii, circula în săraca 
noastră patrie bogată; în grupuri mai restrânse și 
mai ascunse de la vedere sau în vatra familiilor bi-
necuvântate cu aceste daruri de către Ana Pauker și 
Gheorghiu-Dej care au băgat spaima în aceste fosile 
depășite istoric.

Acum, după ce Mitru a îndrăznit să spună ce gândea 
el și mai toți locuitorii patriei, știa că nu mai are scăpa-
re, că odată intrat în gheara celor ce administrau moa-
ra dracului nu te poți aștepta să hălăduiești. Aceștia 
te schingiuiesc – fizic și psihic – până recunoști și ce 
n-ai făcut; de multe ori nu vei fi condamnat pentru o 
faptă minoră, o găinărie pe care, de altfel, ai comis-o, 
ci pentru un fapt grav la care nu i s-a găsit autorul... Și 
astfel ei, anchetatorii, scapă de o neputință și de o po-
sibilă mustrare. După ce ai recunoscut ce ți se impune, 
ori nu mai ești în stare să te bucuri de libertate când te 
fac slobod ori nu te mai aruncă în libertate niciodată, 
ca să nu afle nimeni din afară, pentru totdeauna, ce se 
petrece dincolo de înfricoșătorul zid.

„Dacă aș dispărea acum nu aș ave’ nimic de pier-
dut”, se socotea el. Știa tot satul că nevasta lui, Mar-
ghita, duce trai bun cu primarul, un holtei întârziat, 
cu care a avut ea legătură și înainte de măritiș. Și Mi-
tru știa, dar acum nu găsea alt mod de a ieși din încur-
căturile lui.

Mitru a fost un copil sărac. Pe fratele său geamăn, 
Silviu, părinții l-au dat de suflet, l-au înfiat la o familie 
de oameni străini care au trecut prin satul lor când 
copiii aveau trei ani. De atunci nu mai știa nimic de el. 
Tatăl său, Longhin, nu s-a mai întors de peste ocean 
unde s-a dus să facă bani și nici nu au primit vreo ves-
te despre el, decât atunci când s-a întors Uli, vecinul 
lor. Mama s-a prăpădit și ea nu după mult timp, când 
avea el vreo zece ani. Poate din cauza necazurilor și a 
supărării după bărbatul ei. Bănuia ea ceva și aceasta 
s-a transformat aproape în certitudine când cineva i-a 
spus că odată Uli, beat fiind, s-a scăpat și a amintit 
ceva, aluziv, de întâmplarea cu Longhin în America. 

Când Mitru a împlinit șasesprezece ani s-a înrolat 
ca și copil de trupă, cu ajutorul unui unchi care lucra 
la comisariatul militar, la care a și locuit în ultima vre-

me. Tocmai când Mitru era în cătănie un nebun a scos 
piedica de la roata istoriei și aceasta s-a rostogolit pes-
te lume anapoda, strivind indiferentă orice întâlnea 
în cale. L-a prins și pe el, dar numai l-a frecat puțin cu 
coada vârtejului. A scăpat când tocmai era după cotul 
lumii. A fost pe front, luptând cu armata maghiară 
până la întoarcerea armelor de către trupele române. 
Atunci a abandonat uniforma de „vitez magyar cato-
na” și s-a aliat cu armata de partizani.

După oprirea nebuniei s-a întors acasă de la Munții 
Tatra. A ajuns în sat îmbătrânit fără vreme în bătălii-
le lumii și a fost recompensat de oficialitățile române 
cu pământ, prin reforma agrară. I-au dăruit jumătate 
din Toagul lui Uli, cumpărat de acesta după venirea 
de peste ocean, teren situat în mijlocul satului, care 
acum este averea chiaburului Miron. Cealaltă jumă-
tate a rămas la vechiul proprietar, la Miron, căsătorit 
cu Aurelia, fosta soție a lui Uli. Prin anumite aranja-
mente manevrate de holteiul întârziat, primarul, care 
bătea des talpa lui Miron, învârtindu-se pe lângă fusta 
fetei lui Uli și a Aureliei, Marghita.

La început, după ce i-au luat pământul la Miron, 
părerile oamenilor erau împărțite. Sigur că toată lu-
mea era de acord cu acțiunea în sine, însă, în timp ce 
unii îl compătimeau cu o anumită rezervă, alții aveau 
altă atitudine. „Ce nu-i câștigat cinstit, n-are podină1, 
zicea câte unul. Că, doară, averea asta o fo’ câștigată 
cu zoala2 li Lodin... Așe să zâce. Îi drept că Uli, tata fe-
tii aieste, Marghita, și primu’ bărbat a Aurelii, o cum-
părat averea asta cu bani aduși din America, da’ din 
câte să aude i-ar hi furat di la Lodin, tata pruncului 
aiesta, Mitru... Apoi bdietu de el s-o prăpădit p-aculo, 
p-ân cele străinătățuri și nu poate dovedi nime’ nim-
nic...”. „Iară Miron o vinit aci, pă vatra asta, cu gacile-n 
botă... La tăte gata”, mai completa altul.

În casa lui Miron, al doilea soț a Aureliei, tatăl vi-
treg a lui Marghita, s-a urzit un plan și nu după multă 
vreme pragul casei lor a început să fie tot mai des căl-
cat de opincile lui Mitru, pe care Marghita și familia 
ei au reușit să le schimbe în încălțări care se potriveau 
cu poziția familiei și a gospodăriei lor.

La logodnă Mitru a venit singur – nu avea pe 
nimeni – și cu acest prilej au semnat un contract 
prenupțial prin care Margareta, împreună cu Mitru 
deveneau stăpâni pe întregul Toag al lui Uli.

N-a trecut multă vreme de la nuntă până când Mi-
tru, la orice znagă a nevestei, era îndrumat tot mai 
des spre o cale necunoscută. Nevasta, Margareta, 
când găsea un motiv de supărare, aproape întotdeau-
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na fără cauză, îi punea traista în brațe, cu câteva haine 
adunate la repezeală și la întâmplare de prin casă și-i 
arăta, cu mâna ridicată și degetul întins, ușa. „Ajunge-ai 
ca Petrea străițâlor, mă amărât vesel!... Cu o straiță pă 
tiept și cu una pă spate... Mă, colduș3 de sămânță ce 
ești!” Dacă îndrăznea să-i amintească de ibovnicul sau 
ibovnicii ei, îi amintea și ea de pușca ascunsă la șutul 
de la șură, adusă de Mitru de pe front și nepredată 
autorităților: „Vrei să-ț’ putrăzască cioantile în fundu’ 
temnițî?... Mintenaș te tomnesc io”.

Cu aceste întâmplări și petreceri prin lume se fră-
mânta Mitru zilnic, retras în singurătatea gândurilor 
sale, dar și acum când se întorcea din sat, în timp ce 
s-a oprit câteva clipe pe podul de peste vale. Planul 
lui a fost de mult construit, în mintea lui totul era 
de-acum clarificat. „Amu le-am sămălit și le-am cer-
mălit io pă tăte, le-am întors pă tăte fețele... Cu du-
rerea și cu suferința me’ de care nu am știut numa’ io 
și Cel di sus, care le ști pă tăte... Ce-i drept, da’ batăr 
amu am ajuns la on capăt,... uaricum. Și di-aici, din ca-
pătu-aiesta trebe să să arăduiască4 on alt capăt, altice-
le... Ce s-a arădui nu știu, da’, amu, dacă nu prăbălești 
nu poț ști în v’ac ce te așteptă dinculo...”.

A intrat în curte liniștit, împăcat, dar totodată ho-
tărât.

- Hăi, Marghită!... a strigat el din poartă, trântind 
ușița de la drum, intenționat, ca să audă femeia din 
casă – ușa de la tindă era deschisă – și văzând o umbră 
de bărbat la fereastră, în camera dinspre pârău. Vez’ 
că m-o slobozât aieștia din sat, am sosât. Mă duc și mă 
arunc on ptic pă cergă, coale pă fân în podu’ șurii. Oi 
ațâpti o leacă apoi m-oi lua p-aci-nculo căt’ă Hotare să 
pândesc mălaiu’ de sălbătăciuni.

Femeia nu i-a răspuns și nici Mitru nu s-a deranjat, 
îi știa znaga.

*
Un alt scenariu s-a construit în casa lui Mitru și 

a Marghitei. Primarul a trimis vorbă în sat să vină 
Griga, omul lui de încredere. Au stat toți trei la taină 
până a prins a se înnopta.

- Așe să faci, măi Grigă, să pară că o fost bat și l-o 
bucățălit luptii!... Înțălesu-m-ai? l-a tras primarul de 
gulerul cămășii și i s-a uitat drept în fundul ochilor. 
Dacă nu, dracu’ țî nănaș!... Că știm noi ce și cum...

Când a trecut prin fundul vâlcelei Godineasa, prin 
locul știut de trecăt, s-a împiedicat de o grămadă de 
zdrențe. Începea să se înopteze și în pădure umbrele 
sunt mai dese, mai ales în văgăuna unde a ajuns el și 
astfel la început nu a putut să deslușească bine peste 
ce a dat, dar, deși era destul de amețit, a rămas înmăr-
murit când a văzut la picioarele lui hainele lui Mitru, 
pline de sânge și noroi și printre zdrențe rămășițele 
unei ființe umane. Capul era desfigurat și din corp 
nu prea mai avea ce să deslușească, iar mai la o parte 
zăceau doi bocanci din care se iveau două cioate de 
oase însângerate. S-a retras înspăimântat, rezemân-
du-se cu spatele de malul abrupt și apoi s-a aburcat 

în patru picioare până a ieșit din viroagă și și-a croit 
drum printre tufe ca să iasă la holm, la capătul pădu-
rii. În Poiana cu sorbu a dat peste Ioșca din Săliște. Un 
zdrahon de ungur, înalt de peste doi metri și lat cât o 
ușă, cu perciuni și mustață roșcată. S-a înspăimântat 
și mai tare și, ferindu-l pe departe, s-a revărsat cu gra-
bă spre sat.

Ioșca a fost gornic la pădurea grofului Banfi Karoly 
și toată lumea știa despre întâmplarea acestuia, a gor-
nicului, care a produs o mare nemulțumire în rândul 
sătenilor. Mitru, pe când avea vreo zece ani, a cules 
hribe din pădurea grofului, că așa se obișnuia de când 
lumea și pământul, dar a venit Ioșca, l-a prins și l-a 
dus la grof. Aici a stat o săptămână în beciul castelu-
lui unde a dormit pe o laviță de lemn, fără așternut și 
unde pe jos băltea apa murdară cu noroi și excremen-
te; a lucrat de cum se crăpa de ziuă până nu se mai 
vedea, seara, iar de mâncare li se dădea – lui și altor 
ortaci – doar atât ca să nu pice de pe picioare.

După ce a plecat administrația maghiară din Ar-
dealul de Nord, Ioșca a fost alungat din sat și s-a refu-
giat în satul de peste deal, în Săliște, unde majorita-
tea locuitorilor erau unguri. În fruntea obștei care l-a 
alungat a fost Mitru Fătului.

Griga a intrat repezit în tinda de la casa Marghitei 
și a întredeschis ușa de la camera unde aștepta ea cu 
holteiul de la primărie.

- Noa, tu femeie bună, și domnișor primar, omu’ 
tău s-o-mbătat și n-o avut unde să opri numa-n fun-
du’ vălceii, la Godineasa... sub o urnitură... Aculo și-o 
rupt grumazî, i-a zis el femeii, a închis iute ușa și s-a 
pierdut în bezna satului.

Ancheta ce a urmat, la sesizarea lui Griga, s-a 
desfășurat superficial și cu grabă. Griga a povestit 
cum a găsit cadavrul, dacă așa se putea numi ceea ce 
a găsit el în fundul acelei prăpăstii și cum s-a întâlnit 
cu Ioșca în pădure, aproape de locul unde zăcea ames-
tecătura aceea groaznică de zdrențe, noroi și sânge. 
„Numa’ după haine am știut că-i Mitru, dom’ procu-
ror, a lămurit el lucrurile. Că înculo și-o făcut treaba 
hiarăle pădurii”. „Apoi, cu Ioșca o avut de lucru mai 
tăt satu’, că o fo’ cam om de crâmtiță. Și Mitru Fătului 
o avut, dară, de lucru cu el”, a declarat Griga când a 
fost întrebat dacă știe ceva despre întâmplarea aceea 
veche. Marghita a declarat că lipsesc hainele de sărbă-
toare ale lui Mitru, care erau întinse pe rudă, pe frigu-
rie și corespund cu cele ale mortului. „Ave’ znaga să să 
mai arunce păstă deal, în satu’ celalalt, pă ominie la 
pretini și atunci își lua la colibă hainile mai de-auărea, 
a declarat ea. De-on ptic de vreme, îi drept că o ca’ 
umblat tăt cam bat”, s-a grăbit ea să adauge fără să fie 
întrebată.

Într-o sufocantă zi din dricul verii a apărut în 
mijlocul satului, la Strajă, un străin. Era îmbrăcat 
în costum cu croială modernă, pantofi de piele bine 
lustruiți, cu câmașă albastră și purta barbă. 

continuare pe www.caietesilvane.ro
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Filmografiile Simonei

Catch me if you can (2002)

simona ARdElEAN
Gen: dramă/ biografie  
Durată: 2h 21min
Regizor: Steven Spielberg  
Scenarist: Jeff Nathanson – filmul se ba-

zează pe cartea lui Frank Abagnale Jr. și Stan 
Redding

Roluri principale: Leonardo di Caprio, 
Tom Hanks, Christopher Walken

Filmat în: SUA
Limba care se vorbește în film: engleză
Premii și nominalizări: nominalizat la 

Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar 
(Christopher Walken) și Cea mai bună muzi-
că (John Williams), la Golden Globes pentru 
Cea mai bună interpretare a unui actor într-un 
rol principal (Leonardo di Caprio), câștigător 
al premiilor BAFTA (Christopher Walken), 
Art Directors Guild (Excellence in Production 
Design), Broadcast Films Critics Association 
Awards etc., contorizând un număr de 16 pre-
mii și 46 de nominalizări.

Orice film regizat/produs de Ste-
ven Spielberg (câștigător a trei premii 
Oscar) va fi, conform orizontului de 
expectanță pe care renumele aces-
tuia îl deschide, un succes. Și nu e 
de mirare: între cele mai populare și 
cele mai iubite filme de care cinefilii 
s-au bucurat de-a lungul timpului se 
numără: Jaws (1975), E.T (1982), Lis-
ta lui Schindler (1993), Jurassic Park 
(1993), Saving Private Ryan (1998), 
Minority Report (2002), The Hun-
dred-Foot Journey (2014), Bridge of 
Spies (2015), The BFG (2016), pen-
tru a aminti doar câteva dintre ele. 
Care sunt ingredientele succesului 
său? Probabil talentul său de a răscoli 
imaginația copiilor și adulților deo-
potrivă, ideile curajoase și originale 
și pionieratul în materie de tehnici 
și tehnologii cinematografice. Se în-
scrie filmul pe care vi-l prezint în ur-
mătoarele rânduri în același orizont 
de expectanță? Cu siguranță că da, 
pentru că ingredientul Spielberg e 
dublat de prezența a trei actori nota-
bili: Leonardo di Caprio, Tom Hanks 
și Christopher Walken. 

Trebuie însă să precizez că, inițial, 
pentru rolul jucat de di Caprio, re-
gizorul s-a gândit la Johnny Depp, 
care părea oarecum mai matur, iar 
vizavi de Tom Hanks, reticența de 
a-l contacta a fost cauzată de frica 
lui Spielberg că, neoferindu-i rolul 
protagonistului, va fi refuzat. Dar un 
rol bun e un rol bun, chiar dacă nu 
e rolul principal și spunând aceasta, 

Tom Hanks a anticipat priza peliculei 
la public.

Filmul e ecranizarea unei povești 
adevărate, dar incredibile. 

Titlul filmului e lansat ca o pro-
vocare, într-un joc de-a șoarecele și 
pisica, de Frank Abagnale Jr. (Leo-
nardo di Caprio) pentru Carl Han-
ratty (Tom Hanks). Frank e un ado-
lescent  fermecător care a reușit la 
nici 19 ani să escrocheze milioane de 
dolari folosindu-se de falsificarea de 
cecuri bancare, dându-se drept pilot 
de avion, medic, avocat, iar Carl e 
un agent FBI, calculat și aparent ci-
nic, un monoman care-și urmărește 
cu pasiune obsesia. În confruntarea 
aceasta cu resorturi antagoniste, am-
bii reușesc să fie simpatici pentru că 
fiecare dintre ei se adresează unui 
alt nivel emoțional al spectatorului. 
La început de film, Frank pare a trăi 
o viață de vis: părinții săi sofisticați, 
dulcegi, dansează în sufragerie 
rememorându-și întâlnirea dintr-un 
mic orășel francez. Sunt ceea ce se 
cheamă americani senini din pătura 
de mijloc a anilor șaizeci, însă căsă-
toria lor stă sub vălul unei iluzii și se 
destramă subit și dureros. Afacerile 
tatălui sfârșesc în faliment, iar mama 
face, neașteptat, alte alegeri senti-
mentale. În postura de martor nepu-
tincios, Frank are o relație specială cu 
tatăl său (Christopher Walken) de la 
care învață că lucrurile nu trebuie lu-
ate niciodată în tragic și că ludicul și 
ambițiile uriașe sunt călăuze necesare 
în lupta pentru supraviețuire. Învață 
că legile ni le mai facem și singuri și 
că vorbele dulci sau un lănțișor de aur 
oferit femeii potrivite pot să accele-
reze periculos, dar plin de adrenalină 
drumul spre scopul pe care ți-l pro-
pui. Dacă la început în glumă tânărul 
joacă rolul unui profesor de franceză 
angajat ca suplinitor, mai apoi, după 
fuga de acasă, alter-egourile devin 
deghizări frauduloase. În slujba lor 
el pune o evidentă inteligență lip-
sită de compas moral, dar și o pute-
re de seducție spontană. Sub acest 
strat al adultului încrezător și stilat 
se întrezărește discret latura sa pue-
rilă care iese la suprafață în alegerea 
numelor sale temporare: fiecare alias 

trimite, mai mult sau mai puțin in-
direct la un super-erou, iar în fiecare 
super-erou, citim freudian imaginea 
nerecuperată a tatălui. Christopher 
Walken e fabulos în acest rol și ceva 
din fragilitatea tragică a personajului 
punctează întreg desenul epic cu cro-
nologii frânte ale peliculei. 

Pe de altă parte, în dublul antago-
nic urmăritorul e Carl, a cărui slujbă 
e să restabilească echilibrul unui sis-
tem moral/legal. În aceste condiții, 
ale pactului ficțional în care arheti-
pal câștigă Binele, simpatia noastră 
– condiționată etic – se revarsă mai 
ales asupra sa. Agentul acționează 
eficient și obiectiv, deslușind indicii, 
anticipând mutări, dar ceea ce îl face 
cu adevărat simpatic este calitatea 
sa umană indubitabilă. Deși angajat 
într-un sistem de opoziție prin na-
tura contextului, el are pentru Frank 
un soi de aplecare paternă, protec-
toare. Poate că asta este una dintre 
reușitele filmului: granițele între bine 
și rău sunt hașurate și nuanțele sunt 
mai subtile decât ar putea să pară la o 
primă vedere. Dacă luăm în conside-
rare și decorurile, costumele (reușite 
de altfel) ale perioadei prezenta-
te, atmosfera pe care o generează, 
neașteptatele schimbări de ritm și 
situație care rețin natural atenția pri-
vitorului, incipitul care e privire pes-
te umăr a unui final incomplet, dar 
mai ales faptul că toate acestea s-au 
întâmplat cu adevărat, atunci e ușor 
de înțeles de ce pelicula își merită lo-
cul în lista dumneavoastră de viitoare 
vizionări.
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Reeditări filmice 
(XXXIX)

Ioan-Pavel AZAP

Vinovatul (2)

Așa cum am scris și în numărul anterior al Caie-
telor Silvane, piesa lui Ion Băieșu Vinovatul va fi re-
ecranizată, preluând și elemente dintr-o altă pie-
să a scriitorului, Iertarea, de către Jon Gostin în 
2014, într-un film de televiziune cu același titlu ca 
și cel al lui Alexa Visarion, primă adaptare a piesei 
amintite realizată în 1992: Vinovatul. Reamintim 
conflictul dramei așa cum a fost ea scrisă inițial, 
înainte de 1989, de Băieșu: „o femeie urmărește 
timp de douăzeci de ani [...] un individ suspectat 
de a-i fi ucis logodnicul. Crima nu-i însă sigură și, 
în confruntarea dintre criminal și călău, simpatia 
merge spre criminal, victimă, mai degrabă, a unei 
perseverențe diabolice. Crima n-a fost, în fapt cri-
mă, numai o întâmplare tragică a aruncat un tâ-
năr în prăpastie și pe altul în brațele persecuției, 
suspiciunii, umilinței” [1]. Ca și predecesorul său, 
și Jon Gostin, care semnează și scenariul, asezo-
nează piesa/piesele lui Ion Băieșu transpunând 
conflictul inițial în zilele Revoluției decembris-
te. Dacă la Alexa Visarion exista o oarece noimă, 
având în vedere că filmul a fost făcut în 1992 și Se-
curitatea era un subiect bun de incriminat pentru 
orice, în a schimba premisele textului dramatur-
gului într-un scenariu elaborat împreună cu aces-
ta, la Jon Gostin, în 2014, a „reîncălzi”, la aproape 
trei decenii după Revoluție, un text care n-are nici 
în clin nici în mânecă cu decembrie 1989 denotă 
mai degrabă lipsă de imaginație, de inspirație, de 
originalitate. Despre decembrie ’89 s-au făcut nu 
chiar puține filme, majoritatea proaste, dar care 
aveau – parte dintre ele – măcar meritul unor 
scenarii originale [2]. 

Vinovatul lui Jon Gostin este practic tot în două 
personaje. De această dată, El (Ionel Mihăilescu), 
medic în Timișoara în zilele lui decembrie ’89 i-a 
administrat o injecție greșită unui tânăr ușor ră-
nit, care peste câteva ore va fi mort și va face parte 
dintre cadavrele care au fost duse din Timișoara și 
incinerate la București. Ulterior, medicul își schim-
bă identitatea și se pierde undeva în țară. Este con-
damnat în lipsă pentru complicitate la genocid. Ea 
(Ozana Oancea), iubita tânărului ucis din greșeală, 

susține medicul, îl caută cu o perseverență diaboli-
că și îl urmărește ani de zile așteptând să se răzbu-
ne tocmai în ajunul expirării perioadei în care aces-
ta mai putea fi constrâns să-și ispășească pedeapsa. 
S-ar părea că avem elemente de thriller, dacă toate 
acestea nu ar fi dezvăluit spectatorului într-o ma-
nieră accentuat teatrală, prin monoloage care și-ar 
găsi, poate, justificarea pe scândura scenei. Dar fil-
mate în prim-plan creează o senzație de extremă 
falsitate.

Cadrul este un hotel în restaurantul căruia are 
loc nunta Lui. Confruntarea dintre cei doi are loc 
într-o cameră a hotelului, cu o scurtă ieșire a Ei 
după cafea, la barul de incintă, unde este curtată 
de unul dintre invitații la nuntă. „Bucla” se dorește 
a fi cinematografică, dar este neinteresantă drama-
turgic. De altfel, întregul film este inutil, dat fiind 
că nu aduce nimic nou față de prima ecranizare, cu 
excepția unor detalii irelevante, cum ar fi faptul că 
El se sinucide prin defenestrare, iar în filmul lui 
Alexa Visarion se spânzură. Orice nouă ecranizare 
presupune o viziune auctorială, un punct de vedere 
inedit, ceva care să convingă spectatorul să rămâ-
nă în fața ecranului până la final din interes pen-
tru ceea ce vede, nu din obligație profesională sau 
de altă natură. Ar putea fi și numai jocul actorilor, 
dar, aici, și acesta este în cea mai mare parte forțat, 
teatral, cu rare momente de autenticitate, de firesc. 
Finalul pare o trimitere – voluntară?, involunta-
ră? – la celebrul final al ultimului film al lui Sergio 
Leone, A fost odată în America. Ratând răzbunarea, 
– sinucigându-se, el scapă de fapt de pedeapsă –, 
Ea se refugiază, prin metoda „acceleratorului” (o 
modalitate de autosugestie prin care timpul trece 
mai repede), într-o lume iluzorie, la fel ca De Niro 
în opiu. Dar nici acest final nu răstoarnă premisele, 
nu oferă o cheie nouă, nebănuită, de interpretare 
a faptelor anterioare, filmul eșuând într-o călduță 
mediocritate.

[1] Eugen Simion, Scriitori români de azi, III, Ed. Cartea Ro-
mânească, București, 1984, p. 430.

[2] Cel mai bun pe această temă, cel puțin până în momentul 
scrierii rândurilor de față, rămâne Hârtia va fi albastră, filmul lui 
Radu Muntean din 2006, pe un scenariu de Alexandru Baciu și 
Radu Muntean.
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Viața ca libertate
simina sElIŞTEAN

De obicei mă simt mai confortabil 
să vorbesc despre o carte decât des-
pre un film – simt că am un alt fel de 
control. Am noțiuni, termeni, ideile 
mele se leagă altfel. Asta pentru că am 
fost mai mereu „de partea cărților” 
– până acum aproape doi ani nu am 
văzut prea multe filme în afară de 
clasicele animații și filme de familie. 
Nu din snobism, nu din dorința unei 
false virtuți. Am, de fapt, o obsesie 
paradoxală de a nu pierde timpul, de 
a controla curgerea lui, așa cum deșiri 
un ghem, cu mișcări continue și meca-
nice. Spun paradoxală pentru că pro-
crastinez enorm. 

Cărțile îmi dau impresia că pot să 
controlez ritmul lecturii, pe când fil-
mele mă obligă să le experimentez cu 
răbdare. Și totuși am ajuns să iubesc 
filmele statice, filmele de artă, lente, 
îngrozitor de lente, axate pe detalii și 
pe sunete – o poezie fluctuantă care 
mă obsedează cu fiecare formă a ei, 
mai veche sau mai nouă.

Un astfel de film e Watchtower sau 
Turnul de veghe din 2012. Nu are com-
ponenta vizuală pe care o au filmele lui 
Tarkovsky, nici efectele speciale care 
însoțesc eroii Marvel la tot pasul și 
nici replicile de pură poezie filosofică, 
rostite într-o franceză impecabilă, me-
lodioasă, care apar în Hiroshima Mon 
Amour. Și totuși, e un film-experiență.

Ca și coordonate clare avem: o tâ-
nără studentă trimisă în gazdă la un-
chiul său pentru a putea locui aproape 
de universitate, care rămâne însăr-
cinată în urma abuzului suferit din 
partea acestuia – abuz în fața căruia 
mama ei nu poate decât să plângă și 
să se lamenteze cu privire la oprobriul 
pe care familia îl va suferi din partea 
comunității în urma sarcinii – vina 
fiind centrată pe victimă, nu pe abu-
zator. 

Fata pleacă de la unchiul ei și caută 
un loc de muncă. Ajunge să fie anga-
jată la o firmă de transporturi, fiind 
un soi de stewardesă în călătoriile cu 
autocarul. Își închiriază o cămăruță 
veche și murdară la patronul acestei 

firme, acolo unde duce sarcina până în 
momentul nașterii, prin care trece sin-
gură în beciul clădirii. Își abandonează 
copilul într-un tufiș din apropiere, își 
ia bagajul și pornește spre satul ei. Aici 
intervine personajul care mi-a umplut 
inima de duioșie – un paznic silvic 
izolat în vârf de munte care observă 
scena abandonului din restaurantul 
de peste drum. Acest bărbat ajunge, 
pe parcursul celei de-a doua jumătăți 
a filmului, să-și asume o parte din res-
ponsabilitatea pentru acest copil – în 
cel mai curat mod posibil – mânat de 
simțul moralității, dar și de traume 
personale, refulate în singurătate și 
muncă.

Filmul pune în discuție dramele 
oamenilor obișnuiți – unii izolați, mai 
mult sau mai puțin, de societate. Pla-
sat în Turcia zilelor noastre (țară gea-
mănă cu România din punct de vedere 
al mentalităților), vorbește despre 
traumă, despre variabilele unei sarcini 
nedorite, dar certe, care nu mai poa-
te avea finalitate în avort sau în păs-
trarea ei ca gest de moralitate. Există 
– ce facem mai departe? Cum gesti-
onăm încă o viață, atunci când noi 
înșine ne găsim în mijlocul haosului? 
Vorbește tacit, dar crud și dur despre 
greutatea maternității atunci când ea 
e consecința unui abuz.

Problema maternității nedorite e 
pusă foarte simplu, dar nu simplist: 
avortul nu mai e o alternativă, iar 
viața lângă o mamă care nu-și poate 
iubi copilul, respingându-l chiar și în 
momentul alăptării, va fi inevitabil 
o sursă de traumă și nefericire. Ce 
este mai egoist – să lăsăm lucruri-
le așa cum sunt, din convingerea că 
existența, viața în sine nu trebuie ata-
cată, violentată definitiv, sau să ferim 
omul, individul de o posibilă existență 
mizeră, luându-i astfel nu doar drep-
tul la viață, ci și șansa de a o experi-
menta și de a-și schimba, în definitiv, 
destinul? Dăm curs traumei latente, în 
speranța că individul va fi îndeajuns 
de priceput încât să ajungă la vindeca-
re? Și cui aparține decizia? Dar despre 

existența care-și schimbă inevitabil 
cursul? Despre trauma repetată a 
unei maternități nesfârșite, ca o bu-
clă în timp care devine zidul de care te 
lovești atunci când vrei să mergi mai 
departe cu tine însăți? Ce înseamnă 
maternitatea și ce dimensiuni capătă 
în raport cu existența pe care o modifi-
că? Poate fi viața supusă unor astfel de 
întrebări, pe care filmul te îndeamnă 
să ți le pui și pe care le înlocuiește ime-
diat cu un nou tip de incertitudini. O 
ecuație cu mult mai puține variabile. 

 Estetic, Watchtower e construit 
din cadre lungi care te ajută să navi-
ghezi natural prin poveste, simple, 
dar foarte frumoase. Ca niște piese de 
puzzle care se potrivesc la fix. Vizualul 
orășelelor sărace, simple și al munte-
lui induce privitorului o senzație de 
liniște, de static. E o tristețe, melan-
colie și acceptare eliberatoare în filmul 
acesta. Nimic forțat. Vocea regizoarei 
nu se simte în film, iar asta nu face de-
cât să îi aducă plus valoare. 

Mai presus de toate e un film 
despre viață – nu viața în general și 
nu doar viața ca miracol – ci viața ca 
libertate, ca forță care lucrează prin 
ea însăși pentru a învinge, pentru a 
fi – indiferent în ce formă, indiferent 
unde își găsește continuitatea: în nou, 
în vechi sau în legătura dintre ele.

Autoarea este elevă în clasa a XII-a la 
Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” din 
Zalău.
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Steven Wilson – 
The Future Bites

daniel MUREŞAN

În această viață, dacă o fi singu-
ra, ne punem tot felul de întrebări. 
Viața trece, întrebările nu prea își 
găsesc răspuns. Dar nu renunțăm, 
lăsăm gândul să zboare la alte între-
bări. „De ce”, „Cum”, „Dacă”. Gândul 
tremură sub apăsarea întrebărilor. 
Obosește, se întoarce, nu renunță. 
Se amăgește îmbătat de o acalmie 
suspectă. Când totul pare pierdut, 
dispare ceața și întrebările revin. 
Cântecele liniștitoare au dispărut, 
vine din nou vântul și furtuna. Aerul 
e rece, totul e spulberat. Dar dacă nu 
e nimeni dincolo? Dacă rămânem 
doar cu gândul? Dar în secunda ur-
mătoare gândul construiește din 
nou. Reapar „De ce”, „Cum”, „Dacă”. 
Iar întrebări, vânt, furtună. Din ni-
mic nu rămâne decât gândul. 

La fel și Steven Wilson, care a 
fost multă vreme unul dintre cei mai 
aventuroși muzicieni de artă moder-
nă, la un moment-dat cu progresivul 
Porcupine Tree, apoi cu avangardistul 
Storm Corrosion sau cu imprevizi-
bilitatea producțiilor solo, a ajuns 
din nou la iubirile muzicale ale ani-
lor ’80. Un fel de pop, dar nu e pop. 
Totul e plin de tușe neașteptate, 
într-un templu melodic în care fie-
care găsește ce își dorește. Foamea 
lui Wilson de reinventare poposește 
pe teritorii syntpop, însă nu e nimic 
nou la el. De fapt, The Future Bites 
este o continuare a lui To the Bone 
din 2017. Aceleași aluzii muzicale la 
tehnologie, rețele sociale și consu-
merism.

Ca de obicei, Wilson oferă ne-
numărate pasaje atemporale, cu 
rezonanță atipică. Spre exemplifi-
care, piesa de deschidere, Unself, 
este un preludiu ce scufundă ascul-
tătorul într-un ocean melancolic, 
plin de rezonanță introspectivă. 
Piesele, în general, sunt acoperite de 
un sound robotic, ce se transformă 
într-o atmosferă plină de întristare 
și introspecție.

Un album în care Steven Wilson 
face ce a făcut dintotdeauna – ex-
plorează și este un observator socio-

politic acid. Pierde sau câștigă fani 
– el inovează. Iar The Future Bites 
merită aplauze pentru perpetuarea 
creativității lui Wilson, chiar dacă 
avem de-a face cu un mix de stiluri. 
E un fel de hartă muzicală cu multe 
paralele acustice.

Tracklist:
1. Unself (1:05)
2. Self (2:55)
3. King Ghost (4:06)
4. 12 Things I Forgot (4:42)
5. Eminent Sleaze (3:52)
6. Man of the People (4:41)
7. Personal Shopper (9:49)
8. Follower (4:39)
9. Count of Unease (6:08) 

Caroline International 2021

Discografie Steven Wilson:
* Insurgentes (2008)
* Grace for Drowning (2011)
* The Raven That Refused to Sing (And 

Other Stories) (2013)
* Hand. Cannot. Erase. (2015)
* To the Bone (2017)
* The Future Bites (2021)

cu Porcupine Tree:
* On the Sunday of Life... (1992)
* Up the Downstair (1993)
* Spiral Circus (1994)
* The Sky Moves Sideways (1995)
* Signify (1996)
* Coma Divine (1997)
* Stupid Dream (1999)
* Lightbulb Sun (2000)
* In Absentia (2002)
* XM (2003)
* Live in Warszawa (2004)
* XMII (2005)
* Deadwing (2005)
* Live in Rockpalast (2006)
* Arriving Somewhere... (2006)
* Fear of a Blank Planet (2007)
* We Lost the Skyline (2008)
* Ilosaarirock (2009)
* The Incident (2009)
* Anesthetize (2010)
* Atlanta (2010)
* Octane Twisted (2012)

cu Karma:
* The Joke’s on You (1983)
* The Last Man to Laugh (1985)

cu Bass Communion:
* I (1998)

* II (1999)
* III (2001)
* Ghosts on Magnetic Tape (2004)
* Indicates Void (2005)
* Loss (2006)
* Pacific Codex (2008)
* Molotov and Haze (2008)
* Chiaroscuro (2009)
* Cenotaph (2011)
* Sisters Oregon (2017)

cu Blackfield:
* Blackfield (2004)
* Blackfield II (2007)
* Welcome to My DNA (2011)
* Blackfield IV (2013)
* Blackfield V (2017)
* For the Music (2020)

cu Continuum:
* I (2005)
* II (2007)

cu Incredible Expanding Mindfuck:
* I.E.M. (1996)
* An Escalator to Christmas (1999)
* Arcadia Son (2001)
* I.E.M. Have Come for Your Children 

(2001)

cu No-Man:
* Loveblows & Lovecries – A Confession 

(1993)
* Flowermouth (1994)
* Wild Opera (1996)
* Returning Jesus (2001)
* Together We’re Stranger (2003)
* Schoolyard Ghosts (2008)
* Highlights from Mixtaped (2009)
* Love and Endings (2012)
* Love You to Bits (2019)

cu Storm Corrosion:
* Storm Corrosion (2012)
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■ Ion M. Ioniță, „Pe muchie de cuțit”, editorial 
în „Historia” (nr. 228/ianuarie 2021): „Următoare-
le luni vor fi cele mai importante. Ele nu vor aduce 
renunțarea la restricții, din contră, multe țări, con-
fruntate cu apariția noilor tulpini virale, au adoptat 

deja măsuri și mai drastice. Dar în acest scurt răs-
timp, infim la scară istorică, se va construi mo-
dul în care va arăta viitorul pentru fiecare om de 
pe fața pământului (s.n.). Pentru că efectele pande-
miei vor fi de lungă durată, chiar dacă criza sanita-
ră va fi depășită. Dar mutațiile economice și sociale, 
schimbările de percepție și de mentalitate la nivel in-
dividual și general vor rămâne pe termen lung. Isto-
ricii de peste generații vor avea mult de lucru”. Poate. 
Dacă va mai exista istorie. Și, totuși, cine „va construi 
modul în care va arăta viitorul pentru fiecare om de pe 
fața pământului”?

(D.S.)

■ Dincolo de zid. Doina Cornea - Cornel Jur-
ju, Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020. 
„Societății românești, de azi, îi lipsesc multe, dar 
nimic nu-i lipsește mai mult decât modelele uma-
ne – acele personalități exemplare care prin opera și 
viața lor merită a fi amintite, omagiate și imitate, și 
după ce nu mai sunt printre noi. Doamna Doina Cor-
nea (iată un nume care nu poate fi folosit nici după 
moarte fără atributul de politețe) ne-a ținut tuturor 
locul și a reprezentat poporul român în fața restului 
Europei ani la rând – un model și o remușcare că nu 
aveam curajul să-i urmăm exemplul. Acest exemplu 
trebuie să rămână viu în continuare, pentru ca și ur-

mătoarele generații să-i poată învăța dăruirea și în-
drăzneala” (Ana Blandiana).

■ În străpungerea antinomiilor (Nella trafitta 
delle antinomie) – Domenico Pisana, trad. Ștefan 
Damian, Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 
2020. „În cadrul poeziei italiene de astăzi, vocea lirică 
a lui Domenico Pisana are un timbru particular, care 
se regăsește ca o linie roșie deja în toate volumele sale 
publicate până acum. Iar acest fir este constituit atât 
din mijloacele expresive care atrag atenția, cât și din 
consistența «materială» a poemelor străbătute de idei 
încărcate de o deplină sensibilitate umană și socială, 
care stau la baza acestei lirici” (Ștefan Damian).

■ Între linii – Ștefan Damian, Ed. Școala Ar-
deleană, Cluj-Napoca, 2020. „Seara apar sem-
ne ciudate pe mână/ ca niște urme de fluturi pe un 
nisip foarte fin;/ nu știu cine le seamănă înfloresc/ 
odată cu sângele peste tot/ le-aș putea aduna/ cu 
mâna cealaltă/ dacă nu mi-ar fi teamă de un subtil/ 
miros de pelin ce îmi aduce aminte/ de haina de piele 
purtată-n sacoșa/ cu care mi-ai făcut semn/ să nu te 
urmez unde te duci./ Poate ai fi vrut să îmi spui/ că 
drumul se sfârșește în gura/ unui viitor îndrăgostit 
de trecut”.

■ Opt – Cornel Cotuțiu, Ed. Școala Ardeleană, 
Cluj-Napoca, 2020. „Dincolo de textele publicate în 
țară și pe alte meridiane, condiția mea de scriitor am 
concretizat-o și prin cărți de publicistică. Dintre aces-
tea, 8 volume (împreună cu cel de față) au devenit epi-
soade editoriale din serialul La noi. Primele patru au 
menționarea, pe copertă, a ordinii de apariție, după 
care sintagma «La noi» e trecută pe pagina de titlu, 
celelalte cărți din grupaj numindu-se Ochiul diurn 
(2016), Mde!... Mda!... (2017) și Azi, în zigzag (2019). 
Acum, iată, cartea se intitulează Opt”. 

 (C.Ș.C.)

Mass-media

Malaxorul de februarie

Historia
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■ Două noi titluri au apărut de curând în cadrul 
colecției Exit a prestigioasei edituri Junimea din Iași: 
Filozofi a lucrurilor mici de Codrin Liviu Cuțitaru și Coti-
diene pariziene de Veronica Balaj. Tema cărții semnate 
de Cuţitaru este însuși titlul ei. „Această «etică» a mă-
runţișurilor a constituit preocuparea centrală a activi-
tăţii mele publicistice îndelungate și mi se pare onest 
să o punctez printr-un tom unitar. Ca să contextualizez 
puţin, aș observa că una dintre problemele societăţii 
românești – măcar a aceleia pe care am cunoscut-o eu 
în existenţa mea de, deocamdată, jumătate de secol – 
rămâne morala amănuntului”, notează autorul, profe-
sor universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Daniel 
Cristea-Enache susține că volumul de versuri cel mai 
recent, semnat de prozatoarea și jurnalistă, Veronica 
Balaj – membră a Uniunii Scriitorilor din România, 
Filiala Timișoara – merită atenția criticii și a publicu-
lui. „Veronica Balaj scrie o poezie elaborată căutând 
naturaleţea și fl uenţa limbajului tranzitiv. Naturaleţea 
e însă atent regizată, în compoziţii adeseori ingenioa-
se, iar cursivitatea micro-naraţiunilor poetice are două 
surse. Pe de o parte, percepţia proaspătă a cotidianu-
lui existenţial, pe de alta, referinţele culturale, istorice, 
elementul livresc, perspectiva mai largă din care este 
privit episodul cotidian”, precizează criticul literar în 
cuvântul însoţitor.

■ Numărul 76/2020 din revista de literatură, artă 
și cultură Mişcarea Literară, publicaţie trimestrială edi-
tată de Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Nă-
săud, este dedicat personalității și operei fi losofului și 
politologului Andrei Marga. Semnează: Nicolae Iuga, 
Adrian Lesenciuc, Vasile Morar, Toma Roman, Andrei 
Mic, Menuț Maximinian și Ioan Pintea. Doctor în fi lo-
sofi e, Nicolae Iuga scrie că Andrei Marga prin operele 
sale din întinsul domeniu al Filosofi ei ar fi  îndeplinit 
un rol similar cu cel al lui Nicolae Iorga în cultura româ-
nă: „Cu o capacitate intelectuală ieșită din comun și cu 
o bună cunoaștere a limbilor Filosofi ei, Profesorul are 

contribuții esențiale în toate aceste discipline (Sociolo-
gie, Istoria Filosofi ei, Logică, Filosofi e Politică, Filoso-
fi a Comunicării sau Filosofi a Religiei – n.r.), încât per-
sonalitatea sa impunătoare ar putea fi  caracterizată cel 
mai bine prin parafrazarea lui G. Călinescu, atunci când 
criticul scrie despre Nicolae Iorga, că nu poți să-ți alegi 
un subiect care să aibă vreo legătură cu Filosofi a, fără 
să constați că Andrei Marga a trecut pe acolo și a tra-
tat tema în fundamentul ei”. Publicația desemnată de 
Asociaţia Revistelor, Imprimeriilor și Editurilor Litera-
re, Revista anului, propune o anchetă privind literatura 
într-o societate afl ată în continuă schimbare. Răspund 
scriitorii și criticii literari: Irina Petraș, Alexandru Cis-
telecan, Liviu Antonesei, Leo Butnaru, Liviu Ioan Stoi-
ciu, Andrea H. Hedeș, Horia Gârbea, Icu Crăciun, Adri-
an Lesenciuc, Lucian Vasiliu și Menuț Maximinian.

■ În numărul 20/2020 din Cronograf, revista Cen-
trului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Satu Mare, poezia ocupă un loc 
central. Sunt publicate poeme de Lazăr Popescu, Ni-
colae Jinga, Dorel Cosma, Gheorghe Cormoș, Clelia 
Ifrim, Constantin Miu, Angela Burtea, Robert Hude-
ma, Ovidiu Purdea-Someș și Daniela Trandafi r. Revis-
tă de cultură și atitudine are și spații dedicate criticii 
literare: Felician Pop scrie despre cartea lui Mihai Sas, 
Înainte de 90, Constantin Cubleșan despre volumul de 
poeme Lista de aşteptare, semnat de scriitorul clujean 
Ion Pop, iar Menuț Maximilian despre jurnalul Refl ux 
de clepsidră de Dorel Cosma. În secțiunea Reverberații, 
directorul onorifi c al revistei, scriitorul Mircea Petean, 
relevă secvențe din proiectul editorial dedicat prozato-
rului Mircea Zaciu.

■ Și numărul 441 din 16-31 ianuarie 2021 al revistei 
Tribuna ne-a reținut atenția printr-o sumedenie de ru-
brici și de texte. Publicaţia din Cluj-Napoca se deschide 
cu un editorial, Imaginativul poietic postuman, semnat 
de fi lozoful Mircea Arman, despre precaritatea în care 
se zbate creația teoretică umanistă la începutul seco-
lului al XXI-lea. În articolul Pledoarie pentru Eminescu, 
Constantin Cubleșan relevă aspecte din lucrările criti-
cului și istoricului literar, Tudor Nedelcea, unul dintre 
cei mai activi eminescologi, iar regizorul de teatru Ale-
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xandru Jurcan prezintă cea de-a VII-a ediţie a Festiva-
lului Internaţional de Teatru Interferenţe, organizat în 
urbea de pe Someș în perioada 22-29 noiembrie 2020. 
Evidențiem și articolele: Eroarea logică formală în post-
adevăr. Un demers investigativ mic-burghez vinovat de 
Adrian Lesenciuc, America în concepţia lui Heidegger de 
Andrei Marga, Pithagorismul incipient de Vasile Zeche-
ru și cronica plastică Interfețele lui Mazilu de Christian 
Crăciun.

(A.-B. K.)

■ Numărul dublu 10-11/2020 al revistei „Vatra” 
este, cu adevărat, unul de colecție. În deschidere, un 
poem în proză de Ion Mureșan. Nu e prima dată, în 
ultima vreme, când poetul încearcă să cucerească un 
teritoriu estetic nou, împreună cu spațiile onirice. Iar 
Poem cu tractor credem că este o izbândă. Urmează pa-
gini dense de poezie și proză (memorialistică) semnate 
de Ana Blandiana, Petru Cimpoeșu, Ion Pop, Romulus 
Bucur ș.a. Cronica literară, susținută de critici tineri, 
ia în obiectiv, de preferință, cărți ale unor congeneri, 
însă și volumele câtorva poeți afl ați la maturitate și 
la apogeul creației. Pe nu mai puțin de 65 de pagini se 
desfășoară o „schiță de portret” Sorin Alexandrescu. 
Decupăm din „argumentul” lui Iulian Boldea câteva 

rânduri ce ne-ar putea sugera dimensiunile și însem-
nătatea personalității evocate: „Dosarul «Vatra» con-
sacrat lui Sorin Alexandrescu își propune să schițeze 
câteva linii ale portretului unui intelectual ce se distin-
ge prin caracterul modelator al studiilor și eseurilor, 
dar și prin lecțiile subtile ale libertății spirituale, ale 
adevărului și binelui, care ne comunică și o simboli-
că salvare «de sub teroarea istoriei». Cărțile lui Sorin 
Alexandrescu expun, în oglinda adevărului, adevărata 
noastră față, problematică, paradoxală, într-o epocă a 
solidarităților tăcute, a supraviețuirii – argumente ale 
unei pedagogii subtile despre necesara sincronizare a 
culturii române cu valorile europene, pentru edifi ca-
rea unei societăți capabile să se elibereze de propriile 
fantasme și inhibiții” (p. 40). Dintre siluetele feminine 
din paginile critice ale lui Al. Cistelecan, acum se înalță 
Anișoara Odeanu. O raritate absolută este portretul 
critic schițat de Gheorghe Perian universitarului clu-
jean D. Popovici. Personalitate cu destin frânt de tim-
puriu (1902-1952), acesta a mai avut răgazul să ne lase, 
dintr-o proiectată istorie a literaturii române moderne, 
o temeinică parte incipientă: Literatura română în epoca 
„Luminilor”. O consistentă selecție de poeme semnate 
de Louise Elisabeth Glück (SUA), laureata Premiului 

Nobel pentru Literatură pe 2020, apare în traducerea 
și prezentarea lui Emil Nicolae și în traducerea lui Paul 
Mihalache.  

■ Dinspre Iași ne vine „Scriptor”, anul VII, 
nr. 1-2 (73-74), ianuarie-februarie 2021, revistă apăru-
tă cu susținerea consiliului local și a primăriei ieșene. 
Primele 20 de pagini sunt acoperite de beletristică: 
poezie și proză, ilustrate generos, ca de-altfel toată re-

vista, cu copertele aparițiilor editoriale, precumpănitor 
ale Junimii, dar și ale altor edituri. Urmează o secțiune 
„Eminesciana”, cuprinzând articole de ideologie și isto-
rie literară, sub semnătura unor eminescologi reputați. 
Receptarea literaturii actuale se face în două fascicule 
distincte, una intitulată „Multi magistri sunt libri”, de 
comentarii, recenzii și adnotări, iar cealaltă, „Cărți co-
mentate de”, având în sumar cronici literare propriu-zi-
se. Un „Colloquium” diversifi cat pe probleme de „ches-
tionar”, „dialog” și „taifas” e, poate, capitolul cel mai 
captivant din acest număr. În stilu-i de gazetărie alertă 
și antrenantă, bine cunoscut, Robert Șerban realizea-
ză un lung interviu cu Dorin Tudoran. Pe cele aproa-
pe zece pagini ale dialogului, realizatorul de la „Piper 
pe limbă” își provoacă interlocutorul să vorbească pe 
larg și cu multă implicare psihologică despre disidență 
și exil, despre regimuri totalitare și guvernări liberalis-
te, despre literatură și condiția scriitorului în diverse 
contexte sociale și politice, despre senectute. Dialogul 
se încheie cu lectura, revelatoare, a două poeme: unul 
vechi și altul mai nou. Sub sigla aceleiași rubrici, Vania 
Atudorei stă la taifas cu două dintre cele mai mari fi -
guri muzicale ale momentului, soprana Mioara Cortez 
(Canada) și sora ei, Viorica Cortez (Franța). În chipul 
cel mai emoționant cu putință, Viorica Cortez evocă o 
idilă a ei din adolescență cu poetul Nicolae Labiș. Spre 
ilustrare, reproduce și un splendid poem cu dedicație 
pentru ea al tragicului autor. Din rubrica „Historia ma-
gistra vitae”, diversă și ea, reținem, pentru modul atât 
de personal al reconstituirii, paginile din jurnalul lui 
Liviu-Ioan Stoiciu, „din anul Revoluției”. Rubrica „Et 
in Arcadia ego” cuprinde câteva incitante eseuri, mai 
ales cele pe teme lingvistice. Și, pentru ca publicația să 
poată rămâne mai pregnant în memoria cititorului, vin 
la urmă fragmentele din jurnalul inedit al lui Romulus 
Rusan. 

(V.M.)



Ioan Vasile Bulgărean - 60

Salonul viselor

Puteți să îmi furați tot!
dar să nu îmi furați
copilăria, dragostea,
iubirea de iubită,
părinții și țara.

Puteți să îmi furați tot!
dar să nu-mi furați
liniștea, iarba verde,
copacii înfloriți,
apele curgând și cerul!

Puteți să îmi furați tot!
dar lăsați-mi

lumina ochilor, zâmbetul, umbra pe 
pământ și visul…

Visul în care nu vă mai las să-mi 
furați nimic. 

Colbăit în timp

Peiorativ privesc
din jilțul meu de anticar.
Iubesc
și blestem
necuvintele
nespuse 

și nescrise
încă.
Stive de gânduri
colbăite,
neordonate
și uitate veșnic.
Câte un nebun
mai dă binețe
din când în când
prin aplecarea capului, 
în semn de dispreț.
Mă doare
această stare
de uitare
și dezinteres.

Ioan-Vasile Bulgărean s-a născut în 14 ianuarie 1961, în localitatea Zalnoc, judeţul Sălaj. A debutat în revista 
„Pentru Patrie” în anul 1982. Este deţinător al ordinelor: „Virtutea Militară” și „Ordinul Militar” conferite de Pre-
ședintele României; și al brevetelor: „În serviciul patriei” și „În serviciul armatei” conferite de Cancelarul Ordinelor 
României. În anul 2007 i-a fost conferită distincţia Consiliului Naţional al Poliţiștilor în semn de apreciere pentru 

întreaga activitate. Din anul 2017 este membru al Asociaţiei Scriitorilor din Judeţul Sălaj.
A mai publicat următoarele volume de poezie: Dor de voi (Editura Silvania, Zalău, 2008); Saloanele iubirii (Editura Silvania, Zalău, 

2010); Visul din vis (şimleu Silvaniei, 2011); Sub semnul fecioarei (Editura Silvania, Zalău, 2013); Dragoste şi spini (Editura Silvania, 
Zalău, 2014); şoapte de toamnă (Editura Silvania, Zalău, 2016); Mi-e dor de mine (Editura Caiete Silvane, Zalău, 2019).

Alice Valeria Micu - 50

N-am avut de ales

În zilele trupului meu
n-am avut de ales între viață și moarte,
poate doar felul în care să mor.

Arareori m-am temut,
ştiam cât e de mincinoasă frica,
şi cum îţi activează adversarul.
Golul lăsat de trădare doar plânsul
îl mai poate umple.

La început nu-ţi pasă când răneşti,
regretul vine cu vârsta și cu înțelepciunea.
Tot atunci exersezi iertarea, 
încercând să îţi schimbi viitorul,

când cercul perfect al morţii
te învaţă cum să te adaptezi suferinţei.
Sintaxa frigului şi a singurătăţii
îţi scurtează cuvintele.

Între suflet și trup, plânsul e acul de siguranță,
în el atârnă unul de altul și fericirea 
abia apucă să agațe câte-o scamă.

Otrava minţii mele n-a fost distilată încă,
abia au încolțit din semințe curate 
tulpinile ce mă vor conduce la suprafaţă.
 
Am observat că în ultima vreme,
cei ce mor la întâmplare sunt tot mai mulți.

S-a născut în 14 februarie 1971, în Șimleu Silvaniei. Este secretar general de redacţie al revistei „Apostrof” și 
colaborator permanent al revistei „Caiete Silvane”, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

A publicat volumele de poezie: Mecanica sufletelor, Editura Brumar, Timișoara, 2011; Domino, Editura Eikon, 
Cluj-Napoca și Editura Caiete Silvane, Zalău, 2012 (volum nominalizat la premiile Uniunii Scriitorilor din România, 
filiala Cluj, 2012); Lumina din sângele meu, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014; Pereţi, Editura Școala Ardeleană, 

Cluj-Napoca, 2019.
A tradus volumele Cavernas del silencio (Caverne de tăcere) de Armando Valladares (Editura şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018) 

şi Cuaderno de ceniza (Tablou de cenușă) de André Cruchaga, traducere alături de Andrei Langa, Elena Liliana Popescu şi Elisabeta 
Botan (El Salvador, 2013). Publică interviuri, editoriale, recenzii literare și teatrale. Este membru fondator al Asociaţiei Scriitorilor 
din Judeţul Sălaj.



Arca poeziei

Hafez

(aprox. 1320-1390)

19 (56)
Sihastre, nu mustra bețivi și derbedei!
Păcatul altora cu tine n-o să-l iei.

Ce-i dacă-s bun sau rău? Te du pe drumul tău!
Culegi ce-ai semănat – e-o vorbă cu temei.

Nu-mi smulge crezu-n harul prevestit de veci!
Sub văl, frumos ori nu, e chipu-unei femei.

Toți vor câte-o iubită, fie treji sau beți.
Iubirea-n toate-i. Ce biserici! Ce moschei!

N-am fost doar eu gonit din al credinței cort;
și Tatăl raiul l-a schimbat pentr-un bordei.

Oricâtă vrajă-ar fi ascunsă-n paradis,
mai bine sub umbrar de sălcii și de tei.

De piatra crâșmei capul mi-l proptesc, dar de 
mă cerți, o piatră-n capul tău, să vezi scântei!

Hafez, în ziua morții, cupa de-o vei prinde-n mâini,
din crâșmă vei ajunge-n rai, așa cum vrei.

(Traducere din limba persană de Otto Starck, în vol. 
Hafez – 100 de gazeluri, Editura Univers, 1977)

Mare poet persan, a cărui principală culegere, Divanul, cuprinde poezii lirice cu formă 
fixă: rubaiate și gazeluri. Viziunea poetului e una hedonistă, căci, evocând vârtejul vieții 
pământești, el celebrează vinul, frumusețea și natura. În literatura europeană, influența lui 
l-a marcat pe Goethe. Îmbinând gazelul de dragoste cu cel filosofic, cum e și cazul celui de 
față, a avut ecouri și la noi, în opera unor Eminescu sau Coșbuc.


