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Centenar Lucaciu sau statuia călătoare

D. Păcuraru

         Se `mplinesc anul acesta, anul nea;teptatului 
r[zboi ruso-ucrainean, o sut[ de ani de la moartea 
celui `ndeob;te cunoscut ca "dr. Vasile Lucaciu" sau 
p[rintele Lucaciu". Drept recuno;tin\[ pentru 
meritele lui Parlamentul Rom]niei a binevoit s[-i 
acorde titlul de "Erou na\ional".  
         Chiar dac[ am s[rb[tori doar statuia turnat[ 
`n bronz de sculptorul Cornel Medrea, a;ezat[ pe 
un soclu impun[tor ca o st]nc[, ;i tot am avea 
suficiente elemente pentru a croi o poveste `n jurul 
acestui personaj fascinant.  
         De cine s[ vorbim `nt]i, de statuie sau de om? 
Pentru c[ zilele trecute am v[zut imaginea unor 
monumente `n jurul c[rora ucrainenii a;ezau saci 
cu nisip pentru a le proteja de bombele ;i rachetele 
aruncate de armata rus[, s[ spunem, pe scurt, 
povestea statuii dr. Vasile Lucaciu din centrul vechi 
al ora;ului Satu Mare.  
         ~n primul r]nd este un uria; de bronz, greu de 
c]teva tone. ~n al doilea r]nd, c]nd s-a organizat 
licita\ia pentru ridicarea unui monument dedicat 
celui cunoscut ca un vajnic lupt[tor, s-au prezentat 
trei proiecte. Unul este nesemnificativ ;i nu a fost 
luat `n calcul. Dou[ machete au atras aten\ia 
comisiei< una semnat[ de Aurel Popp, alta de 
Cornel Medrea. Ce aveau `n comun cele dou[ 
propuneri? Una era mai uria;[ dec]t cealalt[. 
Monumentul propus de Aurel Popp, `mpreun[ cu 
soclul, avea aproape 20 de metri. Mare ;i mult mai 
scump dec]t proiectul lui Medrea, ceva mai mic ;i 
mai ieftin. Comisia l-a desemnat c];tig[tor pe 
Cornel Medrea, drept pentru care `ntre cei doi 
arti;ti s-a iscat un conflict. De vin[ era 
personalitatea celui pe care `l imortalizau `n bronz. 
         Pe de alt[ parte, Aurel Popp era el `nsu;i un 
artist dificil. Avusese ni;te probleme c]nd a realizat 
statuia lui I. G. Duca la Timi;oara. Familia `i 
repro;a sculptorului c[ nu seam[n[ cu defunctul. 
         C]nd s-a organizat concursul pentru statuia 
fostului prim ministru asasinat de nicadori la 
Sinaia, bietul sculptor nu ;tia ce scrisese Eugen 
Lovinescu despre personalitatea ;i fizicul lui I.G. 
Duca. "O moarte cu totul nemeritat[ a f[cut din 
I.G. Duca un erou> toate ora;ele ;i t]rgurile \[rii s-
au umplut de bulevarde ;i de str[zi I.G. Duca, iar 
pie\ele publice s-au dezonorat cu  mom]ia de bronz 
a unui omule\ care nu avea nimic `n fizicul lui 
pentru a deveni statu[." Am preluat citatul din E. 
Lovinescu "Antologia scriitorilor ocazionali." 

         Dac[ bustul celui ce avea un fizic ce  nu avea 
nimic pentru a deveni statuie, `n schimb omul 
Lucaciu p[rea el `nsu;i o statuie vie. De statur[ 
mijlocie, bine legat, cu un temperament vulcanic, 
fizicul lui se preta la turnarea `n bronz. Culmea 
ironiei este c[ bustul lui I.G. Duca a fost furat de 
\iganii din Timi;oara dup[ 1989, `n timp ce stauia 
lui Lucaciu a `ntreprins o lung[ c[l[torie, trec]nd 
de dou[ ori Carpa\ii.  
         Dac[ lucrarea nu i-ar fi fost `ncredin\at[ lui 
Cornel Medrea, din bronzul monumentului f[cut 
de Aurel Popp s-ar fi turnat obuze de tun. 
         ~nainte de intrarea trupelor horthyste `n Satu 
Mare, `n 1940, ca o m[sur[ de prevedere, statuia lui 
Lucaciu fusese ridicat[ de pe soclu ;i dus[ la Lugoj. 
Dup[ un timp a fost transportat[ la Bucure;ti ;i 
a;ezat[ pe iarba din curtea creatorului s[u, 
sculptorul Cornel Medrea, unde ;i-a petrecut anii 
celui de-al doilea r[zboi mondial p]n[ prin anii 
1950. Ridicat[ din curtea creatorului s[u, Lucaciu 
de bronz a ajuns la Alba Iulia. Dar nu pe un soclu 
`n ora;ul Unirii, ci `ntr-un ;an\ de la cetatea unde a 
fost tras pe roat[ Horia ;i Clo;ca. O fi v[zut-o Aurel 
Popp c]nd se documenta pentru o lucrarea 
dedicat[ r[scoalei lui Horia. Din ;an\ul de la Alba 
Iulia statuia a ajuns la Satu Mare, pus[ pe orizontal[ 
`n curtea fostului liceu regesc, `n care, pe vremuri, 
dr. Vasile Lucaciu fusese profesor de limba ;i 
literatura rom]n[. ~n pauze, elevii de la liceul 
Eminescu st[teau pe bronzul `mb]csit dup[ at]tea 
c[l[torii ;i fumau. 
         Prin anul 1968 statuia a fost repus[ pe soclu, 
dar nu `n locul unde o g]ndise Cornel Medrea. 
Drept urmare, dup[ revolu\ia din 1989, statuia a 
fost a;ezat[ acolo unde a fost sfin\it[ `n 1936, `n 
centrul vechi al ora;ului, fa\[-n fa\[ cu cl[direa 
Dacia, fosta Panonia, ridicat[ de un fost adversar a 
lui Lucaciu, fost procuror ajuns primarul ora;ului. 
         Aceasta este, pe scurt, c[l[toria statuii dr. 
Vasile Lucaciu. Am omis s[ spun c[ `nainte de a 
ajunge la Satu Mare, `n toamna anului 1936, statuia 
a fost a;ezat[ `n fa\a Ateneului Rom]n din 
Bucure;ti.  
         Nu cred c[ mi-a; fi adus aminte de aceast[ 
c[l[torie a statuilor dac[ nu i-a; fi v[zut   pe 
ucraineni cum a;eaz[ saci cu nisip `n jurul statuilor 
din pie\e, prea mari pentru a fi luate de pe soclu ;i 
puse la ad[post. C]nd oamenii sunt cuprin;i de 
nebunie, sunt pu\ine ;anse ca operele de art[ s[ 



4

scape nev[t[mate. Unele sunt distruse pur ;i 
simplu, altele furate.  
         S[ nu avem impresia c[ alte monumente aflate 
`n zone de conflict au avut norocul statuii dr. 
Lucaciu. Dup[ primul r[zboi mondial au disp[rut 
lucr[ri de art[ cu totul deosebite. Ca s[ ne referim 
la acela;i spa\iu de unde a pornit `n lume refugiata 
statuie a lui Lucaciu, au r[mas imagini ale unor 
monumente de mare valoare artistic[. A; aminti 
aici statuia poetului Petofi ;i a lui Kolcsey de la 
Carei. Ungurii nu au fost la fel de prev[z[tori cu 
statuile poetului na\ional ;i a autorului imnului 
na\ional ca rom]nii. 
         Cu ocazia Centenarului dr. Vasile Lucaciu va 
fi comemorat omul, ;i doar `n treac[t statuia lui. 
F[r[ `ndoial[, omul a fost fascinant. ~n ce fel? P[i 
s[ vedem. Biografia dr. Vasile Lucaciu?  O via\[ pe 
c]t de dificil[ pentru omul care a fost, pe at]t de 
fascinant[ pentru memoria colectiv[.  
         P]n[ ;i datele na;terii ;i ale mor\ii sunt pline 
de semnifica\ii. Se na;te cu dou[ zile `nainte de 24 
Ianuarie ;i moare cu trei dou[ zile  `naintea datei 
de 1 Decembrie astfel c[ are parte de funeralii 
na\ionale `n ziua de 1 Decembrie 1922. La funeralii 
particip[ primul ministru Ion I. C. Br[tianu, al[turi 
de care fusese `n perioada neutralit[\ii.  
         Dac[ `ncepem povestea vie\ii sale de la ultimii 
ani spre `nceputuri, avem `n fa\[ tabloul trist al unui 
om singur, p[r[sit de to\i. Imaginea de om care a 
`nfruntat cu t[rie toate vitregiile sor\ii este aureolat[ 
de un sf]r;it care `l apropie de martiraj< este b[tut 
;i aruncat `ntr-un ;an\ de rom]nii lui `n timpul 
campaniei electorale din 1922. De aici i s-a tras ;i 
boala, apoi moartea la 70 de ani.  
         De altfel, omul `;i f[cuse datoria. Noua 
Rom]nie nu mai avea nevoie de persoane 
incomode. Pentru c[ efectiv, Vasile Lucaciu a fost 
un personaj incomod. Se \ineau conflictele de el ca 
scaiul de gub[.  
         Dup[ procesul Memorandi;tilor primind 
cinci ani de pu;c[rie, `i spune nevestei s[ fie m]ndr[ 
c[ b[rbatul ei a primit cea mai mare pedeaps[ 
dintre to\i cei condamna\i.  
         ~n perioada neutralit[\ii c]nd :tefan Tisza 
`ncearc[ s[ atrag[ `n r[zboi Rom]nia de partea 
Austro-Ungariei, `i promite primului ministru 
Br[tianu c[ va amnistia to\i rom]nii ardeleni cu 
excep\ia lui Lucaciu ;i Goga.  
         Refugiat la Bucure;ti la izbucnirea r[zboiului 
aflat pe listele electorale al[turi de Octavian Goga, 
se revolt[ at]t guvernul de la Berlin c]t ;i cel de la 
Viena ;i Budapesta cer]nd imperios guvernului de 
la Bucure;ti s[ fie sco;i de pe liste cei doi refugia\i 
ardeleni.  
         S[-l urm[m `n c[l[toria lui spre America, 
travers]nd Rusia aflat[ `n focurile revolu\iei 
bol;evice spre   a aduna voluntari rom]ni s[ se 

arunce `mpotriva armatei austro-ungare? Este 
primit `n audien\[ de pre;edintele Wilson `n fa\a 
c[ruia pledeaz[ pentru cauza rom]neasc[. Unde 
nu-l g[sim pe acest pop[ neast]mp[rat. La Vatican, 
cu o misiune diplomatic[, la Paris, la Geneva, la 
congresul raselor de la Londra. Str[bate \ara-n lung 
;i-n lat, adeseori l[s]nd `n urm[ s[m]n\[ de 
scandal. Din cauza ideilor pe care le propaga. 
Ajunge s[ fie acuzat, pe nedrept, ;i de atac terorist 
cu bomb[ asupra unui rom]n filo-maghiar.  Este 
achitat la proces.  
         ~n jurul lui Lucaciu legendele s-au creat `n 
timpul vie\ii sale. Iar f[r[ legende ;i mit nu pot 
ap[rea marile personalit[\i, de orice natur[.  
         S[ ne oprim ;i la omul de cultur[, la filozoful, 
la autorul unei Istorii a lui Fo\iu? Era, f[r[ `ndoial[, 
un adept al ;colii latinizante din Transilvania. O 
lupt[ pierdut[ de ardeleni `n fa\a lui Maiorescu. 
~nvins[ de spiritul  critic a lui Maiorescu, 
megalografia ardeleneasc[ avea s[-;i ia revan;a `n 
perioada neutralit[\ii c]nd acela;i Maiorescu se l[sa 
sedus de cultura german[ `n detrimentul 
interesului na\ional.  
         Dac[ latinizan\ii lui Cipariu ;i a ;colii lui 
B[rnu\iu, pe care o urma Lucaciu, au gre;it `n 
numele unei idei, Maiorescu la r]ndul lui a gre;it 
sus\in]nd intrarea Rom]niei `n r[zboi al[turi de 
Germania ;i Austro-Ungaria. 
         Nu po\i avea dreptate tot timpul, dar e;ti iertat 
dac[  de av]ntezi `n lupt[ numele unei idei. 
         Lui Lucaciu probabil c[ i se pot repro;a multe, 
dar nu ;i c[ s-a ab[tut fie ;i pentru o clip[ de la calea 
ce trebuia urmat[ de rom]ni.  
         Nu `l vom g[si `n cercul junimi;tilor. George 
Vulturescu a lansat ideea c[ Vasile Lucaciu a scris 
`mpotriva lui Eminescu. A;a este, dar `n acela;i 
timp Vasile Lucaciu se `ncadreaz[ `n alt[ ;coal[, 
pierz[toare pe t[r]mul limbii, dar c];tig[toare pe 
t[r]m na\ional. Al[turi de marele s[u prieten 
Octavian Goga, "un poet romantic ;i un pop[ 
nebun" cum singur se gratuleaz[ Goga, `l reg[sim 
pe Vasile Lucaciu `n compania lui   Delavrancea,   
dar ;i a "scriitorilor ocazionali" Take Ionescu, 
Nicolae Filipescu, I.G. Duca. Oameni politici mari, 
dar scriitori mode;ti.  
         Dr. Vasile Lucaciu `nsu;i poate fi `ncadrat `n 
r]ndul scriitorilor ocazionali. Militantul 
"lupt[torul", oratorul, neast]mp[ratul pop[ despre 
care regele Ferdinand zicea c[ nici nu ;tie ce fel de 
pop[ este, Vasile Lucaciu poate fi numit f[r[ nicio 
urm[ de  `ndoial[ omul unei singure idei< unirea 
tuturor rom]nilor `ntr-un singur stat. Toate oile 
`ntr-o singur[ st]n[. Ca s[ se apere pe lup de ispita 
oilor, s[ le p[zeasc[ pe oi de foamea ;i n[ravul 
lupilor.

martie 2022Poesis LECTURI PE CONTRASENS
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Lirism `ntre firesc ;i livresc

:tefan Vida Marinescu

        În peste jumătate de veac, Ion Pop a arătat că 
este şi Poet, nu doar un eminent critic şi istoric literar 
(universitar). În tonuri elegiac-melancolice, lirica sa 
primă, din „Propuneri pentru o fântână” / „Biata 
mea cumințenie” / „Gramatică târzie” / „Soarele și 
uitarea” / „Amânarea generală”, prin versurile 
„alese” a fost antologată în spirit vizual, meditativ şi 
confesiv, în „Descoperirea ochiului”. Din aceste 
cărţi, dar şi din următoarele, cu motive-obsesii, unele 
versuri ca profesiuni de crez liric, adică din „Elegii 
în ofensivă” / „Litere și albine” (inclusiv din ciclurile 
„Ritmuri şi zgomote”, „Carnet roman”, altul de titlu), 
din alte volume „de subvenţie livrescă” – după o 
inspirată observaţie, cu obsesive racorduri ale „orei” 
(în accente mirabile) precum: „În fața mării” (cu 
ciclurile „Pietre sub pietre”, alături de alt ciclu, 
identic titlului), „Casa scărilor”, eterogen şi 
reprezentativ prin alte cicluri, „Degetul lui Bach” şi, 
cu prozaic titlu, „Ocazii, momente, întâmplări”, 
alături de „Lista de așteptare” şi, de frapantă 

oralitate, „Trei drumuri” până la ineditele-
crepusculare alcătuiri „Ca vechi făcător de versuri”, 
inadecvat şi ocazional, ca de jurnal liric, aşadar din 
toate aceste elegii, Poetul Ion Pop, graţie splendidei 
ediţii antologatoare „Ferestre”, de la excelenta 
Editură clujeană „Școala Ardeleană” (prin eminentul 
George Dâncu) îşi selectează versuri, însumate 
elegant şi bogat în ecouri critice, care, la unison, 
interpretează o creaţie de peste 55 de ani, ca reflexiv-
confesivă, în relaţia blagiano-bacoviană, cu anume 
convenţii soresciene şi nichitastănesciene. Cu 
inspirate observaţii, de la Al. Cistelecan, Gh. 
Grigurcu, M. Mihăieş, P. Poantă, până la N. Oprea, 
R. Voncu ori Cl. Komartin. 
        Lirica lui Ion Pop se relevă ca una a lucidităţii, 
intelectualistă, de bândă ironie dar şi de sarcasm şi 
improvizaţie viguroasă, cu disonanţe şi 
fragmentarism, pe fond melancolic, cu predispoziţie 
către parabolă şi polemic, cu aer ceremonios şi 
confesiv. Multe texte fiind datate, temporal, liricul 
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dedându-se risipei, inchizitorial şi autoinchizitorial, 
printr-un noian de sugestii şi toposuri mitologice, 
cărturăreşti, care nu o dată, obturează metafora. Dar 
sunt de reţinut prin senzorial şi senzual, prin 
tensiunea nostalgiei, prin problematizare şi atitudine. 
        Ideile prevalează în „câmpul tactic” al liricii lui 
Ion Pop. Prin contemplaţii şi elegii „ofensive”, 
asumate ca atare de Poetul sensibil şi la social, retoric 
dar şi concentrat, cu simţul grotescului, cu oarecare 
cinism, atent la „rumoarea” Fiinţei. 
        Aforistic şi cochetând, cu umor şi textualisme, 
abandonând, agresiv, cuminţenia dar păstrând 
„ferestrele”, vederile – de dinapoi, mai ales, între 
ludic şi reactiv la emoţia superioară, cultă. Poetul 
evocă esenţe, de la Pythia, Apollo, Omphaios, până 
la Brâncuşi, Rilke, Gellu Naum, Sisif, de la Messia, 
Rembrandt, Montale ori Luther, până la Roma, 
Alexandria, Liguria, Delphi ori Someş. Într-un 
periplu-melanj, cu rezonante-embleme cultural-
civilizatorii. Cu empatice dedicaţii unor personalităţi 
contemporante. Nume şi toposuri de panoplie şi 
elevat cosmopolitism. 
        Poetul luptă cu memoria dar şi cu uitarea. Cu 
moartea dar şi cu nemurirea. Provocând fragilitatea 
Fiinţei, după ce a abandonat discreţia, mitul, utopiile, 
ieşind în stradă pentru alte livreşti erezii şi preţioase 
reverii de intelect. Cu persiflări disciplinate, cu 
insurgenţe, dedat – conform lui Al. Cistelecan – 
„nostalgiei plenarităţii”. 
        De la sentimentalisme şi tradiţionalist-ritmice 
afecte, Poetul Ion Pop îşi nuanţează debitul retoric şi 
anti-retoric cu dans, oase, glod, lumină, casă, 
întuneric, geologic, muzical, între linii (geometria e 
bogată), cu mâini şi nevoia de... cercuri. Între Doinaş 
şi Cezar Baltag. Între văz şi auz, exclamativ şi 
interogativ, cu tabele (elemente chimice), cu numere 
(á la Nichita), cu majusculări (ca la simbolişti), cu 
ochi şi salam Victoria, cu ajutor social şi clepsidră, 
enumeraţii, latinisme şi franţuzisme, cu italienisme, 
timp şi spaţiu, toate fiind subsumate unui „fel de nor” 
neomodernist. Conferit şi de piramidă, de misticisme, 
de sărbători religioase, de nume neaoşe, cu trimiteri 
obsesive către Profesor (M. Zaciu?). Dar şi cu marş, 
cu revoluţie, cu faraon, în regim eteroclit şi 
amestecând antichităţile cu românitatea. 
        Abstractul şi concretul, simbiotic şi reflexiv, 
vor asigura fluxul poematic, materialitatea expresiei, 
cu paradoxuri cu tot. Iar Poetul Ion Pop se exhibă, 
vădit, căutând revelaţia, constanta lirismului său 
rămânând elegia „ofensivă” în contra uitării, 
„ofensând” Realul. Neacceptând livrescul ca (şi cu) 
mască. 

        Poezia din „Ferestre” se vrea, în gradare, şi un 
elogiu serenităţii. Aspiraţiei către lumină, senzaţii, 
parfum. Sinesteziei ofrandă. Poemul, inegal, e 
dramatic, uşor teatral, de vitalitate a memoriei. Sub 
semn, parţial, al avangardei, cultivată cândva de Poet 
(în prima-i calitate, cea de eseist şi de critic). 
        Simplă dar profundă, vocea lirică e amplificată 
de un discurs iconoclast, prin orfice distilări, prin 
geometrizări spiritualizate, în respiro cerebral, 
raţional, cu nuanţări expresioniste. Poetul 
radicalizează contemplativul, resemantizează criza 
cuvântului, intimist şi acut. 
        Viaţa pentru Ion Pop e prioritară scrisului, deşi, 
după avangardişti, literatura e viaţă. Iar cărţile 
imensei biblioteci a scriitorului-Poet au devenit 
participative, nemaifiind abstrase de (la) Real. 
Exorcizând panica, deşi (sau tocmai de aceea) sunt 
contaminate de placidul Real. Iar angoasa, spaima, 
asocierile intelectului, obsesiile şi nostalgiile 
(nevralgiile?) naturii şi ale artei arată, limpede, 
coordonatele ordonatoare ale esteticii Poetului de la 
Cluj. 
        Fără morgă academică (la care unii s-ar fi 
aşteptat), Ion Pop livrează, ca poet citadin, prin 
excelenţă, cu orgoliu, semnificaţii şi metafore 
(chiar!), în registre variate, de plasticitate şi de acord 
vioi şi proaspăt, motivele sale consacrate: fereastra 
şi ochiul (de Argus). Fixând o atitudine de spirit 
analitic, sceptic dar stoic, dincolo de convenţia 
livrescă, între firesc şi livresc (cum observa, inspirat, 
Nicolae Oprea, într-o carte a sa). 
        Cu dublu profil liric, Ion Pop tranzitează, fast, 
ca fond al problemei, neomodernismul şi 
neoexpresionismul unei poezii de naturaleţe, 
discursul – cum bine crede R. Voncu – e narativ-
confesiv, fiind un act de combustie interioară, în 
alternanţe duios-viril-sarcastice. Versul său e i-
luminat de spaime dar iniţiază, repudiind haosul din, 
cel puţin, cetatea literelor. După începutul teluric dar 
şi al reveriei, cu valenţe şi „speranţe” metafizice, cum 
s-a observat, deja, de o geometrie fragilizată prin 
ironie (ori stimultată de aceasta), Ion Pop accede, 
solemn şi surâzător, la „apropiere, până la 
identificare, dintre trăit şi scris”, invocând condiţia 
Artistului în faţa ispitelor de orice fel, moderat, 
delicat, sensibil. 
        O atestă din plin acest volum antologic, 
„Ferestre”, care se vrea unul (Al Cistelecan, de 
excelenţă) „al locului privilegiat al dialogului cu 
lumea”. Volum „încăpător” (vorba lui Ion Barbu), cu 
totală deschidere. Revelatoriu prin actuala „Şcoala 
Ardeleană”.

martie 2022Poesis CRONIC{ LITERAR{
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Nervul moral ;i lirica `ntoarcerii `n timp

Gela Enea

Am preluat, în acest titlu al recenziei mele, o 
sintagmă din prefața amplă, semnată de cunoscutul 
critic literar, profesor universitar, Alexandru 
Cistelecan, cu privire la antologia lui Toma Grigorie, 
Cina cea de toamnă, volum publicat în anul 2021, la 
editura bucureșteană Eikon. 

Ca orice antologie care se respectă, cartea lui 
Toma Grigorie conține nu numai poemele unor 
volume apărute în intervalul 2011-2018, alături de 
ineditele din perioada 2019-2021, ci și un sumar al 
notelor critice pe marginea acestor volume, ceea ce 
ajută cititorul neinițiat să pătrundă mai bine în lumea 
ficțiunii autorului. 

Din prea calmul contemplării și din scăpărări 
mai vituperante, ca să-l citez pe Alexandru 
Cistelecan, Toma Grigorie aduce în fața noastră o 
lume pestriță, în sentimentalismul ei declarat, tratată 
cu superioară înțelegere de un autor care i-a traversat, 
atent și implicat, atât bulevardele luminoase, cât  și 
străduțele întunecate, de unde pot răsări întrupări 
parcimonioase de îngeri sau demoni. 

Registrul dominant este cel reflexiv, chiar dacă 
sunt în acest volum cadre naturale surprinse în 
diferite anotimpuri, desigur cu o mai amplă prezență 
a toamnei, așa cum se observă și din titlul cărții, ce 
reia, de fapt, titlul unui volum publicat anterior. 

Un pretext biblic și un tablou imortalizând, în 
subsidiar, trădarea, la Toma Grigorie  capătă 
semnificații metaforice noi: poezia poate fi o hrană, 
una spirituală, evident, și dacă ea este pusă pe masa 
cititorului toamna, înseamnă că este și cea mai 
rodnică, a avut de adunat alte anotimpuri, fiecare cu 
prinosul său. 

Din volumul Cina cea de toamnă, care 
deschide antologia, citesc primul text în care, sub 
patronajul biblic al lui Isus Cristos, patronaj 
asemănător cumva celui prezent și la Vasile 
Voiculescu, autorul încearcă să intuiască în mod 
corect urmele Sfântului, pe ape, unicul semn al 
salvării posibile, când întârzie peștișorul de aur, 
”singurul care m-ar repune în poveste”, așa încât: ”Pe 
urmele lăsate de Iisus pe ape / pătrund în eter / cu 
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fiecare clipocit de undă”. (Pe urmele lăsate de Iisus 
pe ape) 

O abordare a legii compensației ori, mai 
degrabă, a dialecticii indubitabile, oferă poemul 
Noaptea din lună, unde se remarcă tenta muzicalității 
versului scurt: ”moartea din viaţă renaşte/viaţa din 
moarte-şi ia rost/numai oul de Paşte/nu mai e viril 
cum a fost...” 

Ora de veșnicie, nu este, în pofida acestui titlu, 
un poem al eternității, dimpotrivă, cadrul exterior 
devine purtător de simblouri ale morții: carnea 
putredă pe oase, făcând silă până și câinelui 
pământului, movilele cimitirului, colțul nopții, de 
unde se va fi ivit, la un moment dat, și poetul. 

Ca și Lucian Blaga, din În marea trecere și 
Toma Grigorie adresează o invocație divinității, întru 
îndurare: ”Opreşte Doamne curgerea simt cum se 
goleşte cerul/cu repeziciune”. (Nici n-am aruncat 
piatra) 

O viziune terifiantă a lumii descoperim în 
imaginarul poetic al textului, cu un titlu sugestiv 
pentru temă, Sub cupola nopții, din care citez: 
”capete odihnindu-se în gura hămesită / a leilor / 
Totul e posibil / sub cupola / circului de noapte al 
poeziei.” 

Am trecut în imaginație este un manifest liric 
unde apare,alături de relația intrinsecă artist-viață-
operă și motivul dominant al toamnei existențiale: 
”merg pe urmele mele / să caut vizuina în care s-a 
ascuns / vietatea trecută prin faţa ţevilor / atâtor puşti 
de vânătoare / frunzele toamnelor au acoperit / forma 
urmelor şi mirosul / nici câinii cei mai versaţi / nu le 
mai pot depista / am trecut în imaginaţie/cu arme şi 
bagaje / încerc să mă reinventez / cât de cât fidel...” 

Toma Grigorie nu-și face iluzii în legătură cu 
gratitudinea contemporanilor, știe foarte bine ce va 
urma post mortem, adică un vis în vis, minimalizat 
printr-un avion de hârtie făcut dintr-o pagină de 
revistă: ”Absenţa mea din urbe / n-o va băga nimeni 
/ de seamă cu siguranţă / voi lipsi de la micul dejun / 
al poeţilor insomniaci / de la prânzul stelelor 
căzătoare / de la apelul de seară/al morţilor vii / cine 
să-mi regrete inexistenţa / existenţa / în lumea asta / 
absentă absentă”. 

Nu lipsește nici adierea soresciană a morții, așa 
cum recunoaște însuși Toma Grigorie: ”Zeul alb 
coboară pe horn / pâş pâş vorba poetului”. (Zeul alb) 

Fără a deveni pamfletar, nici măcar ironic, doar 
convins de răul provocat de personaje ale unui 
prezent politic falimentar, Toma Grigorie crede că 
”suntem cu toţii/clonele lui Vladimir şi Estragon”. 
(Așteptăm) 

Al dolilea volum antologat este Cum am lăsat 
poezia să-mi spună adio, apărut la Editura Tracus 
Arte, în 2014 și care conține în incipit textul 
programatic mâna trecerii: ”karma se odihneşte în 
şezlongul de / pe balcon descifrând harta / cerului / 

dependenţa de cărţi îmi ţine mintea / acasă nu ştiu 
cum se descurcă feeling-ul / necititorilor/mâna 
trecerii îmi leagănă şezlongul”. 

Un timp retro permite autorului să se imagineze 
copil, cu tot ceea ce aduce cu sine această vârstă a 
candorii: ”cobor odată cu primii copii / matinali / îmi 
sprijină căderile voite / zăpada virgină cad / mă 
rostogolesc de trei ori peste cap/iată-mă din nou / un 
puşti cu picioarele strâmbe/singura identitate 
asumată.” (identitate) 

Adaptabilitatea la ceea ce îți oferă sau îți fură 
viața devine prilej de reflecții în poemul la nivel 
cerebral din care citez: ”dincolo / de graniţele 
materiei se poate / trăi gândeşte / la nivel cerebral 
trebuie să / înveţi să mergi fără / picioare să pipăi fără 
mâini”. 

Posteritatea nu i se arată lui Toma Grigorie una 
generoasă, de aceea, poetul anticipează: ”viermele 
îmi roade cărţile/coşciugul de hârtie îmi flutură pe 
umeri”. 

În anul 2018, autorul publică volumul Fața de 
pe nisip, titlu regăsit și la primul poem al cărții citate, 
care accentuează ideea perisabilității, a expunerii  
identității la îndemână, unor factori perturbatori, ce 
pot fi  vântul și  pașii unor cititori grăbiți, de ce nu?! 
( există o trimitere la pendulul lui Foucault, pentru 
imaginea propusă). 

Pretextul liric al feței de pe nisip apare din nou  
în textul Trec pe lângă fața de pe nisip: ”Trec pe 
lângă mime / faţă de nisip / ca pe lângă un străin / 
Niciun semn că m-aş recunoaşte”. 

Câteva poeme prezintă convingător  percepția 
anilor când poporul avea un singur mare tătuc și, 
cum, din răzbunare pe o asemenea paternitate 
dureroasă, bunicul poetului și-a botezat câinele (cum 
altfel ar fi putut?) Stalin. 

Textele cuprinse în capitolul Inedite dezvoltă 
tema actuală a bolii și a izolării provocate de virusul 
atât de cunoscut: ”O lume întreagă stă cu privirea / 
aţintită în sus. / Tavanul mi se pare că / se apropie, / 
se apropie. Şi totuşi sunt condamnat / să nu părăsesc 
încăperea. / Stai acasă! Stai acasă!” 

Invocarea vârstei copilăriei este prezentă și în 
poemele inedite, ca o barcă de salvare a sufletului, 
iar confesiunea tulburătoare a arderii poetului stă 
mărturie pentru asumarea conștientă a destinului: 
”Din cuvinte, picură o lumină de dincolo de lume, / 
poate aprinde casa. / Ai mei n-au nicio vină. / Ard ca 
o torţă, nicio apă nu mă poate stinge.” (Incendiu) 

Chiar dacă poetul coboară în sine, treaptă cu 
treaptă , așa cum ne spune în ultimul poem din acest 
volum, drumul înapoi este posibil prin recuperarea 
sine die a Poeziei pe care a slujit-o cu har și cu 
devotament, fapt ce înseamnă și o invitație la lectură, 
un bun prilej de cunoaștere și de autocunoaștere din 
partea noastră.

martie 2022Poesis CRONIC{ LITERAR{
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Gellu Dorian – Discre\ie ;i iubire fa\[ de aproapele Dumnezeu

Miruna Mure;anu

        Cu un parcurs poetic, mai ales în ultima 
perioadă de când a plecat în Austria, remarcabil, 
Miruna Mureşanu, deşi biologic dintr-o promoţie 
mai veche, a publicat prima carte de poezie abia în 
1994. După o îndelungă decizie cu sine, cunoscând 
efectele poeziei în diverse etape, ca profesor de 
limba şi literatura română, apoi ca traducător şi 
redactor de revistă care se ocupa chiar de „universul 
cărţii”, frecventând diverse cercuri literare cu o 
prezenţă discretă şi aplicată interesului pentru o 
astfel de viaţă destul de agitată, cum este viaţa 
literară de la noi, acum fără prea mari perspective 
spre gloria la care visează cei mai mulţi, deci după 
o astfel de experienţă în espectativă, a decis târziu 
să se dedice scrisului. De asemenea prezenţa ei, din 
ultima vreme dar şi în timp, în mai toate revistele 
literare din România o face şi mai activă şi în 
atenţia cititorilor de poezie. Cărţile ei de poezie, de 
la Secunde desfrunzite, 1994, la Vinovăția 
memoriei, 2002, Lumina mântuitoare, 2012, 
Spovedanie, 2016, Lecții de Înviere, 2018, Timpul 
nostalgiei. Poeme pentru M., 2020 şi Psalmi fară 
titlu, 2020, conferă un parcurs ascendent, în aceeaşi 

manieră a versului aşezat în pagină într-o 
consecventă linie de o eleganţă aparte, de la distih 
şi terţină la catren, rar într-o aşezare liberă, cu o 
melodicitate şi ritmicitate interioare, sugerând o 
deschidere şi aplecare spre concept grafic al aşezării 
în pagină, o anumită igienă, care o face distinctă în 
rândul poeţilor de la noi, mai ales al poeziei de o 
relevantă nuanţă feminină. Însă poezia ei nu se 
caracterizează, în mod special, prin feminitate, 
printr-o blândeţe a stărilor, afective şi nonafective, 
ci printr-o acurateţe ce duce spre un androginism 
edulcorat şi sobru. De la poezia de stare şi notaţie 
din cartea de debut, poezia ei a trecut la starea de 
meditaţie şi refiltrare a memoriei printr-un spectru 
al cuceririi spaţiului divin ce-şi are bolta în sufletul 
omului, împlicit şi în sufletul ei de poetă.  
        O anumită „lumină mântuitoare” îi străbate 
poezia începînd cu a treia carte publicată, lumină 
care se transformă în „spovedanie” cu iz religios-
mistic, ca, dintr-o convingere a harului divin ce se 
aşază peste om de la o vreme, să devină „Lecţii de 
Înviere”, ca apoi să revină la un „timp al nostalgiei” 
ce se transpune în daruri poematice pentru M, iar 
acum să descopere pe „aproapele Dumnezeu”, pe 
care-l iubeşte aşa cum îşi iubeşte semenul. Pare a fi 
totul, până aici, scris într-un fel de program, deşi 
poezia ei nu este una programatică, de o anumită 
cerebralitate, ci mai curând una de stare a 
profunzimilor trăite într-o perpetuă înclinare spre 
frumuseţea cuvântului devenit esenţă. 
        Analizând poezia Mirunei Mureşanu, Daniel 
Corbu vedea în aceasta „sonorităţi imnice, volute 
serafice, într-o nesfârşită utopie a armoniilor, a 
drumului spre lumină.” Nimic mai adevărat, această 
prezenţă deosebită a poetei în interiorul poeziei sale 
ţine de o anumită suavitate, combinată cu o 
gravitate, uneori în căutări filosofice ce găsesc 
respiraţie în chiar cuvintele aşezate în poezie prin 
concepte proprii. De aici şi aplecarea poetei spre 
psalmul, nu cel ce închină osanale, laude divinităţii, 
ci acela ce se închină inimii, loc unde respiră cel 
iubit, cel aproape, poate însuşi Dumnezeu. Astfel, 
căutând în tăcerea cuvintelor metaforele pentru 
foamea ei de poezie, poeta reuşeşte în cartea 
psalmilor fără titlu să se înscrie într-o formulă, în 
limita comparaţiei lui „cum” şi nu a lui „ca”, într-o 
tehnică a scrierii poeziei ce pare a o singulariza în 
arealul poeziei feminine de la noi – observam într-
o notă pe coperta unei cărţi a Mirunei Mureşanu. 
Această căutare a ei, spre un soi de calofilie intimă 
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a cuvântului bine aşezat în poem, continuă şi în alte 
cărţi, dar cu precădere în această nouă carte, ivită 
din sintagma biblică „iubeşte-ţi aproapele”, 
sintagmă pe care o dezvoltă într-o construcţie de 
largă respirare, în acelaşi fragmentarism pe care l-
a practicat poeta de la început. 
        Deşi aşa pare că s-ar dori, poezie Mirunei 
Mureşanu din ultimele ei cărţi, dar mai ales din 
acest volum, nu este una în esenţă religioasă sau 
dedicată sentimentului creştin al fiinţei, ca să 
parafrazez sintagma noiciană, ci mai curând una a 
descărcărilor de sine, după ce în fiinţa ei s-a aşezat 
speranţa într-o alt fel de lume sau de înţelegere a 
lumii, speranţă care linişteşte şi deschide noi 
perspective sufletului. În esenţă, poezia ei este una 
a sufletului care-şi doreşte un trup cât mai sănătos, 
mai într-un îndelung trai în acest rai care este aici 
pe pământ nu în altă parte. Dacă în cărţile de până 
acum, cele consacrate sentimentului sau impactului 
cu divinitatea, cu fiinţa celui trimis să ne mântuie, 
în această carte – Aproapele meu Dumnezeu – 
Miruna Mureşanu se apropie de cel ce se întrupează 
în ea, aşa cum, de fapt, trebuie să fie credinţa în 
Dumnezeul unic, adică cel ce se fiinţează în tine, îţi 
devine aproapele pe care-l iubeşti aşa cum iubeşti 
o fiinţă dragă. Chiar de la primul vers al cărţii, care 
poate fi şi un crez poetic („niciodată nu voi ascunde 
poemul acesta de nimeni”), poeta face o destăinuire 
de mare sinceritate, atrăgînd atenţia că, deşi scris la 
„timpul imperfect”, el merită să devină vizibil 
oricui şi în plus nu este nimic altceva decât „o 
imagine a mea într-o oglindă”: 
 

„fără de care m-aş vedea poate altfel 
 
dintr-un singur motiv al unei priviri care 
închipuie 
fuga şi umbra mea la un loc 
 
fără să atragă nimănui atenţia 
că murisem de nu ştiu câte ori până acum 
 
împleticită în târziul precum o capcană 
şi-n resturi de ninsori în formă de drum 
  
din care mă hrănesc atunci când rescriu 
din ce în ce mai mult să nu uit 
imaginea aceea a mea din oglindă 
 
pe care încerc să o negociez numai cu timpul 
 
fixând cu privirea fiecare secundă 
prin limpede-armonia fecundă a semnelor 
 
care-mi vând mai departe iluzii 
 
în loc de concluzii la surâsul complice 

al singurei umbre care-mi tulbură somnul 
 
fiind cu mine întruna înapoi 
prin poemul unui timp imperfect 
 
plin de ziduri şi porţi dintr-un singur motiv 
al unei priviri care închipuie 
ruga şi umbra mea la un loc 
 
fără de care m-aş vedea poate altfel 
 
sau nu m-aş vedea doamne deloc” 

 
        O încercare de portret în oglindă, dar nu într-
o oglindă de aranjare cosmetică, ci într-una a 
sufletului expus într-o relativitate ce este, în partea 
a doua a fragmentului, într-o relaţie directă cu sinele 
poetei, ivit sau nu în privirea ei. De la acest prim 
fragment, pentru că întreaga carte este un poem 
compus din fragmente în care se face diferenţa prin 
primul vers bolduit ca titlu al acelui fragment, şi 
până la Epilogul, care, într-o formă ce continuă 
conţinutul cărţii şi întrucâtva şi portretul sau 
autoportretul poetei, totul este scris într-o tensiune 
echilibrată de o stare în care poeta arde continuu 
prin şirul lung de tropi, într-o stilistică de ţinută ce 
defineşte, în fond, omul.Astfel, ea se face tribut 
cuvântului unic, prin reducerea luminii la unicitatea 
acelui cuvânt, care, prin încercările ei, îi conferă 
poetei speranţa „să mai trăiască prin amânări o 
vreme”. Aici se întrevede clar o teamă, care nu este 
asemănătoare cu frica în faţa unui inevitabil final, 
ci cu teama de-a nu-l pierde pe Dumnezeu, 
aproapele câştigat în ultima vreme, când „a crede” 
a devenit „a fi”, aceasta devine imediat „umbra 
ultimei umbre pe care o-mbrac”. Apare astfel o 
vestimentaţie absolut poetică, de stil remarcabil, în 
care imaginile devin trupuri concrete ale fiinţei de 
care nu te poţi despărţi. „Taina” în care ea se afundă 
este una care a dominat timpul trăirii, într-un 
interior al fiinţei, chiar dacă afară „e noapte 
demult”. 
        Acest autoportret se dilată în imagini ce curg 
una din alta, făcând, chiar şi atunci când fragmentul 
este dedicat unei plecări din această viaţă, o aceeaşi 
stare ce prelungeşte teama şi siguranţa că „uitarea 
nu poate să fie niciodată un lux”. Nici singurătatea, 
astfel „nu poate fi de vânzare”, chiar dacă ea îi este 
dată cu asupra de măsură poetului. Astfel, prin 
aceste evadări din sine, în relaţie cu alte fiinţe, 
Miruna Mureşanu se are în vedere pe sine, pe cea 
în care trăiesc, alături de Dumnezeu, fiinţele ei 
dragi, care, în final, se aşază în „paranteza unei 
simple întrebări a fi sau a nu fi”. Nimic nu este mai 
comun, mai de alungat sau de acceptat ca 
„blândeţea sălbatică a timpului”: 

martie 2022Poesis CRONIC{ LITERAR{
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„...pare un psalm fără titlu într-un volum 
pe care nici nu mai ştiu dacă l-am scris 
 
(sau dacă este încă pe drum) 
 
chiar dacă a umplut apele nesomnului meu cu 
metafore 
 
pe care încerc cu fiecare nostalgie să le traduc 
printr-un fel de-a fugi înapoi sub un nuc 
 
unde viaţa are încă forma incoherentă a unei 
iluzii 
 
foşnind ca un fluture...” 

 
        În spaţiul acestor „incoherenţe” iluziile devin 
limpezi într-o formă poetică în care notele muzicale 
acceptate de poetă devin silabe, silabele, cuvinte, 
iar cuvintele se transformă într-o simfonie ce leagă 
o temă care revine din moment în moment pe voci 
ce produc, prin alteraţiile dintre octave, adevărate 
arii. Aşa, în această arhitectură, este construită 
această carte a Mirunei Mureşanu, fiind poate cea 
mai legată în firul ei narativ, susţinut de firul şi 
fiorul poetic în care ni se destăinuie o viaţă de om. 
De altfel, între „simplitatea care nu mai există” şi 
complexitatea discursului poetic se simte un aer ce 
ţine de o anumită modernitate, susţinută de 
densitatea unui tradiţionalism sui generis, pe care 
poeta şi-l filtrează prin ceea ce înseamnă ştiinţa de 
a construi un poem pe mai multe paliere. Şi aici 
palierele sunt fragmentele, fiecare distinct, toate 
într-un fel de etaje ce urcă la înălţimi, până acolo 
unde „aproapele Dumnezeu” poate fi văzut de la 
primul la ultimul etaj al edificiului poetic. Nu se 
poate ajunge acolo cu liftul sau eludând un palier; 
fiecare se cere explorat cu atenţie, pentru că în 
fiecare există ceva de văzut, de arătat, de descoperit 
în spatele câte unui detaliu sau pur şi simplu în faţa 
unei priviri generale, în treacăt. Sugestia din titlul 
fiecărui fragment, în sine de fiecare dată fiind 
primul vers al acelui fragment, conduce cititorul 
spre un epilog în care poeta simte să se arate, ca pe 
o ultimă terasă, sub cerul liber, în chiar raiul 
cuvintelor alese de Dumnezeu, aşa cum este, cum 
a trăit, oferind pentru aceasta chiar şi o cheie de 
lectură. Însă până acolo, fiecare uşă are o cheie, care 
deschide o cameră, fiecare cameră are o fereastră, 
iar de la fiecare fereastră se poate privi acelaşi cer, 
mereu altul, dar în detaliul pe care, cu vădită 
intenţie, ni-l descrie în felul ei. Şi acolo, în acel cer 
interior, „un înger pare că-i vinde unei atemporale 
reverii/ o mantie de lacrimi”, care i-ar putea 
aparţine poetei, aşa cum ne avertizează chiar ea. 

        Pentru a ne dovedi că totuşi este o fiinţă 
terestră, ea notează din când în când şi astfel de 
privelişti: 
 

„jucând câteodată rolul de martor 
                       
toamna nu-mi pune nicio întrebare 
 
aşteptând dintr-un motiv necunoscut un corb 
(despre care nimeni nu ştie nimic) 
 
sprijinit doar pe extazul ideii de timp şi de loc 
dintr-o nevoie absurdă de lacrimi 
 
în care moartea s-ar putea odihni 
 
aprinzând câte un foc la fiecare răscruce 
fără să pună nimănui vreo-ntrebare 
 
aşa încât nici eu nu ştiu ce să-i răspund 
 
jucând doar rolul de martor al poemului meu 
într-un tărâm provizoriu al propriei inimi 
 
despre care nimeni nu ştie nimic 
 
privind prin tristeţea aceluiaşi corb 
sprijinit doar pe extazul ideii de timp 
 
care parcă nu mai ţine loc de nimic...” 
  
Aşa se întâmplă şi în următorul fragment: 
          
„printr-o naraţiune simplă a vântului de sud 
în ochiul căruia pare că înnoptez 
 
printr-o asceză-a unui scrib aproape mut 
pe care cerul îl reţine îngemănat cu mâna mea 
 
încerc să mai salvez câte ceva 
din frumuseţea glorioasă a luminii 
 
să-i primenesc hipnotic înţelesul 
trecând încet absurdul clipei spre un eden 
ascuns 
 
prin versul alb îmbrăţişat de lună 
 
(în pagina postumă a memoriei) 
 
prin muzica arcadă a sângelui tăcut 
care presimte-nstrăinarea timpului de sine 
 
mult înainte de-o plecare dintr-un vis 
spre un abis cu miezul inocent şi crud 
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printr-o naraţiune simplă a vântului de sud 
care se bucură când poate încă descifra 
asceza unui scrib de-altundeva 
 
pe care cerul îl reţine îngemănat cu umbra sa” 

 
        În această naraţiune simplă, cum spune poeta, 
nu neapărat în asceză, ca „scribul de-altundeva”, 
povestea curge într-o monotonie ce, din când în 
când, lasă loc unor sincope ideatice, nu neapărat şi 
de concept poetic, ce nu sunt altceva decât rare 
respirări şi evadări dintr-o stare ce alunecă în 
elegiac, dar şi în substrat epopeic, aşa cum vedem 
că, de la fragment la fragment, poeta ne conduce 
spre un epilog, el însuşi un alt poem menit să 
dezvăluie viaţa şi parcursul acesteia prin trupul 
fiinţei ce se leagă acum, prin iubire, de „aproapele 
Dumnezeu”. Efortul este unul vizibil, iar teama de-
a nu aluneca în redundanţă, în monotonie, deşi 
stilistic aceasta se vede a fi în intenţia poetei, este 
acoperită de o mantie a discursului mereu în 
creştere şi bogat în imagini de o poeticitate 
autentică, în tropi ce compun carnea poemului în 
ansamblu, ce nu se lasă sufocat de o suferinţă a 
trecerii timpului, ci mai curând face din această 
trecere o etapă spre o lume care-L apropie pe Cel 
ce trebuie iubit. Regretul că această iubire n-a fost 
la fel de la început ţine de un soi de marie-
magdalenism, ceea ce se poate traduce prin 
convertire sau pocăinţă întru salvarea sufletului. 
Toată cartea Mirunei Mureşanu este dominată de 
această spaimă a trecerii timpului, care ar putea să 
nu-i arate dragostea ce i-a purtat-o la fel tot timpul 
aproapelului ei, Dumnezeu. Dumnezeu nu este 
niciodată departe de cel ce-l iubeşte, de cel ce crede 
în el, de cel ce-i iubeşte Fiul şi-i preia suferinţa 
pentru a şi-o uşura sieşi, nu din emfază, din 
fariseism, cum se întâmplă uneori, ci dintr-o 
sinceritate geamănă cu umilinţa aceea pe care Fiul 
Domnului a dorit să o vadă pe chipul fiecărui om 
ieşit din necredinţă şi intrat în credinţă.  
        Aici, prin ceea ce a reuşit să scrie Miruna 
Mureşanu pe parcursul unei cărţi, ce nu se vrea 
spovedanie, ci mai curând un soi de mărturisire de 
credinţă şi de dezvăluire a faptelor ei, nu pentru 
acordarea de indulgenţe, ci doar pentru a se şti 
sufletul uşurat, se văd toate aceste ascunzişuri şi 
iertări ale fiinţei printr-o exprimare poetică de cele 
mai multe ori limpede, simplă, uneori prolixă şi 
ambiguă, cu idei şi clarificări mai directe în Epilog. 
        Motto-ul ales din Borges – „totul existând în 
afara vechii uitări” – se doreşte o cheie de lectură, 
cel puţin pentru această parte finală a cărţii, 
concepută într-un registru care se doreşte marca 
Mirunei Mureşanu. Şi este, negreşit, marca acestei 
poete discrete, care-şi etalează din când în când 
cărţile pe mesele la fel de discrete ale unei existenţe 
în care poezia nu mai are acel ecou pe care îl avea 

nu cu mult timp în urmă. Discreţia ei este una care 
se vede dozată în câteva cărţi remarcabile, în relaţia 
ei cu o lume care se zbate în vremuri de restrişte să 
menţină frumuseţea prin ceea ce înseamnă esenţa 
acesteia – poezia. Sinceritatea cu care poeta spune 
că „timpul se-ascunde în scrisul meu palid” trebuie 
recitită în spiritul acestei discreţii de care tocmai 
vorbeam. Cu adevărat, timpul ascunde totul, de la 
aurul lui Midas la ultimul vers genial scris de Cezar 
Ivănescu, să dau doar un singur nume, care, din 
păcate, cu trecerea anilor este lăsat într-o uitare în 
creştere, cu cât lumea din care el, Cezar Ivănescu, 
a făcut parte dispare, lăsând loc unei posterităţi 
nemiloase. Şi asta cu fiecare dintre muritori, fie că 
lasă semne ale frumuseţii pe pământ, fie că doar au 
trecut să respire acest aer din chiar generozitatea 
aproapelului Dumnezeu. Aici este încercarea 
Mirunei Mureşanu de a se dezvălui, de a-şi dezgoli 
timpul în care trăieşte în ţesătura unui covor 
poematic ce s-ar dori emblematic. Ce rămâne de 
aici este sinceritatea, nonşalanţa şi acurateţea cu 
care poeta îşi aşază în pagină gândurile devenite 
poezie. „Recursul la memorie” este sau ar trebui să 
fie cel care ar putea resuscita ceea ce noi numim 
nemurire, viaţa de după viaţă. Din punctul de 
vedere al poetei noastre, cuvintele cu care se 
resucitează memoria se izbesc de „zidul repetabil 
al plângerii”. Dincolo de acest zid, „îngerul”, doar 
el, „la o margine-a marginii” „îmblânzeşte nimicul 
/ prin aripa netedă a gândului”.  
        În Epilog poeta „plânge” continuu, adică se 
aşază în elegiac şi scoate de acolo imagini ale fiinţei 
ei, pe care ni le aşază ca într-o biografie, pe care 
trebuie să o citim pentru a-i înţelege excursul, 
demersul ei poetic de până acum. E aici un fel de 
bildungsroman, de la „uliţa copilăriei” până la 
maidanul vieţii de departe, într-o străinătate care-i 
face pe cei plecaţi de acasă să se uite mai cu sfială 
şi atenţie în ochii aproapelui sau în cel al divinităţii 
eterne: 
     

„îmi amintesc de mine când extrem de simplu 
un bonjour tristesse mi-era la îndemână 
 
eram la Litere când m-alintau colegele aşa 
 
parcă închipuind 
un giulgiu din tristeţea mea 
 
un giulgiu protector de forma luminoasă 
a unei muzici în declin” 

 
        Un declin din care poeta a renăscut de fiecare 
dată, aşa cum se poate vedea în acest epilog al unei 
cărţi ce merită citită cu atenţia dozată pe un 
biografism de care nu face tapaj, dar se foloseşte 
pentru a-şi arăta sinceritatea până la capăt.
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Cine se pune cu `ngerii

Elena M. C`mpan

         Apărut la Editura ”Napoca Star” din Cluj- Napoca 
(director Dinu Virgil Ureche), volumul ”Consemne 
îngerești”, al lui David Boia, este destinat cititorilor ce-
și caută drum în poezia de astăzi. A scrie versuri e greu 
și când ”nimic nu ai a spune” și când multe ai a spune. 
Pentru cititor, misiunea e cu atât mai dificilă, până se 
lămurește bine (dacă nu se înființează, la întâlnirea cu 
Poezia, gata lămurit, din școală, din exercițiul lecturii, 
al criticii...), încât am spune că nu e ușor nici a citi 
versuri. 
         Ce sunt ”Consemnele...” lui David Boia? 
Uitându-ne în dicționar ( DEX ), vedem că acest cuvânt, 
”consemn”, are două sensuri: 1. Totalitatea îndatoririlor 
pe care le are un militar în serviciul de pază și 2. Măsură 
( disciplinară ) prin care se interzice militarilor ieșirea 
din cazarmă. Dar când e vorba despre titlul ”Consemne 
îngerești”, între ordin și pedeapsă, apropierea de ființele 
nedefinite dizolvă ambele sensuri, încercând o altă 
dimensiune, care să se potrivească versurilor autorului. 
Acestea chiar nu sunt altceva decât consemne îngerești, 
un nou/ un alt mod de exprimare, de expunere literară. 
Un alt fel de ordin și un alt fel de pedeapsă. 
         Acceptăm ”pactul” cu cititorul și încercăm să 
găsim câteva indicatoare, care să ne scoată la capăt de 
drum ( de carte ). Dar mai întâi zăbovim la întrebări, 
într-o etapă preliminară, de pregătiri. Există cărți majore 
și cărți minore, așa cum se întâmplă în cazul culturilor? 
Există scriitori minori sau majori? De ce canonul literar 
limitează numărul scriitorilor majori? Cum e când un 
scriitor, așa-zis major, mai adoarme câteodată, ca 
Homer, și publică o carte minoră? Dar când un scriitor 
minor dă lovitura cu o carte majoră? De câte ori nu 
devin maiorul major și invers? 
         Pentru fiecare dintre aceste gânduri interogative 
există răspunsuri ce necesită spații ample de eseuri. Să 
revenim la cartea ”Consemne îngerești” și să facem 
puțină lumină printre rânduri. Tendința cărții ar fi spre 
un clasic, ce astăzi face concurență postmodernismului. 
Dorind să (men)țină poezia în forma ei cu strofe, cu 
rimă câteodată (”Istoria poate fi mag / Cu percepte și 
toiag. / Poate fi învățător / Pe post de îndrumător” sau 
„Să zidim cetate / După posibilitate/ Cu sinceritate // 
Fie de poeme / Din țeluri supreme / Cu amabilitate / Și 
onestitate”), cu surse decente de inspirație (”Sunt 
onorat/ Să fiu amic cu gândul/ Adică cu viteza lui...”), 
cu influențe de aforism (”Se naște un geniu / Într-un 
domeniu / O dată pe mileniu”), de prescurtare până la 
haiku (”De departe dintre stele / Tinerețile rebele / Ne 
trimit de zor bezele”) sau de epigramă (”O scriu bine 
scriitorii / O joacă select actorii / Dar o trăiesc 
muritorii.” – ”Love story” și ”Cu speranța că vă place / 
Vă ofer în stil vivace / Un infinit la patru ace.” – ”Mega 
ofertă”), David Boia scrie/ descrie un Univers propriu, 
între cer și pământ, cu sentimente de melancolie, de 

uimire, de nedreptate, rareori de bucurie. În acest sens, 
poezia ”Străini” se remarcă prin melosul ce duce cu 
gândul la o doină de înstrăinare: ”Străini suntem de 
când ne știm/ Aici și-n alte universuri/ Suntem străini 
și când iubim/ În rime albe sau în versuri.” Dintr-un 
almanah al poeziilor despre Cluj, n-ar trebui să 
lipsească textul ”Mai în octombrie”: ”Mai că-mi vine / 
Să mă apuc de școală / Mai ales de studenție / Pe strada 
Gheorghe Barițiu / Sau pe strada Universității/ Maică 
și taică.” Dintr-o încercare de ”Ars poetica”, se 
desprinde crezul de a scrie al lui David Boia: ”Sunt 
descendentul unei premoniții / Din persistență și proprie 
inițiativă / Mă simt stingher poate nu singur / Ca într-o 
povață rostită din strămoși.// (...) Voi fi adeptul artei 
pentru semeni...” (”Itinerar simbol”) În urma acestei 
profesiuni de credință, rostită la momentul adevărului, 
rămân câteva aprecieri, scrise pe nisip sau pe stâncă: 
David Boia nu este primul ”singur printre poeți” și nu 
cu el începe arta pusă în slujba societății, nu doar de 
dragul artei..., dar este de apreciat felul cum poezia se 
regăsește în preocupare de taină, de salvare. 
Cartea lui David Boia atestă faptul că nu există abordare 
pură, că drumul are dus și întors, așa cum autorul 
rostește despre întoarcerea îngerilor, după ce au fost 
alungați: ”Revin îngerii acum...” Dincolo de toți și de 
toate, important este ca ”Lumina poeziei să lucească”, 
așa cum însuși David Boia scrie în textul ”Am cochetat” 
(„cu genul liric”, desigur).
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Cuv]ntul poeziei, hran[ spiritual[

Toma Grigorie

Poetul, prozatorul şi eseistul Ion Munteanu a 
publicat de curând un volum bilingv de versuri, intitulat 
sugestiv: Merindele cuvântului / Les vivres de la parole 
(Editura Eikon, Bucureşti, 2021) în traducerea reuşită 
a Denisei Crăciun, ea însăşi poetă, trăitoare din 2005 în 
Franţa, asimilată  de arealul cultural galez ca o apreciată 
cercetăroare de limbă franceză,  în care scrie şi traduce. 
Cartea autorului Ion Munteanu vine să completeze 
panoplia sa de volume de poezie publicate anterior: 
Fluvii în flăcări (1994), Cu dragoste vă dau vești despre 
mine (2006), La taină cu îngerul mut (2007), În aceată 
junglă prietenoasă (2008), Jocul de-a teofania 
(antologie, 2013), el fiind prezent şi în alte antologii 
colective, dintre care amintim doar SORESCU'S 
CHOICE, Young Romanian poets (edited by John 
Fairleigh), Belfast, Bloodaxe Books, 2001. 

Tomul Merindele cuvântului, cu parfum de epocă 
romantică în titlu, îi procură poetului punerea în desagă, 
pentru continuarea drumului său liric, hrană spirituală, 
merinde de vocabule să-i ajungă pentru peregrinarea 
prin aria ideilor poetice şi filosofice, senzaţiilor, trăirilor 
personale şi comunitare. De formaţie filosofică, Ion 
Munteanu se sprijină iscusit pe dimnesiunile 
interpretative pe care i le oferă liricitatea pentru a-şi 
exprima ideile, conceptele şi îndeosebi trăirile sale 
determinante, conectate la arealul existenţial intro şi 
extrovertibil. Denisa Crăciun semnează şi prefaţa cărţii, 
sintetizând specificitatea şi complexitatea expresiei 
poetice din acest op: «Inimitabilă, vocea poetului Ion 
Munteanu mărturiseşe neîncetata rătăcire printre 
meandrele memoriei, mergând, când spre cele mai 
apropiate figuri ale filiaţiei pământeşti (mama, tatăl, 
fiul), când spre „părinţii spirituali”, filosofii greci 
(Heraclit, Platon, Socrate, Diogene, Thales, Pitagora). 
Este vocea unui om care face din dubla sa moştenire, 
genetică şi spirituală, un eveniment cosmic».  

Într-adevăr, formaţia sa intelectuală îi facilitează 
trimiterea referenţială la gânditorii antichităţii şi nu 
numai, pe care îi introduce prin concatenare în discursul 
poetic, dar baza inspiraţiei din poemele sale în stil 
clasic, în majoritate, o constituie metoda anamnezică 
pentru resuscitarea poetică a copilăriei şi a 
decodificărilor existenţiale din locurile natale. În 
peregrinarea sa în trecut, îşi invită romantic şi imaginar, 
iubita, să-l însoţească în aceste locuri de basm: „hai 
vino să-ţi arăt biserici pe ape / iar printre ieburi sfincşi 
dedulciţi la agape // aceasta-i câmpia, nesfârşită, câmpia 
- /un fel de a ne imagina veşnicia” (și unde ciuturi vechi 
întruna), şi în franceză: „alons, viens voir des basiliques 
sur la nappe d’eau/ et parmi les herbes des saints 
adoucis par le repas d’agape // c’est le pré, sans fin, le 
pré − / une façon de nous imaginer l’éternité” (et où 
vieux seaux toujours). O mare iubire a sa este desigur 
vârsta începuturilor mitice, surprinzătoare. În ţara 

copilăriei, poetului îi pare pădurea perpetuu verde, chiar 
şi păsările sunte verzi, şi „deşi hăţişul e des, nu mă pot 
pierde” (în țara aceea copilăria mea). Multe poveşti 
emoţionante cuprind poemele despre copilărie şi 
tinereţe, temă prezentă intens în volum. 

O bună parte dintre poeme este clădită pe tema 
poetică universală şi atemporală a dragostei, cu toate 
încrengăturile şi meandrele ei. O dragoste idilică, 
impregnată subtil de senzualitate temperată. Imaginea 
iubitei este mai degrabă închipuită, dar versul ne 
ispiteşte să ne-o imaginăm şi reală, chiar dacă eroul liric 
se îndoieşte: („ai fost aievea doamnă, domniţă, 
domnişoară / când ne băurăm vinul fiert cu 
scorţişoară?)” / „Eu prin mireasma florilor de seară / ca 
un muritor printre zei // (te vestiseră în visul meu 
fosforescenţi scarabei)” (mai spune-mi de vrei). Şi 
varianta franceză, care poate ne ajută să ne convingem 
mai ferm de prezenţa reală a iubitei: („tu étais 
réellement là, ma belle dame, / mademoiselle, ma jeune 
reine, / lorsqu’on a du vin chaud à la cannelle?) // moi 
dans l’effluve des fleurs du soir / comme un mortel 
parmi les dieux // (dans mon rêve, les scarabées 
phosphorescents / m’ont prévenu de ton arrivée”). ( dis-
moi encore, si tu veux bien). Este necesar să relevăm 
traducerea impecabilă a poetei Denisa Crăciun, volumul 
de faţă demonstrând o simbioză ideală între un poet şi 
traducătorul său, cu avantajul că cel de-al doilea 
tălmăceşte din limba natală într-o limbă ţintă stăpânită 
foarte bine. 

Iarna poetului Ion Munteanu, ca şi cea a lui 
Bacovia, este ternă şi dezdăjduitoare, alături de un cadru 
natural în culori simbolice relevante. Pentru crearea 
unui mediu poetic convingător, sunt chemate în sprijin 
personalităţi celebre ale culturii universale: „S-a 
întunecat în târg / ca în ochii poetului homer / şi ai 
clarvăzătorului jorge luis borges”/ („il fait nuit dans le 
bourg / comme dans les yeux du poète homére / et dans 
ceux du voyant jorge luis borges”). Imaginea iubitei din 
gând mai înseninează un dram atmosfera înnegurată: 
„gândul la tine este năvodul / care-mi adună peştii din 
cer”. Apoi, „s-a aşternut liniştea în târg / ca un covor 
care-şi devoră culorile / ca un om răpus de visare” 
(iarna acest pat nupțial). Şi în translaţie: „La pensée de 
toi este le filet / qui ramasse mes poissons de ciel (...) 
Le silence s’étale au-dessus du bourg / comme un tapis 
dévorant ses couleurs / comme un homme tué par sa 
reverie.” (l’hiver, ce lit nuptial).  

Poezia lui Ion Munteanu este şi senină, uneori, 
însă de un optimism livresc, căutător de sens. Într-o 
stanţă meditativă, o pletoră de filosofi sunt invocaţi într-
un singur poem, ca să-i susţină dragostea existenţială: 
thales, pytagoras, heraclit, parmenides, empedocles, 
anaxagoras, platon (în ordinea din poem), nu 
diminuează, ci sprijină liricitatea poetului până la 
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entuziasmul provocat de înflorirea gutuilor. Chiar şi 
„sapho din lesbos”, ne atrage atenţia autorul, observă în 
„tulburarea vinului din cană”, din pricina florilor 
primăvăratice, „o nouă filosofie”.  (în poemele mele au 
înflorit gutuii ). În ambitusul versului său melodic 
întâlnim şi sentimente religioase, care-i oferă poetului 
liniştea şi depăşirea stavilelor fiinţării. Dumnezeu este 
prezent în poeme, chiar dacă printr-o anume tăgadă 
argheziană. Este reclamată în general absenţa fizică a 
chipului divin, care nu lasă urme palpabile, rămânând 
„un semn de întrebare”, „ascuns în lumina de sus”. 
Totuşi, poetul are revelaţia existenţei divine atunci 
„când te arăţi la mine în poezie” (răzvrătire). Iată o altă 
miraculoasă proprietate a poeziei, printre altele, aceea 
de a materializa fiinţa divină în habitatul versurilor ei.  

Fără să braveze, aşadar, Ion Munteanu se 
dovdeşte a fi şi un poet religios, etalându-şi devoţiunea 
faţă de Dumnezeu, pe care îl roagă perpetuu să-i fie 
alături, pentru a nu se rătăci în lumea potopită de 
sentimente disruptive: „mă rog de tine, Doamne, să nu 
ştie / duşmanul meu cu ce dar să mă-mbie (...) mă rog 
de tine, Doamne, să nu vadă / floarea ascunsă sub 
zăpadă / şi plânsul meu în vorba de paradă // şi plânsul 
meu în vorba de paradă” (din nou rugăciune). Putem 
sublinia aici, ca particularitate, această manieră a 
poemelor lui, acel mic refren de la sfârşitul poemului. 
Ultimul vers repetat în mai multe poeme, cade ca o 
sabie de flori melodice, înmiresmând muzicalitatea 
poemelor, care se insinuează şi în varianta franceză: „je 
te prie, Seigneur, fais qu’il ne voie / ni la fleur cachée 
sous la neige / ni ma souffrance dissimulée sous le 
masque du bavardage // ni ma souffrance dissimulée 
sous le masque du bavardage.” (je prie encore). 
(Punând în paralel fragmente din limba franceză cu cele 
româneşti, observăm că limbii franceze îi sunt necesare 

mai multe cuvinte pentru traducere. Cauza este 
lingvistică. Limba româna are o flexiune sintetică, 
afixele fiind alipite bazei cuvântului, pe când limba 
franceză, având o flexiune preponderent analitică, 
afixele sunt separate.)  

Nu întotdeauna povestea vieţii are culori deschise. 
De regulă, cuvintele poetice sunt alese cu grijă, 
cautându-şi sensurile cele mai potrivite, fără a fi 
ignorate însă şi cele cu exprimarea frustă, cu vădită 
referinţă la vicisitudinile vieţii. Când ajunge la pragul 
existenţei, când prinsese a se „îndulci la cuvânt” 
„alunecând printre vârste”, este prădat de „plăcerea 
văzului” şi resimte „carnea negru păcat”, şi în vene 
„miros greu de pământ” (prag). Ancora existenţială care 
păstrează echilibrul trăirii prin vremuri se află totdeauna 
acasă, în copilărie, cu mama: „mama cu iarbă de temeri 
brâul şi-l poartă / şi cade sfioasă în rugăciunea de seară 
/ - o altă casă, cu pereţii de ceară – / unde mă cheamă, 
lângă focul din vatră” (acasă). În toate limbile acasă 
este un teritoriu de realism fantastic. Şi în franceză 
consună la fel: „l’herbe des peur attachée à sa ceinture, 
mère / s’agenouille timidement le soir pour prière / - 
dans une autre maison, aux murs cirès - / elle m’appelle 
pour que je la rejoigne près du feu de l’âtre.” (à la 
maison).  

Aş mai comenta pe marginea volumului 
Merindele cuvântului / Les vivres de la parole (242 p.), 
dar, în acord cu crezul poetului analizat, şi aici se 
înserează şi e vremea rugăciunii. Ion Munteanu ne oferă 
o carte de poezie bună, cu versuri în stil clasic, în trend 
neoromantic, cu merinde pentru cuvintele miezoase, 
muzicale şi expresive, iar Denisa Crăciun le păstrează 
cu grijă aroma şi gustul, la transvazarea cu măiestrie în 
limba sa de adopţie.  
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Cum poate fi reactualizat, `n mod provocator ;i pl[cut, 
spiritul latin `n poezia actual[

Constantin-Daniil Iftimie

Poetul Ioan Sandu (n. 1991, București) oferă 
în cartea lui de debut1 o posibilă cale, ieșită ușor din 
tipare, de readucere în actualitate a literaturii latine. 
El optează, într-un mod îndrăzneț, pentru abordarea 
elanului distilat și precis al formelor conceptuale, 
oarecum clasice, dar, printre altele, și pentru o tacită 
revenire a temelor serafice, cu înclinație spre 
înălțarea spiritului, descrise într-o notă, mai mult sau 
mai puțin, romanțată. 

Nu dă niciun semn de protest sau de punere la 
îndoială a acestei realități, s-ar spune caduce sau 
uitate în graba acestui timp prea alert. 

De altfel, dacă ar fi să mai insistăm asupra 
cadrului general, ar mai fi de spus că spiritul 
dominant are ceva din cadența și forța acelei 
raționalități, nu simplă ci specifice formelor clare, 
ce țin în general de arta latină. Domină asocierea de 
tip euclidian, în care elementele naturale se înlănțuie 
strâns, misterios, abstract, dar la vedere. Poate asta 

ar fi una din noutățile propuse de acest volum, în 
aparență, marcat de o neaderență la prospețimea 
celei mai tinere poezii de azi. 

Nervul poetic al lui Ioan Sandu, astfel calibrat, 
se observă cel mai bine în felul cum simțul didactic, 
abordând un lirism inteligibil și solemn, respingând, 
totodată, direcția prea provocatoare și sfidătoare a 
poeziei actuale, propune reîntoarcerea la o cale a 
poeziei uitată pe drum. Temele și limbajul acestei 
poezii, în mare didactică, eclectice, țin de o 
moralitate ortodoxă, altfel exprimată și distilată 
decât în poezia mistică de la noi, începând cu Blaga 
și ajungând la Vasile Voiculescu. Această poezie se 
distinge mai ales prin claritatea limbii, matrițată de 
cadența limbii și culturii latine: „Din foșnetele 
umbrei eu n-am decât un semn / Cu care, într-o 
joacă, mă-mbiu și mă îndemn, / Și fără ascunzișuri 
îmi torn pe trup cămașa / Cu care m-a vestit că sunt 
în viață, nașa. // La zâne nu cutează sorbirea să se-
ndrepte, / Căci n-are decât foarte puțini, doi dinți de 
lapte, / Nici danțurile mari nu poate să le vadă / Căci 
au multe tăișuri în care poa’ să cadă. // Și singur nu 
mă uit decât la golul firii, / La firul care-l umblă prin 
seară, trandafirii. / Au unde oare șade privirea cea 
bărbată, / În care nu tind crezul c-am s-o cunosc 
vreodată?” 

Expresia poetică se distinge prin concentrare 
în argumentare, fără sintagme metaforizate, ce cad, 
eseistic, ușor de urmărit. Așa se face că, în iscodirea 
lui poetică, poetul beneficiază de excepționala 
energie vitală, ce ți-o dă algoritmul acesta latin. 
Chiar elementele confesive se revarsă cu forță și 
grație, ce cad în tot mai surprinzătoare tipare 
imaginative. Pulsiunile estetice – care sunt creditate 
fără îndoială de echilibrul formei și al conținutului 
–, vin din ritmul vioi, uneori chiar sprințar, în sensul 
practicării lui ironice, apoi din velocitatea dialogală 
și calitatea ironiei corozive, prin rimă interioară. 
Lucrurile acestea, la o scară mare, amintesc de 
spiritul comediilor din perioada de aur a literaturii 
latine (Plaut, Terentius ș.a.), aceast zvâcnet 
instinctiv al arhetipului roman, marcă, caracterizată 
prin expresia italum acetum, de Lucrețiu: „Și m-am 
descălțat de sandale, / pe dalele ude ale amintirilor”. 

1  Ioan Sandu, Cântece de îngânat iubirea. Editura Conta, Piatra Neamț, 2014
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La început, am fost încântat de esența poetică 
a unui epicureu bine cumpănit de luciditate, un 
idealist jovial dornic de comuniune și confesiuni 
publice. Energia poetică este centrată pe pulsuri 
minimale ale adaptabilității valorilor morale 
ignorate în prezent, păstrate în chip fermecător, 
inocente, adolescentine, dezinvolte și dominate de 
o sinceritate copilărească, lipsite de dezumflarea 
frustrărilor actuale: „Îngerii absorbiți în plete”; „Și 
în loc să mă întăresc cu flagelul lor, / ca sfântul 
Anton / am luat paharul de cucută și am zis: 
«Damelor, doar moartea ne invocă aspectul / cel mai 
profund al ființei, / restul sunt vorbe, / restul sunt 
vorbe.»”. 

Textele latinistului Ioan Sandu amintesc – cel 
mai probabil în chip cu totul spontan – de poemele 
eseistice ale scriitorului Nicolae Breban. Volumele 
„Elegii parisiene” sau „Cantos”, cărți pe care am 
avut plăcerea să le citesc, se disting prin marele 
merit ce le-o dă arta confesivă, mergând prin 
subtilitate și prin acribia minuțioasă, dincolo de o 
îngăduitoare bucurie. Dacă volumul tânărului poet 
se asociază prin aspirație la spiritul latin, la Nicolae 
Breban, parcă în același mod, cărturăresc și ușor 
didactic, lucrurile merg în siajul elegiilor rilkeene, 
de natură expresionistă, care propun și multe 
trimiteri culturale: Spre altcumva ne-ncumetăm 
acum, / Cân plopii își deșiră armătura, / Și pune, 
inimii roșii-n orizont / De ierburi nemaiținând cont. 
// În prispe albe se deșiră ziua / Cu putregaiul ei 
folsforescent. / Și putem inimii roșii-n orizont / Cu 
tact, abil. În clopote, fluent,// Se bate ritmul orei 
dumicate/ De gura noastră groasă și hulpavă./ Nu 
vine nimeni dinspre orizont,/ De ierburi nemaținând 
cont,// Se calcă lungi peluze de gazon/ Fără 
reproșuri dinspre partea noastră,/ Fără reproșuri 
dinspre orizont,/ Doar inimile noastre ca afront// Au 
luat această încălcare/ A firii ierbii răzimată-n zare.” 

 
* 

Se poate merge mai departe – poate chiar in 
extremis –, și să spunem, dintr-o perspectivă largă, 
aceea a unei culturi legate de un trecut îndepărtat, 
că poezia modernă – nu mai spun actuală! – are 
forme prea relaxate ca să facă o aderență bună, la 
un flux de stări și întrebări radicale, despre real sau 
despre existența omului. Lăsăm îndoielile la o parte, 
și pentru a formula câteva aserțiuni legate de natura 
frustă, veche, pentru care avem încă înlănțuiri tari 
(ne sunt de mare ajutor argumentele psihologiei 
jungiene, care au valorificat, cu folos și expresiv, 
datele istoriei și culturii universale) –, cea a 
latinității. Multe din punțile ce ne leagă cu această 
lume, cea a unui echilibru superior, în planul 
spiritualități, s-au prăbușit. În acest fel, ostilitatea 
față de antici a crescut. Nu numai la noi, ci peste tot. 
Lipsesc tot mai mult oficiile didactice – dinspre 
învățământ, mai ales –, care să despice detaliile 

acestei lumi, deja stranie și străină, și să ne ofere 
cercetări critice sumare. Poeții – cum face latinistul 
de aici –, spre deosebire de exegeți, pot pătrunde 
altfel în miezul acestor lucruri, prin intuiții, ceea ce 
sporește viziunea, îi adaugă sentimentului 
vitalitatea, al forței creatoare imagini și idei uitate 
pe drum. Cu neo-latinitatea, noi românii, avem 
legături puternice, de tip originar. 

Cultura latină este și nu este un reflex al 
spiritualității grecești. Aici am ajuns. E un loc vag. 
În niciun caz, nu este o copie palidă. Literatura 
latină are o mulțime de personalități, care adaugă un 
plus de valoare lumii antice, semnificații care 
persistă dincolo de un criticism sever. Vergilius, de 
exemplu, liricul cântăreț al Eneidei, propune teme 
și tonuri, care au dat contur complet gândirii antice. 
Operele sale au fost luate ca modele pentru poezia 
modernă, cel puțin la primi ei pași, adică la poeții 
prerenascentiști, în centru cu Petrarca și mai ales 
Dante. 

Încă din perioada, primului, propriu-zis, poet 
latin, Livius Andronicus – un deschizător de 
drumuri, ușor mediocru și un temerar care nu se 
sfiește să critice energia intensă grecească –, poezia 
din spațiul Republicii Romane era îmbâcsită de 
meditații strict focalizate, didactice: „Săbiuța” 
(„Gladiolus”), o primă comedie versificată, unde era 
descris, cu mare certitudine, militarul fanfaron, 
criticând laudele grosolane ale acestui soldat. 

Pleiada de poeți latini atacă probleme de 
filozofie, cum se întâmplă la Lucrețiu, foarte mulți 
descriu natura, precum Vergilius sau Horațiu, cel 
lapidar și rece. Apoi avem o poezie a iubirii, de la 
Catul, în expresii rafinate și limpezi, la elegicul 
Properțiu, și nu în ultimul rând, Ovidiu, figură 
tragică cu o operă vastă. Expresia poetică a lui 
Ovidiu e matură, manifestându-se, nu unilateral, ci 
spre îmbogățirea imaginarului pasiunii, în antinomia 
bine-rău, în neliniștile bucuriei și suferinței. E o 
poezie de adânc, dar imaginea pregnantă nu dispare, 
ca la poezia abstractă sau ermetică, modernă. Există, 
la poetul Tomisului, o seninătate sau o tulburare de 
mare forță, în „Metamorfoze”, unde materia rebelă, 
primară, capătă forme și semnificații, care depășesc 
hotarele cunoașterii istorice. 

Odată cu vârsta de aur a comediei latine (240 
î.Hr.), versurile comediilor se deschid realului, ca în 
modernitatea târzie a secolului XX. Viguroasa 
demnitate, marcă a rațiunii romane, contrastul între 
realitate și pretenții, între esență și aparență devin 
surse autentice ale comicului, rotunjesc adesea 
miezul moral al evaluării stilistice. Oricum, comedia 
romană – organ viu și sursă de inspirație, până la 
sfârșitul clasicismului –, închegată de nimbul 
ranchiunelor și apetența pentru concurența fără 
margini exercitată în dauna bunului gust, își are 
rădăcinile mai adânc, în tradiția italică, sau în 
comedia nouă greacă (Aristofan, Meandru, 
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Philemon și Diphlos). Prin excelență, poezia latină 
a fost însoțită de substratul elen, adăugându-i însă 
evocata predispoziție către didactic. 

Poezia didactică – alt argument preliminar 
comentariilor critice la poezia lui Ioan Sandu –, 
după esteticianul B. Croce, ar aparține celui de-al 
patrulea gen literar. Aici literatura se însoțește 
îndeaproape cu gândirea, meșteșugul și știința. 
Autorii acestui gen îngemănează literatura, de 
imagine și semn, care dau expresii adecvate 
produselor gândirii fruste. Ei, ca și poeții, își 
angajează sentimentele, visează, speră, intră în 
disperare până se prăbușesc, revin la viață și își 
afișează un chip îmbogățit. Sunt drame ale unui 
personaj, al unui „eu” – „eu” invocat foarte mult de 
poezia subiectivă și epică actuală –, care are aici o 
anume dimensiune ce ține de științe (accentuat 
filologice, la autorul nostru) sau de filozofie. Acest 
„eu” suportă variațiunile pasiunii, susține 
înflăcărarea, toate acestea atent fasonate de artist. 
Sunt invocate idei morale sau religioase, cu o 
detașare ce ține de receptarea estetică. Privind în 
urmă, în ansamblul literaturii, putem asocia acestui 
gen chiar proza lui Platon, sau poezia didactică a lui 
Francesco Petrarca și Dante. În timpul modern, 
renascentist sau umanist, îi putem invoca de la 
Pascal și Voltaire, până la teologul Jean Calvin, care, 
deși a fost nedrept ca teoretician cu poezia, a scris 
pagini „avec rondeur et naїvité”. Acest gen de 
poeticitate a traversat granițele literaturii, de la 
expresia prozastică („oratio solutia”), la limba 
plastică a scrierilor de mare popularitate, adresate 

societății elevate, filozofilor; aici anexăm și satirele, 
epigramele sau descrierile vivante. 

 
* 

Revenind la acest volum, floare rară în peisajul 
literar actual, observăm că trimiterile 
intelectualizate la scene biblice și la idealuri moral-
creștin sunt decantate și interpretate în spirit 
sprinten, jucăuș, blând, prietenos, misterios, cât se 
poate de ironic, emoțional. În astfel de texte, unde 
pulsează o forță clarvăzătoare și chiar virulentă, 
Ioan Sandu reușește să-și consolideze poziția de a 
susține păstrarea măsurii lucrurilor, în spirit 
meditativ latin, fără a ezita uneori să evoce 
patetismul și grandilocvența: „Și-atunci pe largul 
mării, corabia lui Noe,/ Un coviltir de umbre cu 
drumul spre Arcadii, / S-aruncă peste valuri, 
croindu-și drum în salturi, / S-aruncă peste valuri în 
mii și mii de stadii, // Lumini fiindu-i date farul 
Alexandrii, / Ieșind printre pereții strâmtorii 
Gibraltar”. 

Portretul vizionarului, făcut în majoritatea 
inițiativelor poetice din acest volum, cu pași de dans 
candizi, arată redeschiderea direcției către poezia 
latină, reușind să surprindă prin curata bucurie 
lucidă, prin găsirea unei binevenite disocieri între 
rostul devenirii estetice și consecințele revelațiilor 
amare existențialiste. Ioan Sandu, astfel, oferă o cale 
sinceră, cu tonuri idealiste, ce se dezvoltă – cum am 
văzut –, pe palierul poeziei confesive și 
introspective, ce pare a fi, din punct de vedere 
cromatic, alimentată de aceeași vitalite găsită la 
existențialiști creștini (Kierkegaard, Șestov ș.a.). 
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Unitatea clepsidrei (~nsemn[ri despre poezia lui Constantin 
Nov[cescu)

Livius Petru Bercea

        Volumele apărute recent la editura timișoreană 
„Waldpress” m-au convins încă o dată că n-am 
greșit cu nimic atunci când am întâmpinat cu 
bucurie debutul editorial al lui Constantin 
Novăcescu și /sau am scris (entuziast, dar obiectiv, 
cred eu) despre plachetele sale de versuri. Aceste 
două volume, despre care îmi propun să scriu câteva 
rânduri,  constituie o antologie ne varietur din lirica 
poetului timișorean, cu titlul  Elementele (I și II). 
Însuși acest titlu (sugerat, se pare, de cel care a 
contribuit covârșitor la impunerea scriitoricească a 
lui Constantin Novăcescu – criticul literar și poetul 
Lucian Alexiu) ne trimite în atmosfera primordială, 
încărcată de semnificații, a începuturilor,  din care 
își trage substanța lirică poezia lui Constantin 
Novăcescu. Acolo unde, parafrazându-l pe 
Eminescu,  „Nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici 
totdeauna”, acolo unde „unul erau toate și totul era 
una”. E, însă, greu să asimilăm această alcătuire 
imaginativă eminesciană cu ceea ce unii au numit 
„haosul primordial”. Nu mă duce gândul spre așa 
ceva. Mai ales pentru că „lumea” lui Constantin 
Novăcescu permite sesizarea unei ordini (mai mult 
sau mai puțin „riguroase”) în interiorul acestui 
cosmos, aparent anarhic și nebulos,  în care, în 
primul rând, numele și numărul presupun și 
constituie o... ordine,  prin chiar diferențierile din 
interiorul aceleiași categorii. Lumea începuturilor, 
spre care se (și ne) îndreaptă, cu aproape  fiecare 
text poetic, autorul de față, are o „organizare” 
aparte: este un permanent „dublu”, sesizabil la o 
lectură atentă, fie printr-o reflectare în oglinzi, fie 
printr-o separare prin linii demarcatoare, numite de 
poet zare, prag, margine, orizont etc. Trecerile 
permanente prin care identitatea se cufundă în (și se 
confundă cu) alteritate(a) sunt nu numai o notă a 
liricii lui C. Novăcescu, ci însăși esența poeziei; la 
nivel cosmic, aceste „treceri” apropie, până la 
identificare,  terestritatea noastră concretă de lumea 
edenică, pură, nediferențiată, a începuturilor: „spun 
iarăși / se revarsă cerul în lucruri // ca o țesătură 
sfâșiată de timp / ca o pulbere luminoasă / de lacrimi 
/ ca un sigiliu de scântei // rug aprins // și în toate 
iată ochiul pulsând / atât de aproape / sub pleoapa 
îngerului” (Elementele, II, 94) sau, ca o cale de 
acces, de întoarcere a mundanului înspre divin: „o / 

cât îmi doresc să Te văd în amurg // sigiliu hieratic 
/ lacrimă de lumină / învăluindu-mă // ca un cuvânt 
al începutului / fulgerul arde linia orizontului // (și 
liniștea arde)” (II, 64). Mi-a atras atenția însă o altă 
structură în jurul căreia se pot grupa o mulțime de 
texte și care, de fapt, nu presupune separarea celor 
două lumi (prin zare, margine etc.), nu le „taie” 
continuitatea, ci le solidarizează, le unifică, până la 
o benefică și expresivă con-fuzie (sic !, fără 
conotații negative !). Constantin Novăcescu a 
apelat, nu o dată, la organizări „geometrice”, în 
atenția mea se găsește, de data aceasta, ideea de 
rotund, ca fiind structura geometrică prin care 
lumile își împrumută componentele, într-o continuă 
înlocuire, regenerare și împrumutare de specificități. 
Rotund-ul are avantajul continuității, al revenirii în 
același punct fără o „demarcație”, simbolizând 
perfecțiunea, lucrul „împlinit”. Sfera, cercul, roata, 
ochiul presupun unitate structurală (un fel de 
„nelimită”), precum rotația (element prin excelență 
circular) în multiversul adoptat și acceptat de lirica 
lui Constantin Novăcescu. Ideea de rotund 
presupune ceva încheiat, nesegmentat în 
orizontalitate sau verticalitate, cum putem percepe 
delimitările „liniare”. Iată implicarea ochiului în 
interferența universurilor, mergând spre începuturi: 
„se prelinge cutremurată tăcerea / între mască și 
chip / doar ochiul /se prelungește șovăielnic / în 
carnea lucrurilor / în adâncuri / adulmecă matrița / 
fără cusur / a începuturilor” (I, 6) sau: „ochiul 
luminos mângâie imaginea lumilor”, imagine ce 
transpune indistincția între realitatea fizică și 
percepția sa („imaginea lumilor”). Altădată, ochiul 
înlesnește metamorfoze prin care elementele 
universului fuzionează într-un spațiu poetic care 
presupune nediferențierea, unitatea lumilor, așa cum 
se desprinde dintr-un text semnificativ pentru 
poetica lui Constantin Novăcescu:  „poate nu l-ai 
privit îndeajuns / ca ochiul / să-l reverse în memoria 
clipelor de aur / în aburul smaraldin din athanor / în 
umbrele celui de nevăzut // poate-i doar o fantasmă 
/ o străvezie urmă de străpungere / un semn din 
limesul tăcerii // în orizontul tărâmului cu îngeri / 
amurgul”(I, 80), stare prezentă și în: „peste marea 
tăcere a umbrelor / ochiul uriaș înfipt în cer // 
iluminare în amurg” (I, 35). Într-un alt text, într-un 
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veritabil „aflux” de simboluri specifice poeziei lui 
Constantin Novăcescu se găsesc atât ochiul, cât și 
cercul, ca fundamente ale structurii universului: „cu 
mâna //care-mblânzește cercul / cu ochiul / străpuns 
de forța / nodurilor de haos // teurgul aurește 
cuvântul / în incantația schimbării numelui // 
himah” (I, 172). Ochiul este instrument primordial 
de cunoaștere, legătură fundamentală între lumea 
reală și cea posibilă: „când ochiul singuratic va 
străpunge memoria / și / straturile realului / când vei 
încerca să pătrunzi în numele de sub nume / poate 
vei găsi / cheia spre iluzia unui dincolo” (II, 122) 
ori: „s-au despărțit în ape gemene / fântânile cerului 
// ocolesc golul înfloresc lucruri / rodesc cuvinte // 
cândva ochiul le va străpunge / tăria formelor // 
cândva va izbucni / cântecul” (I, 180), dar și alte 
semnificative texte, în care ochiul e esențial pentru 
perceperea unității lumilor: „acolo în orizontul 
numărului / adânc încifrat / în tăcere //cu ochiul 
pneumei deschis sub umbre / ai putea cunoaște 
însemnul / de după cuvânt / și / mireasma 
neasemuită / a unului” (II, 74) sau: „ochiul 
desfășoară lumină târzie / cu mereu alte-ntrebări // 
unde ai putea fi Doamne / privește-mă” (II, 73). 
Ochiul poate coborî dinspre înalt spre lumea noastră 
concretă, cuprinzând, în rotundul său, spațiul și 
timpul: „din ochiul ascuns al îngerului / cad lacrimi 
de lumină / pe orizont // dincolo de cuvânt / e uriașa 
revărsare a clipelor...” (II, 81). Cercul se arată, nu 
o dată, ca perpetuitate a coordonatelor spațiale și  
temporale ale existenței: „răsar alene cercuri din 
timp / ca și când / ar reveni amintiri / despre nașterea 
lumilor // ca și când ar răsări din eter fantasme / în 
carnea prezentului // o / mâna Ta le-ar putea risipi / 
ar străpunge marginile / de adevăr dinspre centrul 
de fugă / amestecând timpurile // dincolo ești 
necruțător” (I, 187). Prin continuitatea sa, cercul 
devine simbolul calmului: „pătruns de liniștea 
cercului // încremenit într-un punct // pe linia 
orizontului // așteptând // tu” (II, 37). Din același 
areal semantic face parte sfera, simbol, mai ales,  al 
spațiului imens, cosmic, guvernat de rotire, 
continuitate, reîntoarcere: Despre „necuvântători”, 
„știi doar că sălășluiesc în eter / deasupra acvilei // 
poate în sfera celor șapte planete / poate în sfera 
stelelor fixe / dar nu poți vorbi despre secretul 
locului...” (I, 200) sau, mai elocvent: „nu-i un capăt 
de drum/ în cercuirea sferelor eterne - // odihnă a 
punctelor / doar / fixându-și centrul” (II, 128).  
„Ochiul aprins al clepsidrei” (I, 209) este, poate, 
imaginea cea mai grăitoare pentru noțiunea de 
„rotund”, pentru că unește componentele 

fundamentale ale universului: spațiul și timpul, într-
un poem minimal, care sugerează, prin prezența a 
două elemente („căușul palmei” și „îngerul”) 
interferența  dintre material (mundan) și divin: 
„căușul palmei tale gol / ochiul aprins al clepsidrei 
/ îngerul / departe / în amurg” (I, 209). Dealtfel, 
întregul poem sugerează imposibilitatea separării 
universurilor numite prin simboluri evocative. 
Clepsidra se alătură perfect acestor lexeme 
ilustrative pentru ideea de „rotund”, întrucât are 
particularitatea de a fi reversibilă, deci „continuă”,  
precum „curg” (dinspre și înspre) componentele 
lumilor (spirituală și materială) în universurile 
proprii poeziei lui Constantin Novăcescu. Liant al 
acestor universuri e clepsidra în contexte precum: 
„...îngere ridică-te spre cruce vamă de nesupunere 
și / credință semn al // clepsidrelor uriașe 
încremenite-n somnie luminează-mi / trecerea spre 
margini acolo sub pleoapa lui Dumnezeu...” (II, 
114) sau: „în vizuina de cretă afar / scobind sub 
pleoapa nisipului // în gura blândă a clepsidrei 
înaltului // glasul meu cerea / să mângâie floarea 
neasemuită...” (II, 104); clepsidra „cerne”, prin 
intermediul „centrului” îngust și, ca atare, selectiv: 
„atâtea umbre desfășoară centrul / joc de semne 
sunete mirosuri / se desfată spre orizont // sunt 
clepsidre nevăzute / în așteptarea / stropilor de 
lumină...” (I, 92). O continuitate a elementelor 
asigură lumii unitate: „clipa-i încremenită în 
așteptare / ape de smarald se scurg din marile 
clepsidre ale cerului...” (I, 27); așa se produce și se 
desăvîrșește liantul divin-uman: „prin umbrele / Lui 
/ se scurge eter / în clepsidre // dincolo” (I, 106) sau: 
„se cern ceruri / în clepsidra din pleoapa îngerului 
// doar clipe / stinse / în devenire” (I, 121). Imaginile 
care „se construiesc” în jurul acestor termeni-cheie 
au o remarcabilă unitate semantică, susținută de 
situarea într-un context adecvat centrului de 
expresivitate. Dau ca exemplu doar contextele în 
care lexemul clepsidră organizează figura. Verbele 
și adjectivele (unități lexicale „pline” semantic) 
întregesc ideea de „curgere”: „ape de smarald se 
scurg din marile clepsidre-ale cerului”; 
„clepsidrele nu mai picură timp...”; „prin uriașe 
clepsidre / ce străpung zidurile cetății/ curge lin 
chemarea”; „clepsidra așterne fărâme de vid / parcă 
le cerne în gol...” etc. Constantin Novăcescu are 
marea calitate de a scrie o poezie prin care ni se 
dezvăluie drept un artist „al esențelor” cuvântului, 
care face din organizarea specială a textului o 
veritabilă cale spre deschideri multiple și nebănuite 
ale poeziei. 
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~nt]mpl[ri ;i nuntite ne`nt]mpl[ri

Maria Orha Zotta

Povestirile  întâmplărilor  tensionate  
petrecute Sub soarele blajin din Capu Satului, 
(Junimea, Iași, 2020), scoase din uitare de 
memoria vie  a autorului și înfățișate cu umor, 
ironie,  satiră, ajungând uneori și la grotesc, dar și 
cu indulgență și chiar cu duioșie,  Tucu Moroșanu, 
cunoscutul rapsod al orașului de  sub Pietrele 
Doamnei ne oferă un nou volum de versuri 
adunate sub un titlu care-i confirmă profilul poetic 
deja constituit: Amoruri second hand și bahice 
efluvii (Pre-Text, Câmpulung Moldovenesc, 
2021). 

Cu umorul lui bine cunoscut în dedicația pe 
exemplarul trimis unui prieten, el însuși își 
numește versurile  „bazaconii”,  poate pentru a 
invoca îngăduința interpretării și aprecierii lor 
critice, dar și pentru că acestea ilustrează aspecte  
pe care mulți poeți, critici și cititori de poezie  le-
ar putea socoti marginale și irelevante. Chiar și  
prefațatorul volumului amintește  părerea poetului 
George Bodea, un lider al lumii literare a orașului, 
că lirismul riscă să fie inactual în epoca de  
pragmatism  accentuat  pe care o trăim. . 

Numai că și poeziile acestui volum, ca și  ale 
celor anterioare, pot fi calificate ca „fărădelegi” 
doar din perspectiva umorului caracteristic 
jovialității  autorului, care-i exploatează cu 
ingeniozitate toate sursele, intensitățile, treptele și 
nuanțele.  

Cartea lui Tucu Moroșanu se bucură și de o 
prezentare grafică inspirată: nuanțele culorilor  de 
la rubiniu până la maroniu,  mai închis sau mai 
deschis, dar mai ales imaginea celebrelor figurine 
din grupul gânditorului de la Hamangia și a 
perechii sale cufundate  până la piept într-un pahar 
cu vin. Pe coperta a IV-a,  portretul poetului de  
Florin Buciuleac, care semnează și grafica și 
machetarea, mi se pare  întrutotul reușit. Am avut 
bucuria de a-l cunoaște personal pe Tucu 
Moroșanu în urma unei vizite la păstrăvăria Lacul 
de argint al cărei coproprietar a fost o vreme. Este 
un portret luminos, de-a dreptul însorit deși 
discreția și modestia poetului îl recomandă mai 
degrabă ca interiorizat, și mai puțin  ca  un iubitror 
de taclale cu amici sau chefuri duse până la 
„bahice efluvii”.  

Titlul volumului de versuri avertizează 
discret că este vorba de amor, care nu este sinonim  
perfect  cu dragoste sau iubire.  Pluralul amoruri 

are de la început o ușoară notă ironică. Cred că 
toate amorurile sunt second hand.  Cât despre 
efluviile bahice ale poetului, acestea sunt pe de-a-
ntregul dialoguri ale eului liric cu sine însuși când 
nu sunt chiar  Nuntite neîntâmplări. 

 Inedite, prima parte a volumului  începe cu 
un Monolog bahic: Mă tot întreb de-o vreme-
ncoa’/„ Ou sont les neiges d’autre fois?”/ E sigur 
că au existat / Vreodată cu adevărat / În toată 
puritatea lor?, se întreabă cu oarecare  amărăciune 
autorul, dezvăluind astfel și motivul pentru care 
recurge la actul bahic într-o lume plină de păcate 
cu mult mai grele: ...îți vine-n gând / Din hoardele 
de anticriști / Să-i grațiezi pe teroriști, / Căci pe 
tarabe tot mai rar / Găsești bun simț elementar, / 
Nici omenie cât de cât,/ Doar lăcomie și urât, / 
Escroci, stricate, hoți atei, / Atunci cum naiba să 
nu bei?. Autorul nu elogiază beția dezumanizantă;  
mai degrabă obiceiul băutului reprezintă o 
strategie de a evita  degradarea ființei și o cale de 
înțelegere a altor valori ale vieții.  

  Poetul se înverșunează împotriva degradării 
valorilor într-o lume  înrobită de josnice chemări 
care au răsturnat  tabla  valorilor  îndelung  făurite 
de umanitate și au abandonat  cerințele de devenire 
ideală a lumii prezente: Azi barzilor li-s preferați 
bufonii, / O târfă-ajunge muza de-altă dată / 
Poemele, banale bazaconii, / Iubirea, o prostie 
perimată. (Barzi și bufoni). Nu numai orașul ca 
structură de civilizație  actuală, ci întreaga lume a 
devenit un adevărat bazar unde se vinde totul pe 
aproape nimic: Se bea și se fură / Ca și-n alte părți 
/ Și totul se vinde / ’Nafară de cărți. ...... Și-un 
straniu bazar e / Bătrânul oraș, / În cârdășie / Cu 
timpul pungaș. (Bazar), Timpul pătimaș ne 
absoarbe  pe toți, fără diferențieri de statut uman, 
ne depersonalizează supunându-ne  condiției de 
număr, reflectată poetic într-o amplă enumerație 
de epitete aplicate ca etichetele  mărfurilor. 
Cârciuma, altădată  considerată ca locaș al 
degradării umane, nu rămâne doar un loc al 
exercițiului bahic;  ea constituie  și un loc  al 
întâlnirilor  prietenești,  un fel de spațiu magic 
plasat în alt timp.  Tineri și bătrâni împărtășeau 
alături  nostalgiile  timpului revolut ori mirările la 
visele ce  urmau să se înfăptuiască.  O astfel de 
lume popula  altădată  cunoscuta  crâșmă Motanul 
Răpănos unde În seri bogate-n  taină / Sfidând 
școlare legi, / Ne adunam adesea / Cu drag printre 
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moșnegi. // O lume de poveste / Se-nfiripa 
bizar/Trăind câteva ceasuri / Altfel de calendar. 
//... În amalgam de fapte / Și ani din  frâu scăpați 
/ Balsamul din ulcele / Ne preschimba-n bărbați. 
(Nostalgii). 

Timpul a trecut,  lumea întreagă s-a schimbat, 
trăirile de altădată s-au risipit în negura uitării:  În 
sufletul țărînii-s / Mirările de-atunci / Și altfel de 
năzbâtii / Clocește mintea-n prunci. // Și hanul nu 
mai este / S-a prăpădit, aud, / Ucis de veneticul, / 
Fățarnicul fast-food. Modernitatea cu tehnologiile  
și celeritatea ei, a sancționat și a înlăturat  
ireversibil  manifestările  de umanitate ale 
convivilor. Când prietenii lipsesc petrecerea și-a 
pierdut farmecul: E„vremea de beție dar cu cine / 
S-o făptuiești? Prietenii s-au dus / Peste hotare, 
socotind la bine / O seamă, alții printre stele, sus. 
Nu întâmplător multe poezii sunt dedicate unor 
prieteni – Stelu, Cornel, Costică, Mircea, Petre, 
Lică, Zaharia Gînscă, dr. Lucian Piticar, persoane 
cu existență reală, cunoscuți și prieteni ai 
autorului.  

 Poeziile cu dedicație nu rămân simple gesturi  
de prietenie sau de nostalgică aducere aminte;   
sunt meditații  sincere și destul de adânci  asupra 
problemelor vieții omului în general și în particular 
ale autorului învăluit în tristețea singurătății. 
Poezia Rămâne pe-altă dată se detașează 
pregnant prin umorul care atenuează 
presentimentul sfârșitului: Ce chef i-am tras 
aseasră la birt cu moartea mea! / Mironosița 
naibii, când mi-a venit la masă, / Mi-am zis  că e 
o damă din alea,o lichea/Cu care de-ți pui mintea 
ajungi belit acasă. // ...Și brusc m-a lovit mila, că 
om o fi și ea, / Că poate doar nevoia a-mpins-o la 
ce face, / Când i-am umplut paharul, ce galeș mă 
privea, / Nu mai părea deloc vulgară și nici 
rapace. //...De-am chefuit cu moartea făr-a păți 
nimic, / Că mi-a ținut și hangul o noapte încheiată 
/ Și-apoi mi-a spus spre ziuă, când dam să mă 
ridic: / -Azi n-am să te pot duce, că sunt oleacă 
beată. /...Și, dacă nu te superi, rămâne pe-altă 
dată. Poetul dă curs destul de amplu prefacerilor  
care au cuprins  femeia, căzută pe panta chemărilor 
amăgitoare ale modernității și mondenității, a 
degradării ființei.  

A doua poezie din volum, Povestind, creează 
un tablou cu totul dizgrațios, pentru care autorul 
recurge la tonalități severe de real sarcasm:  Cu 
sânge pervertit, contaminat /  De balele-a tot felul 
de lachei, / Nu-i suficient un râu involburat / Să 
spele cât de cât numele ei / Ai fost și tu pe-acolo, 
ori n-ai fost? / Poate te-a dus blazarea, sau beția? 
/ Bărbatului și-atunci când se vrea prost / Spune-
un proverb: nu-i pică pălăria. Femeia este numită 
cu destulă duritate târfă, artistă a minciunii, aspidă, 

muiere îndrăcită, jigodie infamă și lascivă, damă 
de consum, coardă cu mansarda neafânată, oaie 
amorezată, cutră împlinită prin postura de țiitoare, 
cățea afurisită, personificare a minciunii și alte  
epitete, o mulțime, ce ar putea-o caracteriza, și 
căreia destinul i-ar  asigura după trecerea în lumea 
de apoi doar funcția de vidanjoare în infern. Dintre 
poeziile cu lexic apropiat de limbajul obscen se 
desprinde o amărăciune greu de îndurat la gândul 
că  lumea e cum e și femeia, fără de care lumea ar 
fi imposibilă, poate decădea atât de jos:  Că tot am 
încercat spre demnitate / Să trag prin vreme traiul 
tău vâlvoi, / E-adevărat, dar doare peste poate / 
Când aurul preschimbă-se-n noroi. // Și să mai știi 
că într-o zi când dorul / Va poticni bătând cărări 
incerte, / Că în afară de Mântuitorul, / Sunt 
singurul în stare să te ierte.  

Poezii ca Osândă medievală, Apropo de 
poliglot, Amorezul incognito, O meserie bună, 
Ioc, Ovinna amorosa, Bordelul ambulant, 
Portrete și destule altele pot oripila cititorii 
suferind de pudibonderie, dar orice am face, oricât 
am ocoli paginile cu imagini și cuvinte porno ele 
există spre deliciul masochist al multor oameni pe 
care-i știm de foarte cumsecade. Mai mult ar trebui 
să ne îngrijoreze lipsa de cultură și căderea liberă, 
până în prezent, a limbajului copiilor (colegilor?) 
noștri care fără nici o jenă abuzează de cuvinte 
greu de rostit pentru niște oameni civilizați. Ne-
am plictisit să vorbim decent, să vorbim corect? 
Ori poate nu ne dăm seama de lipsa comunicării. 
Oricum observația este că nu se face primăvară cu 
un ghiocel. 

Nici bărbații nu sunt ocoliți în versurile lui 
Tucu Moroșanu și mă gândesc  dacă nu cumva 
dintre prieteni ori cunoscuți nu l-a luat niciunul la 
întrebări pentru poezii ca Apropo de poliglot, 
Amorezul incognito, Capcana îngâmfării, 
Portrete, La ea-n balcon, Înainte de neant.  

Peste întregul volum pogoară aburul tristeții 
unui iminent sfârșit pe care l-am vrea  cât mai 
depărtat și cât mai discret, un imaginar Vis 
nerostit care Irupe în suflet pustiul/ Adie din Rai 
iz de măr. Comunicarea interumană este tot mai 
diluată chiar dacă la exterior imaginea de altădată 
nu s-a schimbat și La hanul din luncă sunt toate/ 
Iar cum erau înainte, doar  poveștile au ajuns Tot 
mai sărace-n cuvinte.    

 Și același proces de înstrăinare se petrece  și 
cu poetul însuși, care în drumul spre capătul vieții, 
Înainte de neant cu o gară/ M-am trezit jefuit de 
cuvinte/ Și mi-am zis, pentru a câta oară?/Că-s 
bătrân și că nu mă-nvăț minte.// Oi fi eu ori e altul 
poetul?/ Că nici muza se pare că nu-i/ Cea știută, 
se pare că bietul/ M-am smintit de când umblu 
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haihui,. (Înainte de neant) se trezește deposedat 
de cuvinte, de sentimente și de adevărata identitate  

  În partea a doua a volumului  poetul ne 
conduce Prin cârciumile cerului. Poezia de 
început, Bahică relansează singurătatea poetului: 
V-ați depărtat prieteni și-această toamnă șuie / Cu 
haidamaci  fanatici mă împresoară greu, / Dar 
dacă de vreun sprijin speranță nu e / Voi apăra 
onoarea bătrânei crame eu. Mai îngăduitoare față 
de amorurile second hand, această parte  e mai 
înclinată spre înfățișarea nostalgiei după timpul 
scurs Înainte de neant și amintirii ei înduioșate  
de Cântec: Erau și bani, era și vin / Și mai ales 
prietenie. / La făgădău, crâșmar cinstit, /Iubirea 
zălogită ție. // De dragoste azi nu mai știu, / A 
emigrat cu tine-n sud, / Și vinu-i botezat de-un hoț, 
/ De prieteni tot mai rar aud.,  așa că totul a rămas 
un Vis nerostit.  

 Cu toată nostalgia trecerii timpului nota de 
umor, înscrisă și în portretul de pe copertă, nu 
lipsește niciodată din poezia lui Tucu Moroșanu. 
O dezvoltă  cu lejeritate când se asociază Cu 
Francois Villon, maestrul poeților care știu să 
prețuiască  cum se cuvine  vinul bun: Când Bachus 
nu-mi mai da pe datorie, / Îi dam cu tifla burgului 
poltron / Și evadam pe Marea Fantezie / În 
croazieră cu Francois Villon. // Dar n-ajungeam 
departe, aventura / Sfârșea ades’nainte să 
înceapă, / Motivu’același ce mai tura-vura, / Vin 
prea puțin și mult prea multă apă. 

Din motive bahice  eșuează și unele petreceri 
chiar dacă au un puternic temei spiritual și ritualic. 
Făcând Turism în Bucovina, ajungând  la 
sărbătorirea zilei de naștere a unui adolescent 
amfitrionii și participanții au deturnat  destinatarul 
și au dat curs  sărbătoririi finilor invitați astfel că  
Petrecerea fu amânată / Iar Bogdănel între femei 
/ Privea c-o mină înciudată / Pe naș, ca și pe 
ceilalți trei, cu toții beți tun. 

Gesturile  bahice sunt nelipsite  și de la 
petrecerea poeților, deseori prieteni foarte apropiați 
ai anticului zeu. Agapă la Iași întrunește un număr  
considerabil de scriitori, nume cunoscute în lumea 
literelor românești, cărora un critic la fel de 
cunoscut le apreciază harul vinului pe care l-ar dori  
înfăptuit la fel și în poezie: Privindu-i criticul 
Codreanu / Zicea distrat: Halal băieți! / Și adăuga 

gustând din cupă: / -Dac-ați și scrie precum beți! 
/. Perceput  mai mult ca  îndemn decât reproș 
răspunsul  poeților vine  fără întârziere:  Apoi ne-
am dat pe rostit stihuri, / Pe rând, pe urmă toți 
deodată, ca la o veritabilă petrecere prietenească. 
Fiecare dinte cei prezenți este individualizat printr-
un gest, o privire, o vorbă; Mai la o parte, 
cu-Antonesei, / Cu Sterian și Tărâțeanu, / 
Tărăgăna o doină veche/ Încet, Matei 
basarabeanul... Poezia  se încheie cu pomenirea 
plină de haz a lui Ionică, persoană bine cunoscută 
în lumea scrisului sătmărean; de obicei cap 
limpede între convivii împătimiți și-mpotmoliți 
între versuri și pahare, de data aceasta e mai 
îngrijorat de întoarcerea acasă: ...Știind că dis-de-
dimineță / Va lua volanul spre Sătmar. / Gândea 
că-s vrednici moldovenii / La chefuri, orișice s-ar 
spune / Și plănuia la Satu Mare / Să le gătescă o 
minune: // Când fi-vor„ Zilele Poesis” / (Și în  
curând aveu să fie) / Va sforări cu Vulturescu / 
Premierea cu al ei dichis / S-o facă chiar la 
PĂLINCIE.. Prin contribuția lui Tucu Moroșanu  
Satu Mare  devine topos poetic, ceea ce, alături de 
întâlnirea cu prietenii cunoscuți și de  orgoliul 
patriotismului local sporește considerabil 
curiozitatea și plăcerea lecturii.  

La urmă dar nu în ultimul rând amintesc de 
poezia Bârfă în codru realizată  prin onomatopee. 
E cea mai simpatică jucărie pentru cititorii de 
poezie care dovedește sensibilitatea mereu trează 
a poetului pentru toate glasurile din natură pe care 
se pricepe  să le armonizeze într-o poveste 
domestică știută de  o întreagă colectivitate: „-Pu-
pu, pup! Generoasă / îl cheamă acasă. // 
-Cucu-cucu! Vin curând! / lefter și flămând. // 
...Țivic, țivic! / un nimic. // -Țintivară, țintivară! 
dă-l afară! / -Ciciui, ciciui! / vai de ...pana lui.”    

 Sunt multe subtilități care ar putea fi luate în 
vedere în acest ultim volum de poezii al lui Tucu 
Moroșanu, multe dintre ele se strecoară neluate în 
seamă printre asperitățile mai mult sau mai puțin 
elegante ale erotomaniei. Și în privința artei 
versificării ar putea fi multe de spus și mai mult de 
bine, dar mă opresc aici. Versurile în ansamblu 
sunt de bună calitate.    
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Suzana Fântânariu – “Exces de melancolie”

George Vulturescu

        Mărturisesc că, din Nordul meu sătmărean, 
cu puține accese, ieșiri la răscruci culturale, 
bănuiam / știam că e imposibil să desparți 
pictura Doamnei Suzana Fântânariu de poezie... 
Prin 2010 am citit un substanțial dialog cu artista 
luat de poetul și redactorul Nicolae Băciuț (nr. 4, 
Vatra veche) din care am reținut, imediat, 
cuvintele: “când încep o lucrare trăiesc o stare 
vizionară de poezie...” 
        Așadar... volumul “Exces de melancolie” 
(apărut în condiții grafice de invidiat la editura 
Avalon, cu o prefață a lui Ovidiu Pecican) este o 
dublă întâlnire: cu poeta Suzana Fântâneriu și cu 
artista plastică Suzana Fântâneriu – prin cele 16 
“autoportrete” înserate printre versuri, care dau o 
pecete inconfundabilă cărții așezând-o într-o 
categorie de prestigiu pe care o numim “carte-
obiect de artă”. 
        Tema-simbol a cărții este / sunt ochii - acea 
“fereastră a sufletului”, cum i-a numit Leonardo 
da Vinci. Eu o să-i numesc “ochi desigilați” – în 
sensul biblic –, deschiși spre miezul ființei și al 
lumii, sau “autoportrete desigilate”, ca o friză a 
vârstelor (pe care o știm de la Munch, Klimt) 
sprijinită pe “indicii trupești”, la care aderăm prin 
rândurile lui Maurice Merleau-Ponti: “...Un trup 
omenesc este prezent atunci când un soi de 
încrucișare are loc între cel-care-vede și vizibil, 
între cel-care-atinge și cel care este atins, între ochi 
și celălalt, între mână și mână, atunci când scânteia 
lui cel care simte-sensibil se aprinde, când se 
aprinde acest foc care nu va înceta să ardă,până 
când un accident al trupului năruie ceea ce nici un 
accident nu ar fi ajuns să facă...” (Ochiul și 
Spiritul, prefață de Claude Lefort, trad. Radu 
Negruțiu, Casa Cărții de Știință, Cluj  Napoca, 
1999). 
        “Indiciile” de acest fel sunt la tot pasul (a se 
vedea poemele: Trupul meu regăsit, Târziu am 
descoperit că am un corp): ”Târziu am descoperit 
/ că am un corp / un corp ”însemnat” / cu umbre, 
obosit. / Târziu am descoperit / că am un corp / 
“ambalaj pentru suflet”... (p. 247). “Trupul” e viul 
de pe scena lumii, e “torța” vieții care luminează 
lucrurile, descoperindu-le, ivindu-le în lumină; 
ochiul - contemplă ceea ce dezvăluie lumina, ceea 
ce atinge “trupul”. Și “ochi” și “trup” îmi par a fi 
“o scară de stări a unei și aceleeași materii”, ca să 
folosim cuvintele lui M. Eminescu din 

“fragmenariul” gândurilor sale. Iată cum vede 
autoarea noastră această “scară de stări”: “...Măști 
albe, / de ceară, / pantomime/mișcare ușoară / 
înlăuntrul lor, / tinerețea - viața / petrecută 
unduios... (Ecorșee ale timpului).  
        E o liniaritate, un curs (fără jos și sus, 
“Desenez de fapt, / viețuirea / timpului...” – 
Crucea de foc a soarelui, spune artista), dinspre 
copilărie (“când amintirile / rămân pietre incizate 
/ cu litere de viață” – Clopotul copilăriei) spre 
maturitate - e un drum-spirală, pe care privirea 
surprinde clipa cu acuratețe, cu opriri pentru ”a 
alege cu ochiul” (Mă strigă anul) culorile din 
cupa clipelor: “Culoare vie / transparentă curge / 
ca un izvor clar...” (Spre muzeul imaginar). 
Versurile curg libere, libere precum privirea care 
“se rotește odată cu pământul” (Regina nopții), 
dezinhibate din zeghea normelor poeziei 
contemporane, surprind simplitatea vieții și 
coloritul ei: “Trupul meu / un lujer fragil / rupt 
dintr-o grădină mare, / fuzionează, / curge ca o 
sevă, / se naște câmpia, / nesfârșitul, / infinitul 
respiră cu mine” (Infinitul respiră cu mine). 
        “Trupul” în mișcare e vedere - vers în 
desfășurare: “Lumina sparge, / iradiază, / orbește, 
/ paradox și mirare” (Insula Lesbos). El este 
“călător” / “pribeag”, lângă cei doi stâlpi ai Porții 
– “Viața cea dulce / și Moartea neclară” (Clipa). 
Orizontala e, pentru el, în viziunea autoarei, 
“impură”, “spirala” e a durerii și topește 
speranțele, trupul “rămâne un contur nesigur” 
(Clipa), “desenat cu vid și eroare” (Vernisaj), în 
marea trecere. Dar nu spațiul este 
problematica artistei, ci faptul că eu, eu cu 
trupul meu sunt aici de față în această clipă  
care pâlpâie și cu lumina din trupul meu. Rainer 
Maria Rilke (scriind despre Rodin, prin 1928, la 
Paris) ne întărește ideea: “pictura nu este niciodată 
afară din trup, pentru că ea este întotdeauna în 
carnal”. 
        Ai impresia că autoarea se folosește, în 
același timp, de două mâini - una care surprinde / 
înseamnă în versuri “trecerea” blagiană a 
“trupului” (de fapt, “viață în formă de corp” –  
Corpul, purtător de iluzii) prin lumină, care, știm, 
de la poetul din Lancrăm, “consumă materia”, iar 
cu cealaltă atașează autoportrete în culori sângerii: 
sunt lacuri-portrete, cum scrie într-un poem (p. 
193), o “desăvârșire în / dezastrele melancoliei” 
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(Dezastrele melancoliei). Cele două mâini sunt 
“magice”, “ating, dau viață, salută, / îmbrățișează, 
dansează, cunosc, / recunosc, diferențiază, 
modelează...” (Ruga mâinilor către pământ). Sunt 
mâinile artistului, desigur, “palid dublat / mort și 
viu totodată / peste limită conturat” (Bariera de 
gheață). Astfel, putem spune, că “trupul” în 
poemele autoarei este... în exces “orbit de culoare” 
(p. 120), o culoare care exaltă, și e acea ”culoare 
exaltată / cea care nu moare” (Făuritor de măști 
regale). Iar “ochiul” este în exces... “dilatat” spre 
memorie. Și știm, “timpul rănit sângerează” (p. 
126), memoria răscolită devine rană, cum se surpă 
un cuib de prigorie “împlântat în memorie” (p. 
125). 
        Profundul, metafizicul vieții, autoarea le 
dezvăluie în cele 16 “autoportrete” plastice, de 
fapt, autoarea și-a “desigilat” sufletul în ele, prin 
adâncimea ochilor (cine crede că pictura nu poate 
avea și dimensiunea adâncimii...). Este în ei 
adâncimea – abisul interior, mărginit cu asimetriile 
feței – semne ale loviturilor, tăieturilor cu care 
neliniște ruinează formele umanului –, materia 
sensibilă a vieții. “Autoportretul” devine, ca și 
cercurile în trunchiul arborilor, însemn al stărilor, 
vârstelor, supuse deformării timpului: “dispare lent 
/ eclipsat de soare, / fără contur, / fără zâmbet, / 
desenat în cărbune de foc/sau cu creion argintat...” 
(Portret de artist). 
        Sunt “ochi pe jumătate închiși”, umbriți, 
mistici – “ochi cearcăn” – care “priveghează 
calea” (Nimbul pământului), adumbriți, ca și apa 
din fundul fântânilor, ochi “hăituiți” din interior de 
melancolii stătute, ca și lacurile fără vărsare; sau 
“ochi-pată de culoare”, sub care au fost acoperiți / 
feriți de răul lumii – ochi sângerii, care macină, cu 
roșul focurilor cuibărite în cenușile sufletului - mă 
gândesc, desigur, la Privirea roșie / Der rote Blick, 
a lui Arnold Shonberg din 1910. 
        Aceste focuri “secretă energie” (Foc ascuns), 
îndoaie curbele spațiului, le deformează ca niște 
puteri ale răului: nu e numai că auzi “strigătul” lui 
E. Munch (portretele de la pp. 173, 241, 219) care 
“străbate natura”, ci e o reverberație, un maelstrom 
care transformă totul – “toamna e curbă”, ”curbe 
păsările”: “Mor cuvintele nenăscute / pe nisipuri 
și pe ape. / Păsări curbe / cresc din mare / noaptea 
moare alb încet/toamna curbă plânge”. E aici o 
viziune de forță eminesciană a prăbușirilor de 
lumi, a “chaosului vai”, la care ochii portretelor au 
avut acces: “Roșii desfășurări șerpuitoare / 
aruncate în neant /, apocalipsa trupurilor / înecate 
în ani pe o navă / răsturnată de timp / strigă spre 
cer: / “nu ne uitați” (Trupuri înecate în timp). Pare 
că poeta asistă, din interior, (ochiu-nchis afară, 
înlăuntru se deșteaptă – Scrisoarea I) la “fisiunea 

Ființei” (termen al aceluiași M: Merleau-Ponty): 
“Infinitul curbat / într-o clipă-secundă / mă 
prăbușesc / la fel ca Icar” (Infinitul curbat). De 
aceea, ai impresia că ochii autoportretelor nu “se 
scurg” în afară, ci absorb în ajutor, privirea noastră 
– sunt ochi care te scormonesc, căutându-
ți privirea ta, pe care trebuie s-o întorci spre 
“Celălalt”. 
        Pentru că întregul “câmp” semantic al 
autoportretelor este centrat pe forța, forma și 
luminozitatea ochilor, ne scufundăm în mistica lor: 
numai ei pot reda chipul iubitului dintr-o “oglindă 
vie” în fața căreia strigă poeta: “aprinde-mi-te-n 
suflet iar” (p. 227). Sunt și ochi goi, orbi, ca un 
“cuib părăsit” (Ochiul fără culoare), sunt ochi 
“închiși” cu “scântei de pământ”, sunt “ochi 
călători” (ca și la I. Țuculescu - dar la autoarea 
noastră nu apare niciodată mirajul ochilor 
multiplicați, în frunze, în ierburile câmpului - 
precum e acel tablou Stările cămpului) care ne 
caută: “Ochii mei / sunt o flacără albă / prin 
întuneric / până la voi” (N-am loc în lume). 
Ultimele autoportrete (de la pp. 177, 295) sunt 
trasate în alb-negru, sfâșiate de ceea ce au văzut / 
sau văd - e o încremenire a vederii care sugrumă 
ființa: “melancolia / mă apasă pe piept / refuz 
înserarea, refuz asfințitul / nu am timp / să aștept / 

Autoportret
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răsăritul” (Refuz asfințitul). Acest ”hău preadânc” 
(Dincolo de apus) o face să șovăie, să strige: “nu 
mai pictez”, “știu bine că doare” (Peisaj himeric). 
Suntem în melancolia neagră, saturniană, a lui 
Durer. 
 

xxx 
 
        Dincolo de simbolurile  arătate (sau la care 
am avut acces...), aceste poeme își poartă, pe merit, 
excelența titlului “exces de melancolie” – ea, 
melancolia, livrează cărții acel secret ontologic al 
“adâncimii” pe care viața lăuntrică o are și, se 
spune, greșit, că lipsește picturii. Dar e și un “exces 
de deflagrație” a ființei (pe care o căuta Cezanne) 
prin ochi - pentru că a vedea înseamnă și a fi văzut, 
acea dependență dintre vizibil și invizibil, subtil 
trasată în versul poetei: “Semăn cu cineva / care 
mi-a furat chipul, / într-o clipă pierdută, / mască 
plângând / într-un hohot de râs” (p. 236). Frații 
Goncourt spuneau că nu există “stare maladivă” ci 
“o tristețe în care râde o umbră de ironie”. 
        Poeta nu e, nici o clipă despărțită de privirea 
iscoditoare a pictorului: cuvintele ei sunt 
impregnate de substanța privirii. O mare parte a 
poemelor deschid uși împărătești cu puterea 
verbului “văd”: “Văd adormind / întrega natură / 
cu pace în miezul de lună” – p. 38; “Văd scheletul 
orașului...” – p. 61; “Mereu văd un porumbel 
bolnăvior...” – p. 70; “Văd silueta sihastrului 
serafic...” – p. 88; “Văd / urme de ploaie pe pe 
fereastră...” – p. 180, etc. Aproape nu găsim un 
poem în care decorul să nu fie vizualizat, în care 
armonia dintre imagine / cuvânt (de la acel manual 
vechi “Paragone”, al lui Cennino Cennini) să nu 
se așeze sub emblema dictonului horațian “ut 
pictura poesis / poezia ar trebui să fie ca pictura”, 
precum în acest poem de mare sensibilitate: “...să 
întâlnesc în codrul cel verde / o căprioară zveltă cu 
picioare lungi, / mirată răsărind in tufiș, / să-i spun 
că sunt sora / mai mare din Poiana de vis” 
(Căprioara). 
        Ca și tușele planșelor, versurile sunt trasate 
cu vibrație, fie în sclipiri  scurte (ca în acel final 
de poem cu imagine tulburătoare: “...În zarea 
cămpiei / călcâiul sângerând / prin miriște de cuie 
/ vine Maria plângând” – Desemnând eternitatea), 
fie în poeme cu o largă deschidere spre aerul 
baladesc (a se vedea – Puiul, Clopotul lui Ștefan, 
Ruga mâinilor către pământ, Lumea cea fără de 
țărm – Dunărea...). Este o mistică a liniilor care 
vibrează și iluminează: “Mi-e umbra deasă de 
lumină / și mă ating de albul ei / împleticindu-
mă în raze / vorbesc tăcută despre zei” (p. 86).   
        Poeta Suzana Fântânariu și artistul plastic 
Suzana Fântânariu sunt una: sunt artistul  în 

ipostazele sale creatoare. Și ca să rămânem în 
spiritul lui Durer (sub care putem așeza titlul 
volumului Exces de melancolie) să ne gândim la 
semnificația cuvintelor lui: “arta se ascunde în 
natură iar cine știe s-o extragă de acolo, acela o și 
posedă”. 
        Urmărind de aproape textele cărții, pentru că 
rândurile noastre critice merg “alături de text”, 
vom conchide că autoarea ex-pune sub semnul lui 
Saturn, cu predilecție, artistul. Variantele titlurilor 
ne susțin ideea, cităm câteva: Artistul vremelnic, 
Portret de artist, Spre muzeul imaginar, Uitat în 
manuscris, Zid Arta, Vernisaj, Adormit în culoare, 
artistul, Bătrânul actor, Aleea de bronz, Cum se 
moare pe soclu, Rugător, artistul... etc. 
        Deși putem avea în minte imaginea diversă 
(actor, pictor, muzician, poet) a “artistului” - fie 
răsfrângându-și privirea “spre bolta sixtină” (p. 
116), fie “refugiat în atelierul plein-air / din Piața 
Traian” (p. 107), fie privind “fruza microscopală / 
uscată de zei” (p. 97), sau îl vedem “umplând 
paharul mâniei de-a exista / ca artist printre cei / 
cu norma “plata cu ora”... (p. 134), doar versul 
poate adăuga mai bine cantitatea de acid social: 
“...orice iluzie de a fi artist / alunecă pe mormanul 
de cărți / întoarse în timp / pentru doctorate forțate 
/ în arte vizuale / “magna cum laude” / in corpore, 
toamna...” Aca-Demon sau Arta deformării). 
        Versul nu e soclu pentru un bust, nu e pânză 
pentru un autoportret în atelier așteptând raza 
îngerului (ca în Melancolia despre care am 
discutat), ci e doar o coroniță în care laurii 
cuvintelor descriu, detaliază un “tablou incest 
al lumii”, a “iluziilor diluate în rame, / goluri 
perfecte, / strâmtoare, / durere, un mens abis... 
(Vernisaj). Dar lăuntricul artistului? Sunt cuvintele 
poetului îndreptățite să fie rama care să le oprească 
viscolul sonor? Iată o viziune pe care doar dubletul 
poezie / pictură îl poate reda: “...Fantomatic, / 
răvășit  ca valul / artistul palid dublat / mort și viu 
totodată / peste limită conturat...” (Bariera de 
gheață); sau: “...Artistul îndură prescris / incizia 
pe inimă, crestată / cu pana ascuțită ca un cui, / 
înțepat de timpul vâscos / amestecat din cenușă și 
foc...”(Uitat în manuscris). 
        ...Nu aș ști să pariez dacă pictura e mai 
potrivită pentru “soarele negru” al melancoliei, sau 
dacă melancolia nu locuiește chiar în soarele negru 
din cuvinte... Dar cred că împreună, și poezia și 
pictura, pot să-mi arate acea “punte fantastică / 
ca o scară de mătase” care “leagă ușor artisul fragil 
/ și Divinul de sus...” (Pasărea Aculinei). Așa cum 
căprioara din desișul pădurii va înțelege din 
cuvintele poetei că ea este “sora/mai mare din 
Poiana de vis...” (Căprioara)
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Calea de ie;ire din haosul aplicat – O `nt]mpinare critic[ la 
volumele poetului Robert Laszlo, Aripi de lut ;i Somniator

Andrei Zanca

Trăim într-o lume smintită cu ostentație, 
demonizată lent. Trăim printre oameni cu 
certitudini, pe care aceștia le folosesc ca pe niște 
lespezi de morminte, aidoma inflației de etichetare, 
atât de eficace, și care impun profilul definitiv al 
stigmatizării, care greu se mai poate uita, șterge.  

Trăim într-o lume a corectitudinii politice, 
încât ți se pare mereu că auzi târfe de mahala 
îngânând cântece angelice. O lume lipsită tot mai 
mult de repere, levitând letargic, superficial, tot 
mai departe de sacralitatea mistuită, ca sămânța 
prin moarte, în toate.  

O sacralitate absolut paralelă cu 
superficialitatea tot mai ridicată în slăvi. Am avea 
nevoie de manuale întregi spre a evidenția 
temeinic toate acestea pentru cei ce le ignoră, și 
sunt mulți, și am avea nevoie de o singură spunere, 
pentru cei ce sunt atât de loviți și de obsedați 
dureros de ce se petrece: nu mai au nimic sfânt, 
cum spunea și Buna mea, acum câteva decenii.  

Acest soi „nou” de lume sporește haosul, 
panica, dezordinea prin demonice adieri și apoi se 
adună cei savanți, cei știutori, cei învățați, spre a 
le discuta, sporind astfel confuzia, la rândul lor, 
până la dezvelirea ultimelor rămășite de 
exploatare; o lume obedientă, slugarnică, care 
sugrumă orice elan, însă care constituie și o 
provocare, de pornire a unui experiment personal.  

Un experiment aflat departe de încremeniri, 
de cantonări savante și de soluții, care trec peste 
dezrădăcinări, peste calea mersului drept, 
impunând cu ostentație o levitație superficială, 
dincolo de care se ascund scopuri derizori, și 
profituri dezgustătoare. 

Aceste constatări mi-au fost confirmate și de 
cele două cărți ale tânărului poet Robert Laszlo, 
Somniator – tălmăcitorul de vise (Editura Dacia 
XXI, 2010) și Aripi de lut (Editura Ecou 
transilvan, 2016), extrem de revelatoare pentru 
drumul său, absolut personal, pe care îl caută, iată, 
și prin aceste două cărți, din care tocmai această 
selecție încerc să o limpezesc prin cele ce urmează.  

Influențele ideatice există în ambele cărți, 
însă în mod straniu se prevede un drum printre ele, 

deși sunt evocate într-un stil personal. Alegerea, 
selecția lor este însă, la acest început de drum, 
decisivă, preconizând o cale cu totul aparte, care 
se înscrie pe un drum al dezbărării, întru găsirea 
sunetului propriu, al sound-ului propriu doar 
creatorilor genuini.  

Aceste influențe sunt mai degrabă reacțiile 
unui spirit ce încearcă să-și facă un drum propriu 
folosindu-le însă la început drept repere. Și 
alegerea aceasta a reperelor e decisivă, 
promițătoare, în fața haosului instaurat în mod 
rafinat, calculat și însoțit de înfiorări și zguduiri 
existențiale adânci și la tot pasul.  

Dorința de a deveni din nou vulnerabil, 
așadar neînchistat, necantonat în discursuri sterile, 
iscusit-ironice, irositoare, se regăsește în aproape 
toate textele poetului Robert Laszlo cuprinse în 
cele două volume care impun o zbatere a 
desprinderii de toate influențele, ce însoțesc firesc, 
instituirea unui experiment personal, evocat și în 
evanghelii: Fiți drumul umblat!  

E un îndemn la faptul, evocat și în filozofia 
orientală, și anume, drumul este țelul, însă și un 
îndemn la experimentul personal evocat în 
Evanghelii prin soluția retragerii, în momentul , în 
odaia proprie, în absolută solitudine și izolare, 
ambele necesare în fața unui astfel de act autentic, 
personal. Iată, unele din aceste demersuri evocate 
mai sus, în poemul poemul Oprit din volumul 
Aripi de lut: Greu, / Îmi scot picioarele / Din acest 
mers chinuit / Cum asfințitul / Se târăște agonic / 
Spre un nou ras̆ar̆it. / Ce-am făcut? / Ce-am făcut? 
/ Și niciun răspuns, / Niciun răspuns…, ori în 
poemul, Odiseu, din același volum: Nu călători / 
În / Alții / Până ce / Nu ți-ai / Terminat / Călătoria 
/ În tine / Însuți! – un îndemn clar la limpezirea 
personală înaintea oricărui act; aidoma și în 
poemul amintind de îndemnul lui Caraion, eram 
tineri, aveam de unde muri, din poemul De 
Senectute: La 90 de ani, / Chiar că ai Din ce muri! 
/ Viață-n vrafuri, / Brocarturi grele, / Trăire multă, 
/ Multă / De tot... Chiar / Ai din ce muri!; dar mai 
ales în partea a 3-a a poemului Grăunțe: Ca 
toporul în lemn / Intră cuvântul / În lucruri...  
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Se observă, în ciuda influențelor, pe care 
prefer să le numesc în acest context, repere, o 
încercare de ieșire, de înscriere a unui experiment 
original, a unei căi absolut personale, în fond a 
acelui sound de care vorbeam mai sus, tipic 
oricărui creator autentic.  

Această zbatere, această disperare 
existențială vine pesemne și din constatarea unui 
fapt simpul și anume: unii sunt doar pe lume, în 
timp ce alții, mult mai puțini, sunt cu lumea.  

De aici și dificultatea extremă a găsirii unei 
căi de ieșire, chiar și prin selectarea, grăitoare și 
ea, a reperelor, care toate la un loc preconizează o 
victorie finală, a limpezirii, a simplității treptate de 
rostire: de acest lucru nu ne îndoim. 

Spre exemplificare, iată un poem denumit de 
altfel și Crez, din volumul Somniator: Nu orice 
pasăre zboară / Cum nici orice / Cuvânt nu poate 
fi rostit / Eu, unul / Rotunjisem zborul cuvintelor / 
Şi curg în rostire / Ca un pârâu / Ce n-are unde să 
se verse.  

Deocamdată, am spune noi, Calea se poate 
prevedea, drumul experimentului, absolut detașat 
de orice impedimente, fie ele obiective, fie cu totul 
subiective. Iată, poemul Când: Când zborul se-

nfrăţeşte cu / Cerul / Umilinţa pământului / Naşte 
peşteri, care prin alăturări sugestive prevede, după 
noi, un drum absolut al detașării, al spiritualității 
limpezite de orice alte ingrediente. 

Vorbesc tocmai de o viitoare cale a 
spiritualizării treptate, departe de canonizări, de 
tabu-uri, o cale realmente liberă, care se poate 
prevedea din cele două volume, o cale e libertăți  
– și nu doar a siguranței, alesă de mulți – ea fiind 
doar calea riscului de a păși cu curaj și detașare în 
incertitudine, departe de tovarășii certitudinilor 
evocate la începutul acestui demers critic.  

Spre exemplificare, poemul Iconoclast: Eu, 
pasul afară / Nu-l pot face, / Zimţii credinţei / Mă-
nchid în aşteptare. / Poruncitoare / Degetele 
mâinii mele / Prind între ele / Altarul unei 
ademenitoare / Necredinţe. 

Salutăm prin aceste succinte, puține cuvinte 
și exemplificări, apariția unui poet autentic, care 
promite, prin prospețime și printr-un fel de revoltă 
bine strunită, consolidarea unei vocații artistice 
puternice, a sunetului propriu, a încercării tot mai 
izbutite de a fi, la urma urmelor, doar drumul 
umblat. 
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Crisula :tefănescu

Fără tine 
 
Fără tine nu sunt altceva 
decât o figurină de lut 
nearsă și uitată-n ploaie. 
Fără tine nu sunt  
decât un cuvânt 
fără gând. 
Fără tine nu sunt 
decât un fluture 
rămas larvă. 
 
 
 

Mai trec prin amintirea ta? 
 
Mai trec prin amintirea ta 
din când în când? 
Și mai surâzi în gând 
la câte-un gest de-al meu 
de-odinioară? 
Stafie gura mea, 
când altă gură tu săruți, 
o simți sub gura ta, 
o rană vie? 
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Pasaje obscure 
 
 
Nu întrezărești zădărnicia ritualului? 
Oricât de des l-am repeta, 
rămâne o parte misterioasă 
cu pasaje obscure 
pe care nu le putem descifra. 
 
 
 
În așteptare 
 
 
Nimic și nimeni! 
Nimeni și nimic! 
Pustiu! 
Oamenii’s încuiați în case. 
La geamuri, perdelele trase. 
Pe cer,  
sub cornul galben de lună,  
uneori mai trece în zbor 
câte o vacă nebună  
și pe strada pustie 
aleargă ca beată 
o găină gripată. 
În rest, pustiu! 
Lângă geam,  
în picioare, aștept. 
Nici eu nu mai știu ce aștept. 
Nimic și nimeni! 
Nimeni și nimic! 
Pustiu! 
Și e așa de târziu! 
Și tăcerea-i înfiorătoare. 
 
 
 
Insomnie 
 
 
Tainicul timp al somnului 
mi se refuză din nou. 
Pe cadranul ceasului  
orele se târăsc alene, 
clipele au lungimea unor veșnicii 
și timpul, elastic ca o gumă, 
se întinde cât ecuatorul. 
Stoluri de păsări trec spre sud 
lăsând în urmă  
toamna înlăcrimată 
La poarta mea bate iarna. 

Viața-i o taină 
 
 
Viața-i o taină, 
una dintre cele mai mari, 
și a trăi, o însărcinare delicată 
de care se achită fiecare cum poate, 
mai bine sau mai rău, 
după linia care i-a fost trasată  
în palmă de bunul Dumnezeu. 
Un traseu și el tainic, 
absolut confidențial, 
stabilit cu fiecare dintre noi 
printr-un raport filial. 
 
 
 
Număr irațional 
 
 
Numărul meu irațional 
este douăzeci și șapte, 
de trei ori trei ori trei, 
un triunghi cu laturi egale, 
închizând în el, 
în aceeași măsură, 
viață, iubire și moarte. 
 
 
 
În interiorul mesteacănului 
 
 
Dorm în interiorul mesteacănului tăiat. 
Mă ghemuiesc acolo, în inima lui, 
şi ascult seva care curgea odată, 
pe când nu fusese doborât de secure. 
Urmăresc cu degetul tulburătoarele linii curbe 
lăsate de anii care au trecut. 
Pipăi, din interior, carnea lui albă ca de peşte 
şi mă înţep, câteodată, în aşchiile viitoare. 
Ah, câte zile am lăsat să treacă, 
care pe atunci îmi păreau inutile, 
spre a face loc altor zile… 
 
Dorm în interiorul mesteacănului tăiat. 
Mă ghemuiesc acolo,  
în inima lui albă şi rotundă, şi, adesea,  
trupul şi gândurile noastre se confundă. 
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Îngerul orb 
 
 
Mă poartă-n braţe un înger mare, orb, 
şi eu îi povestesc neîncetat ce văd; 
iar el m-ascultă zelos, atent să afle tot. 
 
Mă poartă-n braţe un înger mare, orb, 
Mă ţine-n braţe cum pomul ţine un altoi, 
ca mortul care-şi duce viaţa la Judecata de Apoi. 
 
Din volumul DARUL DOMNULUI BORGES. 
 
 
 
Mesteacănul 
 
 
Prinsese viaţă dintr-o sămânţă 
dusă de vânt la întâmplare, 
în colţul grădinii dinspre stradă. 
Nu ocupase locul altcuiva, acolo, în livadă.  
Avea alături, ca vecini,  
un liliac şi un brad şi trandafiri  
ce-şi întindeau în voie rugul pe un gard. 
 
Prinsese viaţă dintr-o sămânţă  
dusă de vânt la întâmplare, 
însă creştea văzând cu ochii 
şi răspândea în juru-i un aer misterios, 
de mare sărbătoare. 
Prin crengile bătute în smaralde, 
lumina se cernea purificată  
și cu reflexe colorate, 
şi iarba-n juru-i strălucea,  
bătută-n diamante. 
 
Când vântul se strecura prin ramuri,  
cu mormăiri ursuze, 
el îşi şoptea iubirea  
prin mii și mii de frunze. 
 
Îndrăgostit de ploaie, de păsări şi de vânt, 

înfipt acolo-n tină, spre ceruri aspirând, 
îşi înălţa coroana deasupra multor case 
de unde privea mândru, puţin copilăros, 
la oamenii, mărunţi, ce-l admirau de jos. 
 
Simţea prin vine o sevă grea de viaţă 
când zeci de păsări, dis-de-dimineaţă, 
adăpostite în vâlvătaia-i verde, 
se întreceau, spre faima lui, să dea concerte.  
 
Nu se făcuse prin nimic faţă de nimeni vinovat  
şi se credea de toată lumea iubit şi admirat. 
 
Au trecut anii. Era atât de sus 
încât vedea pădurea la margine de sat. 
Privea copacii, unii în alţii înghesuiţi, 
cu un aer curios, de însingurat. 
 
Adesea auzea venind dinspre pădure, 
un zgomot ascuţit, cumva scrâşnit, 
dar, neştiind de ferăstrău sau de secure,  
nu se simţea deloc neliniştit. 
 
Era o zi de toamnă la fel cu celelalte, 
când sub coroana-i de aur s-au oprit 
vreo zece oameni care din ochi l-au cântărit 
şi ramurile i-au legat cu frânghii roz, 
apoi au scos un fier cu dinţii mari 
şi foarte zgomotos. 
 
În prima clipă 
arsura doar l-a descumpănit. 
Dar păsările unde zboară?  
De ce îl părăsesc? 
De ce l-au părăsit? 
 
Şi multă vreme a continuat, 
prin rădăcină,  
să hrănească, 
într-o zădărnicie îngerească,  
văzduhul,  
unde duhul îşi căuta,  
tot pipăindu-şi rana, 
trunchiul şi coroana.  
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Remedios Varo 
 
 
am fost o femeie-copil cu venele înflorite în spații de dincolo de noi 
cu peisaje tremurânde aspirate de sunetul vast al flautului 
și ființe din materie eterică țâșnind din carnea mea topită de dor  
o făptură din plasmă fierbinte o oază alburie translucidă și nebuloasă 
din care se adăpau chipuri în formă de inimă de femei-bufniță și oameni-crisalide 
orchestre cu portative făcute din oasele celor demult dispăruți 
viața mea a fost o dureroasă reamintire a unui scurtcircuit între două lumi 
 
am fost o poveste catalană despre linie și formă un palimpsest în afara tiparului 
scris de mistici ruși de Bosch și De Chirico de Goya și Poe de Matta și Bach 
o femeie cu aripi de liliac expulzată din grădina deliciilor pământești 
o apariție suprareală și ectoplasmatică în Colonia Roma din Mexic 
căutând a patra dimensiune într-o stare de somn treaz tot mai profund 
încercând să jupoi crisalidele de pe trupurile prietenelor Kati și Leonora 
și să stau la masă cu vampirii vegetarieni și pisicile din pânzele mele 
 
am fost o salamandră agilă fugită de la o mănăstire de maici 
născută din schițele pierdute ale unui pictor renascentist 
de la care am moștenit armonia nuanțele tonale și structurile narative 
am regăsit în ape adânci liniștea și magia geometriei sacre 
valurile care te fac să vibrezi și să uiți singurătatea colectivă de deasupra 
o cale de a respira în vârtejul primejdiei și de a comunica incomunicabilul 
de a uita că omul își trăiește viața în somn și moare în somn (1) 
 
am fost o pată de sânge într-un vechi laborator alchimic 
un cuib de culoare incandescent cu globule albe și roșii 
înălțat de îngeri-crisalide printre retorte și alambicuri de cristal 
un desen în relief ca un cocon de mătase din care ies fluturi beți de singurătate 
am pictat având mereu sentimentul unei arhitecturi invizibile 
am folosit linia-talisman pentru a surprinde mișcările totului 
și mi-am cuibărit în lumină inima cu ochi imenși mutilată de istorie 
 
am fost privirea din ochii migdalați ai inexistentului 
nimicul înfipt adânc în nimic din care se nasc lumea și arta 
grăuntele de polen al misterului cu tonuri de la luminos-viu la întunecat 
un fagure de forme care-și varsă lava multicoloră în suflete-fântâni 
o făptură sonoră care visează să se întrupeze într-o catedrală gotică 
în mâinile subțiri și transparente ale unui pictor de icoane 
în privirea  mea înviată de morții tuturor vremurilor 
 

Din textele misticului rus G. I. Gurdjieff,  îndrăgit de artistă. 
 

Suceava, 25 august 2021 
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Jean-Michel Basquiat 
 
 
obosit până la disperare de pereți albi de vin alb și de oameni albi 
înfășurat până la gât în casete video păpuși vechi instrumente muzicale africane 
am simțit cum mi se scurg pe șira spinării catastrofele vieții moderne 
să nu te gândești deloc la artă în timp ce lucrezi visează la cățeaua de viață 
strada e mai autentică și mai vie ca o academie de artă 
eu nu am uitat dungile de pe băncile din Washington Square Park  
imprimate în carne în adolescență și nici cizmele tari al copoilor  
 
femeile pe care le-am iubit mi-au spus că am o sexualitate multicromatică 
îmi amintesc toate nopțile în care am făcut dragoste cu Venus Madonna  
într-un pat cu note muzicale gravide de mii de cranii africane 
nu vă faceți iluzii eu am fost fascinat mereu doar de inteligență și de durere 
de profeți și atleți de războinici și muzicieni de regi și artiști 
am văzut lumea prin capete și cranii multicolore de eroi și sfinți  
și l-am căutat pe King Zulu în sunetele lui Charlie Parker și Jimi Hendrix 
 
băieții din pictura mea nu devin bărbați se transformă rapid în schelete și cranii 
nu e rău deloc să mori tânăr lași în urmă o inimă de copil și un cadavru frumos 
prietenii în viață devin mai inspirați atunci când compun noise rock 
și acoperă întruna cu grafitti SAMO vilele miliardarilor de pe Wall Street 
iubitele se plimbă dezinvolte în Cadillac-uri cu numere noi 
cumpărate la second hand de Hollywood Africans (1) 
dar noaptea dinții celor dispăruți ocupă spațiile intime dintre două mângâieri 
 
zilnic formez la întâmplare numere de telefon ca să sun pasărea paradisului 
trăiesc într-o lume de tabloid care se întâlnește la colț cu tragedia 
prezența e o absență o gaură uriașă în sufletul  colectiv 
galeriștii și colecționarii de artă sunt tot mai avizi și isterici 
nu am pe cap nici coroană nici pălărie și niciun halou 
cuvinte litere cifre pictograme diagrame simboluri din hărți 
lumea mea devine tot mai indescifrabilă o cometă-craniu 
 
obosit până la disperare de pereți albi de vin alb și de oameni albi 
vă ofer pe tavă toată lumea mea interioară născută pe stradă 
amprentele eterice din Madison Square Garden și Manhattan 
telefonul sinucigașului și colecția de sutiene de la zecile de iubite albe 
surâsul inconștient al mamei într-o clinică de psihiatrie 
privirea blândă a lui Andy Warhol după ce l-am transpus pe pânză 
nimeni nu iubește un copil genial cu septul ciuruit de neliniști și cocaină 

 
Titlul unui tablou de Basquiat. 

 
Suceava, 21 septembrie 2021 
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Andy Warhol 
 
 
viața mea a fost o încercare de a uita prin artă copilăria zguduită de tuberculoză 
și de dansul Sfântului Vitus cu mișcări și convulsii spontane ale chipului și picioarelor 
dansul care mi-a transformat viața interioară într-o morișcă de iluzii 
și m-a făcut să descopăr insule de emoție în obiectele cotidiene care te plictisesc 
o cutie cu supă Campbell o sticlă de Coca-Cola un borcan de ketchup o bancnotă 
poate că și lumea se mișcă într-un dans involuntar către Dezastre și Moarte (1) 
în timp ce prietenii fac pipi pe pânzele mele scumpe tratate cu oxizi de cupru 
 
aș vrea să fiu un inel pe degetul lui Liz Taylor ca să nu mai resimt cu durere 
starea de a fi prezent doar pe jumătate în propria-mi viață haletantă 
filmată și fotografiată în detaliu clipă de clipă cadru cu cadru 
ascunsă în momente de singurătate în sute de capsule ale timpului 
pline de reviste și cărți chitanțe de taxi gloanțe extrase din piept 
șuvițe ale bărbaților iubiți pilule multicolore sticle și cutii de conserve goale  
să nu mai trăiesc cu senzația că mai mult o privesc la televizor decât o trăiesc 
 
am fost o persoană profund superficială cărți nu citeam priveam doar la poze 
imaginea a fost altarul în care am îngenuncheat ca în fața mamei 
în loc de cruce purtam la gât un aparat de fotografiat Polaroid 
atelierul și locuința îmi erau asediate de fotografii și reproduceri 
dormeam cu cei doi câini într-un pat tapetat cu Elvis și Marilyn 
piciorul mumificat din Egiptul antic plutea într-o maree de imagini din ziare 
am fost doar o imagine pierdută în inima lucrurilor născătoare de imagini  
 
m-am deghizat în bancher ori în clovn cu părul dezordonat și privirea fixă 
ca să nu-mi zăriți linia scurtă a vieții și șanțurile adânci ale lacrimilor 
corsetul chirurgical purtat după atentatul lui Valerie de la Factory 
dinții de vampir din sunetele stridente ale vieții cotidiene 
culoarea disperării din ungherele tainice ale eului 
singurătatea masturbatoare de pe arena incendiată a  gloriei 
scara virtuților detonată de arta de a face bani 
 
a face artă înseamnă a muri parțial și a învia întreg 
a regăsi explozia vieții într-un grăunte de praf 
focurile de bucurie din inima lucrurilor de lângă noi 
frumusețea țâșnind dintre bocanci murdari vată de sticlă și șobolani 
imaginea e o creangă de cireș înflorit încordată între cuvânt și abis 
arta nu poate exista fără clipele providențiale de comuniune 
citiți acest poem și-i vom dărui lui Severin 15 minute de glorie 
 
 

Titlul unei serii de lucrări de Andy Warhol 
 

Suceava, 3 octombrie 2021 
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Mihaela Albu

O stradă 
 

… străzi care duc din azi înspre ieri 
(Ștefan Baciu) 

 
Strada pe care merg 
întârzie să-mi spună cum o cheamă 
Nu mai știe/ nu-și amintește numele 
 
O umbră se prelinge pe ziduri 
îmi urmează pașii 
ascunsă între crăpăturile caselor 
intrată în sevă de copaci 
ajutându-i să se cocoșeze de vreme 
Pe asfaltul lustruit de ani și iluzii 
întâlnirile sparg liniștea 
vin dinspre ieri 
tot mai puține se îndreaptă spre mâine 
 
Strada pe care trec  
mult prea repede 
mult prea întoarsă spre înlăuntru 
nu vrea să spună cum o cheamă 
graba mea îi închide frumusețea 
Fiecare oră sădită pe trotuarul rulant 
cărți de joc fără noroc 
monede strălucind fals în zile cu soare 
ruginesc în toamna jilavă 
 
las în urmă ferestre gătite de nuntă  
uși îndoliate ocolesc  
cu fiecare pas 
văd cum crește iarba 
cum cad frunzele 
cum atotputernicul alb 
acoperă zile, cuvinte, file … 
 
La ce bun să mai poarte un nume?  
 
 

Dorință 
 
 
La margine de vreme 
fântâna seacă 
niciun izvor în preajmă 
nicio ploaie 
de stele 
 
Era într-un timp 
într-o vară 
Locul acela –   
pentru azi 
pentru mereu 
 
În mijloc – cercul gol 
închis 
 
Fântâna! 
  
brațul beteag 
sprijinit pe o umbră  de cer 
celălalt – imploră pământul  
rostul – amânat 
O răscruce de lume 
Fântâna – seacă 
Urme însetate 
 
O umbră de vânt 
îmbracă timpul cu priviri albastre: 
amintirea cerului  
oglinda apei
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Noaptea aceea! 
 

(Se dedică Aurorei Cornu) 

O stea poți purta noaptea asta pe umăr, 
poți iubi,... 

poți uita anii care se-adună la număr… 
  Horia Bădescu  – De iuventute 

 
 
Era o noapte în care toate stelele ne cunoșteau 
noaptea în care clipa își dădea întâlnire cu ora 
căci cu dansul nebun al culorilor zilei 
se întrecuse frumusețea ta, Aurora! 

 
În părul tău licuricii-agrafe 
ajutau ochii să lumineze întunericul greu 
roșul gurii tale înflăcăra noaptea 
și mă chema către tine mereu 
 

Era o noapte de-nceput de lume 
Ea se lăsa în părul tău albastră 
În colțul gurii tale un surâs anume 
a-ntredeschis spre început fereastră 

 
Era noaptea în care uitam că trec anii 
O oră cât viața ne îmbrăcase trăirea 
Vântul strecurat printre cutele vieții 
Trimintea darul zeilor: iubirea! 
 
 
 
Exist 

 
 

Și exist încetul cu încetul tot mai mult, eu care nu mă 
cunoșteam  

cum obosit eu de mine însumi, credeam că lumea 
este un vid aberant, un sistem de erori. 
Își fac din nou apariția-n mine vechi dimineți 
pe care nu le-am trăit nicicând fiindcă niciodată nu 

mi-au surâs 
Carlos Drumond de Andrade  –  Câmp cu flori 

 
 

Trecutul  – un câmp de flori 
fără flori 
fără albine 
fără fluturi 
fără culori 
Pe întinderea liniștii 
fără țel 
ici-acolo o pasăre  
orbită de lumina miezului de vară 
 
nu-și amintește primăvara 
nu are nici imaginea frunzei căzătoare 
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zile și nopți descresc  
în neașteptare 
nici un semn de iubire creatoare 
doar răsucire de melc 
în aceeași casă 
Lumea - un vid aberant 
 
În vechi dimineți 
o iubire:  
fără conștiința hotarului 
ca o călătorie în viitor 
ca o săgeată  
slobozită să spargă norii 
să aducă ploaia binefăcătoare 
să spele trecutul  
 
Un început … 

 
 
 
Poem cu Îngerul meu 
 
 
Mi-am lăsat papucii lângă pat 
frumos așezați – unul lângă altul 
 
Noaptea asta, ca altădată/ ca niciodată 
–  că de n-ar fi, nu s-ar povesti – 
poate Îngerul desculț va avea nevoie de ei 
să nu-i înghețe picioarele  
când îmi veghează casa vieții  
înadins descuiată 
o lumină de veghe 
și un caiet pe masă deschis 
chiar la pagina unde începusem un poem 
despre îngeri 
poate îl va citi și-l va duce la capăt … 
 
Cine știe mai bine decât El cum trăiesc îngerii 
în îndoielile oamenilor?! 
 
Am adormit așteptând… 
Am visat că venise 
–  Mă vizita numai noaptea 
când visele trec prin pereții întunericului căutând 
sensul –  
Luase în stăpânire toate cuvintele nerostite încă. 
 
Dimineața 
papucii erau la locul lor 
cuminți 
Numai poemul despre îngeri/ cu îngeri/ 
dispăruse 
Se dusese pesemne în casa de sticlă 
acolo unde toate sunt transparente în înțeles 
 
în altă dimineață 

mi-l aduse într-o capsulă rezistentă 
la vreme și vremuri/ 
la istorie/ 
și la toate istoriile despre mine 
pe care eu n-am mai putut să le schimb. 
 
Le-am adăugat doar  
un simplu 
SFÂRȘIT 
 
 
 
Poemul de hârtie 
 
 
Poemul de hârtie – o casă zidită 
 
La temelie – cuvinte încărcate  
temeinic 
cu mortar de cerneală 
ferestrele – deschise spre lume 
ușile – cu încuietori subtile 
împrumutate de la bătrâni înțelepți 
și ei datori vânduți  
altora și mai cu minte 
mai cu fală 
mai cu albă și impunătoare barbă  
Clădirea prinde contur  
 
Câte încăperi? 
Câte înțelesuri la această lume 
de neînțeles 
și încă una în plus –  
depozit de îndoieli/ de spaime/  
loc de pelerinaj către înlăuntrul  
de cuvânt 
 
Liniștea intră și iese prin pereți imaculați 
 
Câte o ușă se deschide 
invită păsări de aer 
păsări de foc  
de pământ/ de cer 
păsări speriate  
ființe de carne și gând 
 
căzuseră de mult gratiile  
 
tăcerea pietrelor din casa pustie 
 
Curând au venit în vecinătate bogații 
alte și alte poeme au ridicat 
 
Ziduri rezistente  
din hârtie mult mai groasă 
impermeabilă 
 
la toate ploile bogate în neîncredere
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Victor Pambuccian

cum n-am știut să știm odinioară 
  
 
ne-a trebuit o întâlnire 
să observăm 
că nici vântul nici valurile 
nici tunetu’n trompă 
nu-s necesare 
ca un fruct verde 
nevăzut 
moale la 
atingerea rebelă 
îmbrățișând 
aerul 
cu acea privire 
mirosind a lămâie 
să se coacă 
în amurg 
de la sine 
în absența 
unei luări de mână 
a unor ochi zăvorâți unii în alții 
a susurului unei respirații 
a insuportabilei liniști a unui zâmbet 
e ca și când 
spațiul despărțitor 
obișnuințele individuale 
pozițiile somnului 
amintirea în stingere 
toate contopindu-se 
fără speranță sunt solicitate 
de timpul necesar 
să țină laolaltă două jumătăți 
scufundate 

întunericul nopților singur 
  
 
iertarea 
vine cu 
singurătate 
cu absența 
umbrelor 
de felul acelor nopți 
cu vise suprapuse 
privind eșecul meu 
cu tine’am adormit 
în amintirea celor de curând 
smulse somnului 
când nu mai e nimic de țesut 
din lipsa firului 
sau a unui destinatar 
pentru darul tău 
când tu 
ești cel mai aproape 
decât fosta-i vreodată 
la atâta distanță 
netemător 
gata să desenez singur 
conturul 
locului interzis 
pe care inima ar trebui să-l ocupe 
în dormitor 
dezbrăcând 
slăbiciunea îngrozitoare 
a grijii evidente 
c’ai putea fi exclus 
de îndată ce vântul 
urcă scara acelui turn 
măturând-o în genunchi 
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schepsisul tău 
  
 
când ți-am spus 
că ființa singulară 
care ești 
doar ea 
ar fi putut muta muntele 
împreună cu răsăriturile și apusurile lui 
obosit în propria-i măduvă 
ai râs 
îndoindu-te 
tu crezi 
că am fi doar 
pretexte 
pentru un teatru de păpuși cosmic 
că ar exista 523 de femei 
la ora actuală 
care ar fi putut avea aceeași reacție 
și că eu niciodată 
n-aș putea înțelege 
particularitatea ta 
ci doar percepe 
un șir de caracteristici 
care deși 
am trăit nenumărate vieți 
și niciodată înainte 
nu m-am rugat neîntrerupt 
pentru existența fericită 
a unei alte ființe 
într-un alt peisaj fără copaci 

clopotnițele nu mint niciodată 
în vremuri de bejenie 
după oceanele prădate de țărmuri 
fiindcă există legi general valabile 
pentru care niciodată 
nu va putea fi inventată 
o limbă capabilă 
să împiedice 
viezurele 
să cânte în locul ciorii 
că porțile nu pot 
obține nici un spațiu interior 
că întâlnirile nu pot fi altfel 
decât hotărâte dinainte 
între însetat și înfometatul fără voie 
cei care nu-și vor putea povesti 
unul altuia nimic 
decât scuze pentru că 
s-au călcat unul altul pe degete 
că primul pas 
într-o călătorie lungă 
nu e niciodată doar o părere 
că ceea ce vezi 
n-are nevoie de ce-ai mai văzut 
chiar dacă golul 
în zile de săptămână 
e mai puțin atrăgător 
și că singura 
scuză valabilă 
pentru iubire 
e tăcerea 
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Lucia Bibarț

Cadoul de Crăciun 
 
 
Sunt primul cadou 
de sub primul 
brad împodobit 
al omenirii. 
 
Chemat, am venit. 
și-am adus 
Neîncăputul 
între hotarele lumești. 
 
Semnele Mele aveau să fie tălmăcite. 
Cuvântul Meu 
Avea să-ndrepte cutele pământești. 
 
Dar… 
Când îngust e adevărul faptelor, 
vâlvătăile spuselor Mele 
Se sting în curentul ușilor. 
 
Cuprinși în strânsurile pielii, 
m-ați regăsit atât, 
cât să mă răstigniți. 
 
Eu ”cu moartea pre moarte călcând”, 
voi răsturnând 
pocalul cu sângele și carnea mea. 
 
Mi-e tot mai frig 
sub bradul de Decembrie, 
tot mai străin ospățul 
Nașterii Mele. 
 
De 2000 de ani 
aștept să stau cu voi la masă                                                                             
ca un sărbătorit. 
Lumânările se sting singure, 
când Domnul din colinde se înalță doar pentru a 
cădea. 
Iar geamurile credinței voastre, 
aburesc. 
 
”Părinte, n-a venit ceasul? 
Sunt singurul cadou rămas 
nedeschis în seara de 
Crăciun. 
 
 

Răspântie 
 
 
Sătulă de revărsarea mea,  
mi-e  dor de-o stăvilire. 
 
 
 
Flotant expirat 
 
 
Cu timpul 
acasăle se mută sus.  
În cer. 
 
Transferul unora 
aduce pustiul în jur. 
Tu însuți ești tot mai ușor,  
mai inconsistent, 
mai gol. 
 
Tot mai despovărat de pământ și de sânge. 
 
Cumpătarea și înțelepciunea 
te saltă din greutatea cărnii, 
din iuțeala sângelui 
și-ți domolesc descărnarea de pofte. 
 
Ambalajul dispare, 
iar sufletul, zglobiu și curat, 
Se-ntoarce acas`. 
 
 
 
Plecări și sosiri 
 
 
diagonale, linii, curbe tremurate 
- plecări și sosiri -, 
popasuri plastice 
schițate 
peste corporalitatea lutului meu, 
îmbracă, 
mă îmbracă, 
de fiecare  data, în alte  tipare.  
de fiecare dată 
în altcineva. 
 
 
Oare astăzi mă voi mai recunoaște? 
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Te plou 
 
 
Femeie,  
vin să te plou,  
ca să rodești! 
 
 
 
Contra ta 
 
 
pentru că: 
„binele pe care vrei să-l faci, 
nu-l faci, 
ci răul pe care nu vrei să-l faci, 
îl faci” , 
invoc tobele incantatoarelor  ploi, 
să-ți  lichefieze  corporalitatea. 
 
Infuzat  de  muzica  stropilor, amorțit  precum la  anestezic, 
te vernisezi… 
 
Alunec  suficient de adânc, suficient de sigur, 
pe cărarea curgătoare din tine, 
apoi, incizând magistral, 
te extrag, 
din propriu-ți psihic, 
 
salvându-te de tine, 
păcătosul! 
 
 
 
Cumpăna 
 
 
Crispare 
zidită între 
gând şi cuvânt 
foarfecă 
nedorite scurtări. 
Rădăcini de complicitate – 
iedera crispării – 
îşi cresc 
răsfirate tulpini 
până-n ruga 
amurgului cu lumina, 
când şcolăriţa 
îşi va păcăli guvernanta.
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Gabriela Ana Bălan

Prea mulți Pilați 
pentru doar două mâini 

 
 
ne-am trezit cu prea mulți Pilați  
pentru două mâini 
plătim rate la bursa măştilor 
 
Pilatul meu îmi ține oglinda  
ochii lipiți de lacrimi 
până când foaia pe care scriu 
rămâne candidă 
 
nu-mi dau la schimb Pilatul 
pe o canea de aur 
nici nu îl amanetez când vine ploaia 
la ce mi-ar mai folosi mâinile vinovate 
dacă nu aş avea lemn de cruce 
 
aş vinde ultimul meu grăunte de luciditate 
pe arginți 
să cumpăr mâini 
mâini mâini mâini 
să-mi mângâi Pilatul 
în izolare 

 
 
 

Poeți în pandemie 
 
 

e timpul să desenăm  
copaci pe ferestre 
poate 
se întorc poeții  
păsări 
migratoare 
 
am prins unul din zbor 
îmi va cânta 
pandemia 
 
îi învelesc în foiță de aur 
colivia 
 
e un poet fericit 
un poet bun 
încă de la prima  
atingere a buzelor 

 

Frunza de argint 
 

 
poeții scriu despre absint oclu alcov 
poetele ies din flori cu mitraliere 
îndreptate spre istoria literaturii virtuale eu  
mă lupt cu o frunză de timp 
 
îmi vopsesc părul nu se vede  
că ascund pe tâmple 
o frunză de argint  
poeții urcă în Olimp 
zeii mă condamnă la Judecata de Dinainte 
 
pregătiți artificii 
bateți tobele  
nu sunt o poetă cuminte 
mai cade o frunză  
trupul meu  
atârnă ca o rochie de mireasă pe umeraş 
 
mâna desenează o frunză de argint  
zburând prin copacul timpului 
nu de zeul poeților mă tem 
ci de frunzele pierdute 
 
 

 
oraşul se aşează în genunchi 

 
 

oraşul se aşează în genunchi 
în locul meu şi scrie 
a venit ziua  
voi semna 
această explozie de poezie 
fără să îmi pese ce va citi fiecare 
şi ce va înțelege 
adaug doar o notă de subsol 
cu setări de confidențialitate doar eu 
să spun că geamurile bat în ram  
şi plopii stau țepeni ca lumânarea 
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Încă mai cred că tata a plecat cântând 
 

 
uneori tristețea urlă atât de tare în minte 
nu îmi mai pot auzi gândul 
atunci vreau să trec în lumină 
cântând  
să nu cad în întuneric 
cu capul plecat în tăcere  
ca un savant care a încercat să schimbe lumea 
un rege care nu a reușit să o supună 
sau un tată legat cu cravata de lună 
 
 

 
Această femeie nu mă trădează  

 
 
această femeie nu mă trădează niciodată 
îmi folosește rujul îl pune la loc 
sărută cu buzele mele 
adoarme închizând ochii mei 
 
strânge toate resturile de la masa mea 
aruncă firimituri de pâine păsărilor care mi-ar putea 
zbura prin gânduri 
 
îmi vindecă rănile pe dinăuntru 
unge cu balsam fiecare fisură din fiecare idee 
înainte ca ea să ajungă intactă pe coala de hârtie 
 
bea sânge direct din inima mea 
îl împarte cu mine când mi-e sete 
știe că într-o zi vom ciocni cupa ambroziei  
atunci o voi striga pe nume 
și eu voi răspunde 
 
 

 
Sârmă ghimpată 

 
 

Când îi moare tatăl, poeta  
îşi usucă inima la soare  
prinsă cu clame pe sârmă ghimpată. 
 
Atunci când ii apune mama  
din inima uscată  
curg sentimente atât de puternice încât 
citindu-i poezia  
te simți biciuit cu sârmă ghimpată. 
Dacă treceți pe lângă o sârmă ghimpată 
și vedeți atârnate multe inimi în bătaia vântului 
acolo a murit o poetă 
copiii ei şi-au scos inimile la soare. 
 
 
 

Poeta de aur 
 
 

sunt perfectă pentru raftul cu trofee 
din vitrina amestecului de romantism şi putere 
pune-mi pe frunte etichetă 
scrie cu litere roşii poeta de aur dar 
sărută-mi mâna cu care scriu acum 
când dumnezeu e cu mine şi îmi pot alege singură 
versul 
nu în sicriu când voi fi cu dumnezeu 
să dau socoteală despre ce voi scrie acum 
când abia cutez a mă visa dumne 
zee 
 
iubeşte-mă când carnea încă  
îmi miroase a trandafir 
lacrimile urlă pe cruce 
 
vîntul  repetă coşmarul cu lumea în genunchi 
la moaştele poeziei şi râd  
te împiedici de lucruri impure  
te aud cântând la refren 
versul meu citeşte-mă până nu mor 
citeşte-mă până nu mor 
 
nu mușca din moartea mea 
șuteaz-o peste gardul memoriei  
pe a ta 
 
 

 
M-am dus să trăiesc mai departe 

 
 

lipsesc fragmente importante din viața mea 
tăiate la montaj 
sau pur și simplu uitate de scenarist  
pe o coală albă 
prietenii îmi repetă regizorul te-a sabotat 
 
văd oameni triști mă întreb 
cum au ajuns ei să poarte pe umeri 
fragmente dispărute din viața mea 
decorul și casa de producție sunt în regulă 
nu mă pot opri din plâns 
când știu că nu am motive serioase  
și plâng pentru lucruri mărunte  
 
în final am cerut părerea criticului 
nu-ți lipsește nimic mi-a răspuns 
răsfoind un papirus  
ești doar un actor mediocru! 
m-am liniștit și m-am dus 
să trăiesc mai departe 
în culise e casting pentru alegerea moașei 
care știe să îmi taie cordonul ombilical 
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Gellu Naum ;i athanorul poeziei

Gheorghe Glodeanu

        Athanor este cuptorul utilizat de către 
alchimiști în experiențele lor în vederea fabricării 
aurului sau, altfel spus, pentru găsirea pietrei 
filosofale. Cuvântul provine din limba arabă, unde 
at-tannur înseamnă cuptor. În mod metaforic, el 
este locul în care, pornindu-se de la elementele 
degradate ale cotidianului, arde focul sacru în care 
se cristalizează arta autentică. În acest alambic 
misterios are loc permutarea cuvintelor obișnuite în 
poezie. Nu este deci întâmplător faptul că Gellu 
Naum, unul din reprezentații prestigioși ai 
suprarealismului românesc, și-a intitulat volumul 
de poezii publicat în 1968 tocmai Athanor. „Piatra 
filosofală” pe care o caută poetul nu are nimic de-a 
face cu aurul material, ci cu „piatra vie” a poeziei 
autentice. În loc de motto, în fruntea cărții se 
găsește un text numit Exactitatea umbrei. Umbra 
reprezintă o întruchipare a lucrurilor efemere, 
trecătoare. Ea se opune clarității luminii, dar este 
dependentă de ea. Gellu Naum cultivă o poezie ce 
se găsește sub pecetea somnului suprarealist 
declanșator de vise. Ideea de joc străbate aceste 
poeme, conferind o muzicalitate aparte versurilor. 
Un bun exemplu este poezia intitulată Crusta. 
Ludicul devine pentru Gellu Naum o modalitate de 
a pătrunde în esența lucrurilor: „Orașul avea o 
singură casă/ casa avea o singură încăpere / 
încăperea avea un singur ceas/ ceasul avea o singură 
limbă// În tot acest timp copiii/ creșteau și puneau 
o singură întrebare/ pe când adulții nedumeriți și 
superbi/ scădeau scădeau surâzând”. (Crusta)  
        Poemul intitulat Torsiunea lui Möbius 
pornește de la Banda lui Möbius, un model de 
suprafață cu o singură față și o singură margine, 
care are proprietatea de a fi neorientabilă. Ea 
sugerează tehnica de lucru a poetului, torsiunea 
exercitată asupra limbajului și a percepției. De aici 
o modalitate insolită de a percepe realitatea din jur. 
Deformarea, torsiunea devine prin excelență o 
metodă de a crea efectele specifice unui suprarealist 
autentic. Visele sunt cele care permit cel mai simplu 
și firesc depășirea legilor cauzalității, pătrunderea 
într-o lume în care totul devine posibil prin 
depășirea contrariilor. Ludicul este prezent și în 
acest poem, reluările facilitând crearea unui ritm 
specific al versurilor: „Mâna mea stângă și ochiul 
meu drept/ mănușa mea stângă și gheata mea 
dreaptă/ lampa mea dreaptă și calul meu stâng/ 
mărul meu stâng și glasul meu drept/ haina mea 
dreaptă și urechea mea stângă/ pălăria mea stângă 

și urechea mea dreaptă/ cheia mea dreaptă și 
covorul meu stâng/ etc etc”.  
        Poetul reușește să surprindă prin asocierile 
insolite pe care le propune, prin jocul contrariilor. 
Iată, de exemplu, maniera în care concepe Iubirea 
imensă: „Prin fiecare perete circulau două tăceri/ și 
eu ieșeam să mă ascult/ cu două guri vorbeam și mă 
ascultam singur/ cu câte două urechi pe fiecare 
parte a feței// Și era o iubire/ în timp ce peste cubul 
ei abia vizibil/ în fiecare dimineață răsăreau doi 
sori”.  
        Altă dată, poetul suprarealist rescrie legea 
talionului. Inițial, ea consta din justa reciprocitate 
a crimei și a pedepsei. De aici și expresia: „Ochi 
pentru ochi, dinte pentru dinte”. Gellu Naum rupe 
însă aceste echivalențe, pe care le exprimă altfel: 
„ochi pentru nas dinte pentru floare/ cal pentru 
sânge om pentru fruct/ apoi exista casa aceea 
neîntreruptă/ și cuțitul de pâslă pe apă/ existau 
multe sertare pline cu ceață/ exista un scaun și se 
făcea o virtute/ apoi mai existau cutiile de scrisori 
pline cu frunze/ și picioarele și ghetele și 
melancolia/ și câteva cuvinte într-un tub de lemn/ 
și nu știu unde și nu știu de ce// și toate se 
compensau se compensau” (Talion). 
        Cea de a doua secțiune a volumului se 
intitulează Camera cu ceață. În chip de motto, 
versurile se deschid cu un text emblematic intitulat 
În fiecare dimineață, care pune accent pe ideea de 
circularitate. La fel ca în cazul celorlalți poeți de 
avangardă, cauzalitățile obișnuite sunt depășite, iar 
logica tradițională nu mai funcționează. În fiecare 
dimineață, o femeie își așteaptă iubitul de cânepă, 
care nu uită să sosească. Securea lui de îndrăgostit 
sprijină fruntea unui nuc, iar în timpul în care el 
recită printre taurii neliniștiți, o mașină naște. 
Poezia este un joc ce ascultă de o altă rigoare ce 
sfidează logica obișnuită, plasându-ne în plin 
absurd. Imaginile sunt șocante, sfidând maniera în 
care cititorul obișnuit percepe lumea și existența. 
Iată cum vede Gellu Naum eternul ciclu al rotirii 
anotimpurilor: „În fiecare toamnă și în fiecare 
primăvară/ bunicul străbătea cu oile spațiul carpato-
balcanic/ dus-întors/ și oile făceau bee/ exprimând 
astfel legile tăcute ale migrației// Într-o bună zi oile 
au murit// În transhumanța lui solitară/ bunicul a 
lăsat să-i crească niște mustăți lungi/ și s-a apucat 
să mâne o turmă de pietre// Apoi bunicul a murit și 
el/ mustățile i-au crescut ți mai lungi/ pietrele au 
intrat în pământ/ și au început să-i roadă mustățile” 
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(Ciclu). După cum se poate observa, poemul are o 
construcție simetrică. Prima parte impune o viziune 
tradițională asupra lumii. Este vorba de 
transhumanța reînnoită etern a strămoșilor prin 
spațiul Carpato-Dunărean. Această tradiție este 
întreruptă brusc de un eveniment tragic, moartea 
oilor. Versul dramatic anticipează cele prezentate în 
strofa a doua, care ascultă de logica visului. 
Coerența inițială și vechea percepție asupra lumii 
se schimbă în mod radical. Această nouă viziune se 
adâncește și mai mult în strofa a treia. O puternică 
legătură cu strămoșii străbate totuși versurile, 
existența desfășurându-se după mitul eternei 
reîntoarceri. Viața însăși este concepută ca o mare 
migrațiune a omului pe pământ. Elementele din 
care Gellu Naum își clădește universul liric sunt 
cele tradiționale. Șocul este produs de maniera 
insolită în care ele sunt combinate.  
        Ultima secțiune a volumului se intitulează 
Triunghiul domesticit. În fruntea poemelor se 
găsește următorul text introductiv: „Urma incertă 
lăsată în aer de rotația fluturilor ne călăuzea. 
Trecutul exemplar al pietrelor ne fascina. Pe 
malurile înalte existau nisipuri a căror nuditate, 
ignorându-se, pătrundea firesc în geometria 
intimității noastre. 
        De-atunci, singurătatea stângace (sau poate un 
miel cu dinți de pisică) ne menține intact polenul 
albastru al dragostei”. 
        Poetul continuă să alăture o serie de imagini 
șocante, contrastante, în măsură să contrazică 
orizontul de așteptare al cititorilor. Mai mult decât 
în secțiunile precedente, Gellu Naum se apropie de 
rigoarea formelor geometrice, de lumea 
arhetipurilor. Astfel, simbolismul triunghiului din 
titlu trimite la numărul magic trei. Triunghiul se 
găsește la baza formării piramidei. Cel echilateral 
reprezintă o întruchipare a divinității, a armoniei și 
a proporției. Potrivit Dicționarului de simboluri, în 
alchimie, triunghiul este simbolul focului și al 
inimii.  
        Primul poem al ciclului prelucrează motivul 
dublului, foarte răspândit în proza fantastică. 
Dublul trimite la coincidența contrariilor, la 
prezența simultană a binelui și a răului. Dublul 
poate să trimită atât la ideea de complementaritate, 
cât și la cea de întâlnire fatală cu un inamic teribil. 
Poetul se declară un „adept al marilor legături 
mute”, care caută „în pietre disponibilitățile unui 
regn încă inalterabil”. (Dublul) 
        Asocierile șocante, ce sfidează logica comună 
și amintesc de textele lui Urmuz, revin în poemul 
intitulat De câte ori: „Sufletul lemnului a oftat/ o 
pasăre s-a culcat într-o altă pasăre// După ce s-a 
spurcat la carne de om fierăstrăul/ taie salcâmul 
cerului/ Pe baltă între lișițe și sârme/ tâmplarul bate 
cuie în apă// o iubita mea cu ochi de bumerang/ de 

câte ori șuieră trenul/ noi așteptăm zăpezile 
subpământene”.  
        Problema dublului revine în poemul intitulat 
Vulturi în vacanță. În esență, poetul „se refugiază 
în geometria strictă a neliniștei” și această sintagmă 
caracterizează foarte bine lirica sa. Este vorba de 
un mister construit, elaborat cu o rigoare 
matematică. Poemul ia forma unui dialog între poet 
și un vultur care îl anunță de la primul telefon că 
vine să îl vadă. În mitologie, regele păsărilor este 
reprezentat, de obicei, ca un mesager al focului 
ceresc. Imaginile continuă să fie frapante, reușind 
să îl contrarieze pe cititor. Deși se împacă greu cu 
tăcerile poetului, pasărea știe că amândoi poartă 
același semn sub pleoapă. Gellu Naum își 
imaginează un dialog situat sub „geometria strictă 
a neliniștei” cu acest mesager astral. 
        Gură de aur constituie o laudă a înțelepciunii, 
dar și un elogiu metaforic adus lui Ioan Gură de aur. 
Mama lucrurilor vorbește despre relația specială a 
poetului cu obiectele, de unde apariția unei poetici 
insolite, specifice unui poet oniric: „Mamă a 
lucrurilor ce au cu mine/ eu spun masă pat magazie/ 
dar în poetica dură a legăturilor noastre/ trebuie să 
tai pâinea cu plămânii/ trebuie să sparg lemnele cu 
limba/ trebuie să car apă cu urechile”.  
        Titlul volumului este dat de poemul Athanor, 
în fața căruia se găsește următorul text: „Dintr-un 
străvechi gest ars de patru mii de ani”. Iată cum 
prezintă Gellu Naum cuptorul în care ardeau marile 
creații: „Foșnet al cenușei memorie stinsă a focului/ 
peste tatuajele de calcar/ cămăși de apă limpezi 
între nisipuri/ viermi vegetali ocolind pietricelele/ 
vuiet al găleților căzute în fântâni”. Nu întâmplător 
„Groapa de var se cam părăginise/ prin ceață 
umblau păsările amenințătoare ale somnului/ noi ne 
feream pe cât puteam/ și el ne rezema cu ochii”.    
        Alăturarea unor imagini șocante în manieră 
suprarealistă continuă și în poemul intitulat Totul e 
deci. Legea cauzalității obișnuite este abolită de 
dragul asocierii unor imagini frapante, puternic 
contrastante. Semnificativ se dovedește finalul 
creației, în care poetul exclamă: „Așterne-ți în 
mine/ patul de taină”.  
        Titlul ciclului este dat de poemul intitulat 
Triunghiul domesticit. În manieră suprarealistă, 
rolul organelor este schimbat: cuvintele sunt 
mototolite în ochi, lacrimile se preling în gură, iar 
sunetul apare pe umăr. Existența este văzută ca „o 
simplă călătorie/ de la bine la rău de la rece la cald”, 
totul într-o barcă plină de cuie. Finalul este și el 
urmuzian: „Poate că totul se petrece într-o vacă”.    
        Veritabil alchimist al limbajului și al 
imaginilor, Gellu Naum  scrie un poem de factură 
labirintică, având la bază „perturbarea gramaticii”, 
permanenta oscilație dintre vis și realitate.  
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Dramaticul destin al publici;tilor Nicolae Cristea ;i  
Mihai Eminescu

Anca Sîrghie

        Motto:  
 

„greșalele în politică sunt crime; căci în 
urma lor suferă milioane de oameni 
nevinovați, se-mpiedică dezvoltarea unei 
țări întregi și se-mpiedică, pentru zeci de 
ani înainte, viitorul ei.“ 

(M. Eminescu) 
 
        Au existat în istoria presei românești 
sincronizări ale unor destine publicistice, așa cum s-
a întâmplat cu Nicolae Cristea și Mihai Eminescu, 
personalități remarcabile ca moralitate și trăire 
autentic patriotică. Ei și-au cunoscut și chiar și-au 
apreciat scrisul, pentru că amândoi și-au pus condeiul 
în slujba cauzei naționale. Finalul martiric al 
activității lor profesionale s-a petrecut în același an 
calendaristic 1883, în momente de mare tensiune 
politică, atât în Regatul României, cât și în  Imperiul 
austro-ungar. 
        Nu este noutate faptul că partea care rămâne și 
în prezent cel mai puțin elucidată din creația lui 
Eminescu este publicistica. Aceasta, deși în toți anii 
activității sale, el nu a fost doar poet, ci și ziarist. 
Astfel, semnătura lui Eminescu a apărut în publicații 
diferite, pornind de la “Familia” și continuând cu 
„Federațiunea”, „Românul“, „România liberă“, 
„Convorbiri literare“, „Fântâna Blanduziei“, 
„Albina“ etc. Redactor la „Curierul de Iași” în 1876, 
el a transformat-o muncind sisific (acesta va fi unul 
dintre anii negri ai săi) din „foaia vitelor de pripas” 
într-o publicație onorabilă. Din 1877 la București i 
se încredințează ziarul conservator “Timpul” și 
osteneala lui ca redactor-șef se va resimți până în 
iunie 1883, când va fi îndepărtat în condiții 
dramatice, unele care au stârnit interpretări 
contradictorii. 
        Uimește și astăzi mulțimea temelor tratate de el 
în cele vreo 3000 de articole, câte a identificat prof. 

Dumitru Vatamaniuc pentru ediția de Opere, 
completând truda lui Perpessicius, truda de o viață 
întreagă. Ziaristul Eminescu ataca abuzurile și 
afacerile veroase ale unor politicieni și nu ezita să  
taxeze pe acel “der Zulässige” rege Carol I, prea 
îngăduitor cu liberalii din guvern. Dacă locul unui 
domnitor a fost luat de un întreg parlament, legiferat 
de Regulamentul organic, Eminescu semnalează 
nefirescul situației în care pentru titluri și avantaje de 
tot felul azi cei “159 de deputați și 76 de senatori, 
adică 235 de suverani, în mare parte hămesiți, fără 
scrupul și fără responsabilitate, sînt distribuitorii. Iată 
răul.“1 Publicistul dezvăluia cutezător o pecingine ce 
tarează și la început de secol XXI viața politică a țării 
noastre. Cât de actual este Eminescu! 
        Un corpus impresionant de articole el l-a 
dedicat Basarabiei și Bucovinei, de care se simțea 
strâns legat din anii studiilor cernăuțene. Caz unic în 
istoria presei românești este faptul că în perioada de 
aur, cea dintre 1877 și 1883 a apariției ziarului 
„Timpul”, aici semnau trei clasici ai literaturii 
române, Eminescu, Caragiale și Slavici. 
        Puțini sunt cei care au observat că publicistul 
Eminescu  era mereu cu ochii îndreptați spre 
Transilvania locuită de o populație majoritar 
românească, dar separată de patria-mumă prin 
frontiere politice, care se cereau abolite. Activa în 
societatea „Carpații” unde poetul visător a dovedit 
un neașteptat spirit organizatoric când a dat sugestia 
ca studenții ardeleni la București să ducă spre preoții 
din localitățile lor de baștină materialele 
propagandistice pregătite în capitala României, spre 
a-i conștientiza pe țăranii transilvăneni de drepturile 
pe care le aveau ca naționalitate majoritară. 
        Se știe că studentul Eminescu organizase în 
1871 la Putna, mânăstirea ctitorită de Ștefan cel Mare 
și Sfânt, o manifestare cu profund caracter național 
românesc. Devenit redactor-șef la “Timpul” el 
comentează un  eveniment cultural major, dezvelirea 

1  M. Eminescu, Este istoricește inexact… în „Timpul“, an III, nr. 218, din 4 octombrie 1878, p.3.  
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la Iași în 5 iunie 1883 a statuii lui Ștefan cel Mare, 
creație a sculptorului francez Emmanuel Frémiet. În 
nr. din 18 iunie 1883 al ziarului, Eminescu remarca  
atitudinea reticentă a publicului din Iași față de 
oficialitățile participante la eveniment. Prin măsuri 
polițienești jignitoare, această sărbătoare la care a 
participat însuși Regele Carol I și reprezentanții 
partidelor, a fost transformată într-o manifestație 
guvernamentală.2  
        Ecouri la articolul lui Eminescu apar în întreaga 
presă3, iar în “L’Independace roumaine” C.G. Costa-
Foru prezintă evenimentul de la Iași ca o manifestație 
cu vădit substrat politic. Reacția este promptă, căci 
guvernul liberal îl expulzează pe directorul ziarului 
francez, Emil Galli.  
        În “Monitorul oficial” din iunie 1883 apare un 
comunicat pe care Eminescu îl va comenta, 
remarcând poziția inconsecventă a senatorului 
conservator Petre Grădișteanu4. Eminescu va 
continua comentarea toastului lui Grădișteanu5, unde 
apărea ideea că din coroana regală lipseau 
nestematele Bucovina, Transilvania și Banatul, idee 
reluată în finalul discursului rostit la banchetul de la 
Teatrul Național de președintele Camerei Deputaților 
C. A. Rosetti. Acesta rostește urarea “Să trăiască 
Regele și Regina românilor”. La nivel diplomatic se 
stârnește un adevărat taifun6. Ziarele au interpretări 
diferite.7 
        Ca ziarist, Eminescu denunța demagogia 
patriotardă a celor ce nesocoteau realitatea socio-
politică a momentului, în detrimentul prestigiului 
țării. Nu trebuia să fie stârnite susceptibilitățile 
marilor imperii vecine. 

        În “Timpul”8 apare traducerea lui Eminescu la 
articolul Budapest, 26 iunie, cu atitudinea oficială a 
presei maghiare despre România.9 Articolul maghiar 
cuprinde falsuri istorice, remarcate în presă10, dar, din 
păcate, promisiunea lui Eminescu că va aduce  
contraargumente la tezele emise de maghiari, 
combătând falsurile istorice proliferate de burghezia 
maghiară, n-am mai putut să fie împlinită.  
        În “Timpul” din 26 iunie 1883, în Austria și 
guvernul nostru11 pornește de la comunicatul 
guvernului liberal din “Monitorul oficial” din 19 
iunie/1 iulie 1883. El va fi comentat în “Neue freie 
Presse” în articolul Osterreich und Rumänien, Vien 
din 2 iunie, apărut ca al doilea editorial în 21iunie /3 
iulie 1883. Eminescu comentează opiniile apărute în 
ziarul austriac, demonstrând că membri importanți ai 
guvernului liberal prejudiciau țara prin declarațiile 
lor.  
        Atacurile antiguvernamentale devin tot mai 
energice. În articolul București, 28 iunie 1883 din 
“Timpul” an VIII, nr. 142, din 29 iunie 1883, el 
califică guvernul drept “uzurpatorul în faptele sale, 
pe toate căile”, “acaparatorul” ce dispune de “toată 
puterea în stat”, dorind să se întărească în “această 
situație de desfătare și de răsfăț.” Tema fundamentală 
a atacului la adresa guvernului este enunțată răspicat: 
”Singurul lucru asupra căruia n-a putut încă triumfa 
a rămas numai presa, și aceasta se consideră credem, 
de către Regim, cu atât mai nesuferită, cu cât el, în 
exercițiul puterii descreționare, a trebuit să devină 
năzuros adică supărăcios din lucru de nimic.“ 
Comentariul continuă pe același ton ironic, chiar și 
atunci când se face referire la presa statului român, a 
cărei blamare merge până la limita blasfemiei: 

2  M. Eminescu, Editorialul București, 17 iunie 1883, în “Timpul”, an VIII, nr. 134, 18 iunie 1883, p. 1 reprodus în M. 
Eminescu, Opere, vol. IV, București, Editura Cultura Românească, SAR, 1939, p. 550-555. 
3  În “Binele public”, “Națiunea”, “La Gazette de Roumanie”, « Bukarester Tageblatt », se comentează critica adusă lui P. 
Grădișteanu, senatorul conservator recursese la idealul unității naționale a românilor, urmărind un scop politic.  
4  P. Grădișteanu publicase în 1868  în “Scrânciobul” caricatura  Pornirea armatei năciunalilor, batjocoritoare pentru ideea 
unității naționale a românilor și, în paralel, toastul de la dezvelirea monumentului din Iași, unde se făcea trimitere la unirea 
Transilvaniei cu țara. În “Națiunea” se observă că “Timpul” se îndoiește de sinceritatea comunicatului. În “Scrânciobul” se 
publică și sceneta Moftul mofturilor sal luarea Transilvaniei, o zeflemisire a luptei naționale. Eminescu e criticat în 
“Telegraful”, an XIII, ( 1883), nr. 3334, 23 iunie, p.1. în editorialul București, miercuri 22 iunie 1883, din 23 iunie, 
concluzionându-se că Eminescu denunță energic “țara străinilor”.
5 Vezi M. Eminescu, editorialul București, 21 iunie 1883, în “Timpul”, an VIII,  nr. 137, 23 iunie 1883, p. 1. 
6  Reprezentantul Austro-Ungariei la București von Mayr informează Ministerul de Externe de la Viena, de unde se trimite, în 
numele împăratului Franz Josef, Ministrului român de Externe D. A. Sturdza amenințarea că, dacă nu se dezminte în presa 
din țară și în cea din Austro- Ungaria această idee antidualistă, România  va avea de suferit. Majoritatea publicațiilor elimină 
discursul lui Grădișteanu, iar “Curierul” de la Iași se vede nevoit să retragă numărul în care deja se tipărise acel text. 
7  “L’indépendance roumaine” considera că Grădișteanu profanase o idee  patriotică, pe când “La Gazette de Roumanie” îl 
apără pe senator ca personalitate de seamă a vieții politice românești. 
8  M. Eminescu, București, 23 iunie 1883, în “Timpul”, an VIII, nr. 139, din 24 iunie 1883, p.1.
9  Se traduce articolul Budapest, 26 iunie apărut în “Pester Lloyd” din 15/27 iunie 1883. 
10  Ziarul “Națiunea” și “La Gazette de Roumanie” opinează că articolul tradus de Eminescu și apărut în “Timpul” este 
“violent”, iar în “L’Independence roumaine” la rubrica ”Spicuitor, les journaux” se califică articolul ca “impertinent” cu 
referire la atitudinea maghiară. 
11  M. Eminescu, Austria și guvernul nostru, “Timpul” an VIII, nr. 140, 26 iunie 1883, p.1,   



48

“Presa, pentru omnipotentul nostru guvern, cu 
strigătele ei, cu lamentațiile ei continue, îi face 
negreșit efectul unei hărăitoare de Brașov, care prin 
scârțâitul ei strident dă crispațiuni nervoase. Neapărat 
dar că, se simțea și nevoia de a pune în practică 
mijlocul prin care să se năbușească țipătul contra 
trădării și contra fărădelegilor Regimului, spre a fi 
liniștit în domnia sa absolute.” Pe un ton de vădit 
reproș, se face trimitere la alegerile trecute, când 
Guvernul a uzat de instrumentele cele mai eficiente 
ca să învingă Opoziția. Eminescu nu pregetă să dea 
cărțile pe față, denumind cu subiect și predicat acele 
instrumente: ”Dacă întru abaterea conștiinței 
alegătorilor, s-a dovedit cele mai eficiente arme: 
corupțiunea, frauda, amenințarea; dacă cu acestea s-
a putut respinge Opozițiunea de la exercițiul 
controlului asupra puterii; de bună-seamă că ele n-
au putut nimic contra presei, pe cât timp aceasta, în 
majoritatea ei, este în opozițiune cu guvernul, 
bucurându-se și de sprijinul public.” Polii opuși sunt 
Guvernul României, pe de o parte, și presa, cu 
jurnalismul, pe cealaltă parte: ”Contra presei și 
jurnalismului a cătat Regimul să recurgă la acte de 
răzbunare.” Exemplificarea se face cu un proces de 
presă intentat unui organ de publicitate, care a sesizat 
nereguli la Creditul funciar rural și care a fost 
pedepsit pentru asemenea dezvăluire de către 
tribunalele Guvernului. Un pas înainte a fost 
expulzarea directorului de la ziarul “L’Indépendance 
roumaine”, dl Galli, un francez primit în țară cu 
entuziasm. 
        În cazul de față Guvernul, care este evident că 
a voit să izbească în existența jurnalului 
„L’Indépendance roumaine”, s-a folosit de o lege 
decretată de dânsul acum doi ani, și care privește 
petrecerea străinilor în țară. Aceasta fusese emisă sub 
impulsul asasinatului comis asupra împăratului 
Alexandru II, referindu-se “la străinii fără căpătâi”, 
la teroriști și nicidecum la un director de ziar, un 
jurnalist cinstit și muncind liniștit. El fusese încurajat 
chiar de actualul Guvern, după ce prin jurnalul 
„L’Orient” el “a debutat în țara noastră ca sprijinitor 
al politicei Guvernului”. Astfel “se va vedea și mai 
bine cât de necuviincioasă este dispozițiunea de 
expulzare de acum.” 
        Eminescu face apel la principiul libertății 
cuvântului în statutul jurnalistului, atunci când 
prezintă, cuprins de revoltă, obstrucționarea 
ziariștilor care critică puterea: ”Ce fel? pentru ca să 
cânte guvernul un străin, poate fi tolerat și încurajat, 
iar de a-l critica nu? Atunci să neagă fără rezon 
principiul echității care nu poate admite facultatea 
de-a zice da fără a o admite și pe aceea de a zice ba.” 
Logic, unui străin căruia i s-a admis să facă politică 
proguvernamentală, nu i se poate lua dreptul de a 
susține opoziția. Punctual, redactorul de la „Timpul” 
conchide:” Fapta de la început a acestui guvern cu d. 

Galli, îl obligă la tolerața lui în urmă.” Eminescu 
demască “urâta pornire a guvernului asupra presei”, 
o problemă de principiu, cu atât mai gravă cu cât vor 
urma “și alte măsuri și mai odioase, pentru că panta 
este alunecoasă și nu mai are piedică până-n 
prăpastie.” 
        Verdictul este rostit ca amenințare, rostită de pe 
o poziție fermă ca principiu al libertății de care presa 
nu poată să fie privată: ”Cât pentru presă, am putea 
să-l asigurăm pe Regim că oricât de cumplite ar fi 
actele sale de răzbunare, nu va fi în stare nici ele a 
abate unele caractere tari ce se găsesc într-însa, și 
teamă ne e că, căutând victoria preste tot, va pierde 
și pe cea deja câștigată în monstruoasa sa pornire de 
a-și subjuga și presa.” 
        Publicistul Eminescu aprecia în “Curierul de 
Iași” din 1876 ziarul “Telegraful Român” de la Sibiu 
drept “foaia cea mai modernă de peste Carpați.”12 Cel 
care o preluase în 1865 și ca „redactor 
respundiatoriu” o rentabilizase economic și îi dăduse 
o deschidere spre marile probleme ale românismului  
din toate provinciile a fost Nicolae Cristea (1834-
1902), absolvent de Drept și Teologie la Sibiu, 
urmând studii  de filosofie și economie la 
Universitatea din Leipzig în Germania. După 
revenirea la Sibiu, Mitropolitul Șaguna i-a încredințat 
tânărului ocner conducerea ziarului “Telegraful 
Român”, aflat în mare dificultate financiară.  
        De atunci trecuseră 18 ani de luptă pentru 
drepturile românilor transilvăneni. El polemizase cu 
George Barițiu și susținuse tactica activismului 
șagunian, convins că numai prin prezența românilor 
în Parlamentul de la Budapesta se poate face un pas 
înainte în dobândirea drepturilor legitime în 
Transilvania și nu prim pasivismul, dovedit în cele 
din urmă a fi păgubos. De aceea, la începutul 
secolului al XX-lea pasivismul a fost părăsit oficial 
de Partidul Național Român din Transilvania. La 
rândul său, Eminescu, redactor la “Timpul” duce o 
luptă cu inechitățile și abuzurile de tot felul, stârnind 
chiar teama Austro-Ungariei, în numele intereselor 
căreia, prin Petre Carp, se trimite în țară mesajul 
“Mai potoliți-l pe Eminescu”. Acesta este punctul în 
care cele două destine de publiciști indezirabili se 
întâlnesc în anul 1883.  
        Pe plan european se produc mișcări politice de 
importanță majoră. La 30 octombrie 1883 România 
adera în secret la blocul militaro-politic Tripla 
Alianță. Era un tratat ce excludea revendicarea 
Transilvaniei, cu o populație majoritar românească 
de la Imperiul Austro-Ungar. Tensiunea crește încât 
cancelarul Germaniei Bismarck sprijină Austro-
Ungaria, declarând război pentru 24 de ore 
României.  
        La reuniunea de la Seghedin din oct. 1883, 
delegația Bisericii ortodoxe din Transilvania și 
Ungaria s-a prezentat înaintea Monarhului, iar la 

12  M.Eminescu, Scrieri politice și literare, I, București, 1905, p. 158. 
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cuvântul rostit acolo oficial de delegație răspunde 
ministrul maghiar, îndemnând românii transilvăneni 
la mai mult patriotism și loaialitate față de Coroană. 
Stupoare! Era o jignire gravă la care Cristea răspunde 
în “Telegraful Român” din 6 (18) octombrie 1883 cu 
articolul „Răsplată?” El lua ca reper cuvântul de 
răspuns al monarhului la delegația cu adresă de 
mulțumire de la Congresul național din 4 mai 1863. 
„Cu plăcere vă primesc ca pre representanții bravilor 
români ai Marelui Meu principat Transilvania, cari 
de repețite ori Mi-au dat dovezi de neclătita lor 
credință și aderență la Mine și la casa Mea. În adresa 
ce Mi s-a presentat și în ponderoasa 13adresă a 
demnului lor president (Şaguna, Red.), românii au 
confirmat de nou aceste simțieminte și au recunoscut 
cu încredere sinceră fiească și cu mulțămire... 
Primind cu plăcere și deplină îndestulare asigurările 
D-voastre cele deplin corespunzătoare grelelor 
împregiurări... Ve împuternicesc totodată a împărtăși 
aceasta comitenților Dvoastre, cătră cari și de aici 
înainte voi fi cu îndurare și grație împărătească.”14 
Argumentele ce urmează sunt edificatoare pentru 
loaialitatea românească față de Coroana austriacă: 
“De atunci încoace, românii de câte ori interesele 
monarchiei au cerut, la 1866 și la 1878, 1881/2, în 
Boemia și Italia, precum în Bosnia și Erțegovina, nici 
n-au părăsit cu lașitate linia de luptă, nici n-au trecut 
la inimic spre a se face trădători de patrie, prin 
urmare dl ministru, adresând cătră români prelegerea 
cu „adevărata iubire de patrie și respect față cu 
legile”, au greșit adresa.”15 
        Susținut de astfel de argumente solide, este 
motivat convingător atacul la adresa șovinismului 
maghiar, întruchipat de ministrul care rostise 
discursul antiromânesc în numele împăratului Franz 
Josef I. Cu ironie, autorul sancționează politica 
greșită a ungurilor, una ce avea  efecte negative atât 
în Imperiu, cât și în Regatul României: „Așa este, 
colosul închipuit în fantasia unor capete îndesate cu 
șovinism este slab și maghiarii au lipsă de amici. lnsă 
ce să le faci, dacă ei nu știu să-i caute și să-i atragă la 
sine? Din contră, ei se vede, că după ce pe unii dintre 
noi vor să-i târască prin temnițe, pentru că s-au 
esprimat în contra inechității legei electorale, vor și 
pe amicii monarchiei din afară să-i depărteze de 
monarchia noastră. Ei lovesc în românii austro-
ungurești, ca să simță și românii din regatul vecin și 
să se înstrăineze de monarchia noastră și să se 
paralizeze alianța eventuală dintre regat și imperiu.” 
Articolul primește în final accente de pamflet, 

prevestind prăbușirea imperiului bicefal din 
nesocotința maghiarilor: „Aceasta va să zică 
patriotism adevărat? A-și da toată silința de a 
înstrăina inimile cetățenilor nemaghiari de cătră 
patrie și patria a o feri de amici? Aceasta este răsplata 
sumețului față cu cel modest, răsplată, care se va 
răsbuna ea însăși în favorul celui neîndreptățit. O, dar 
maghiarii își închipuesc că sunt atlanți, cari sunt în 
stare a purta globul pământului în spatele lor. Să nu 
cumva să facă dl Tisza și cealalți șoviniști esperiența 
proverbului german: Sumeția se arată înainte de 
cădere.”16 
        Punctul în care publiciștii Nicolae Cristea și 
Mihai Eminescu se întâlnesc consecvent este cel al 
credinței în unitatea neamului românesc. În dese 
rânduri, Eminescu susține drepturile românilor din 
Transilvania care trebuie să fie recunoscute ca egale 
cu celelalte națiuni, de fel îndreptățite să domine 
stăpânitor. „Ungurii-afirma Eminescu-nu sunt cu 
nimic superiori națiunilor cu cari locuiesc la un loc; 
și acest palat de spume mincinoase, cu care au înșelat 
Europa, e, de aproape privit, forma ridicolă a unor 
pretenții ridicole.“ Redactorul-șef de la „Timpul” 
consideră că ungurii sunt „un popor care nu e nici 
destul de cult, nici destul de numeros“, alcătuind doar 
a treia parte din populația țării pe care o stăpânește 
și astfel ar trebui să fie mai modest. Românii 
constituie un „popor autohton pe pământul părinților 
lor, într-o țară care n-a fost niciodată cucerită de 
unguri, deși a stat în legătură cu Ungaria.“. Pentru 
că “nu se poate pretinde ca orice mitropolit să fie ca 
Șaguna, care... când dreptatea era de partea poporului 
său, o susținea în contra a orice și a oricui”, atitudinea 
lui Miron Romanul față de revoltele românilor 
împotriva politicii de maghiarizarea forțată din 
Transilvania este deplorabilă, provocând disprețul 
ironic al lui Eminescu. Cu atât mai mult, el 
formulează în termeni fermi idealul conaționalilor lui 
transilvăneni: ”E clar că populațiunile române cer 
mai mult respect pentru bunurile lor morale câștigate, 
decum îl cer episcopii chiar, și nu ne îndoim că-l vor 
și obține.”(subl. autorului).17 Deși nu trăia nemijlocit 
între transilvăneni, cum se întâmpla în fapt cu 
redactorul sibian al “Telegrafului Român”, Eminescu 
avea o intuiție socio-psihologică exactă în 
compararea celor două națiuni. Evidentă este, ca și 
în poezie, de altfel, mândria lui de a fi român. 
        După publicarea articolului Răsplată?18, 
redactorul Cristea va fi demis din ordinul 
oficialităților maghiare. Regretabil a fost faptul că el 

13  Ponderos (franțuzism învechit pondereux) = care are greutate, influență, importanță.
14  N. Cristea, Răsplată?, în Nicolae Cristea, Publicistică, Prefață de Mihai Posada, Postfață de Anca Sîrghie, Ediție îngrijită 
de Anca Sîrghie, Editura D*A*S, Sibiu, p. 178. 
15  Ibid., p. 178-179.
16  Ibid., p. 180.
17  M. Eminescu, Situația din Ardeal, ”Timpul,” an VIII, nr. 57, 12 martie 1883, p. 1.
18  N. Cristea, Răsplată?, în “Telegraful Român”, anul XXX,  nr. 116, din 6/18 octombrie 1883, p. 464.
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nu a beneficiat, cum era firesc, nici măcar de apărarea 
Mitropolitului Miron Romanul. Din contră, 
superiorul său ierarhic reclamă în consiliul bisericesc 
că acest articol a „periclitat biserica”. În această 
situație, redactorul înțelege să abzică cu demnitate, 
dar intelectualitatea sibiană nu acceptă o asemenea 
inechitate politică, mai ales că prin testamentul său 
marele Mitropolit Andrei Șaguna îl fixase la 
conducerea ziarului “Telegraful Român” pentru timp 
lung, adică atât timp “până-i va plăcea”19 și în 
duminica din 9/21 octombrie 1883 sibienii îi 
organizează un conduct cu torțe, pe care Valeriu 
Braniște, student pe atunci, o va considera în 
memorialistica lui drept „prima manifestație politică” 
la care a asistat în viața sa. După ce au colindat tot 
centrul orașului, demonstranții au spart geamurile 
locuinței Mitropolitului și apoi au intrat în  curtea de 
pe str. Tribunei nr. 25 din Sibiu, unde Cristea i-a 
primit cu un discurs luminos, ce proba deplina 
stăpânire de sine și puterea de a înfrunta destinul. În 
timpul ce a urmat, el s-a numărat printre întemeietorii 
în anul 1884 al noului ziar “Tribuna”, pe care l-a 
vegheat cu experiența lui temeinică de jurnalist până 
la finele vieții sale.  
        Martiriul lui Nicolae Cristea continuă. În 
Procesul Memorandiștilor de la Cluj din 1892, 
Cristea se află printre cei 14 condamnați la închisoare 
ungurească. Sancționarea are și o componentă 
pecuniară, căci salariul său pe 13 luni îi este 
suspendat, după ce pentru cele 8 luni de detenție în 
închisoarea de la Vaț ministrul îi reține 1300 florini. 
Abia ieșit din temniță, el publică eseul politic La 
țintă, ce îndemna cutezător la continuarea luptei: 
„Românii, prin bărbații lor, care îi vor crede chemați 
spre acest sfârșit, să-și aducă aminte de datorința lor 
de a sprijini și de a conduce mișcarea națională 

începută, până când vor fi ajuns la țintă. Ora acțiunii 
nu că are să sosească, ci, după toate semnele 
timpului, e cât pe-aci să treacă. Românii să provoace 
dar, pe bărbații lor ca rezoluți, chiar cutezători, să 
ducă la sfârșit, la țintă mișcarea națională.”20 
        În 1896,  în Parlamentul ungar se va vota Legea 
maghiarizării numelor de orașe și sate din 
Transilvania, cu urmări dramatice pentru 
comunitatea cea mai numeroasă, care erau românii. 
Întocmai lui Eminescu, nimic nu-l înduplecă pe 
Nicolae Cristea să creadă că autonomia Transilvaniei  
va fi dobândită: „Acest Stat și-a trăit traiul și Ungaria 
va  trebui în timpul cel mai aproape să stea față în 
față cu chestiunea naționalităților.” Profeția lui merge 
până la linia de sosire  a acestui demers istoric 
ireversibil: ”N-o s-o căpătăm azi, om căpăta-o 
mâine... Românii vor să profite de timp și numai mai 
târziu să se rupă de Ungaria și să se alăture la 
România.”21 Vizionar și patriot, publicistul sibian dă 
o replică șovinilor unguri care nu înțelegeau cursul 
logic al istoriei, căci în mentalitatea epocii națiile 
aflate în structura imperiului bicefal ar fi trebuit să 
se unească între ele, nu să alimenteze ura unui 
șovinism păgubitor. 
        Modest și discret în tot ce a întreprins cu scop 
benefic social și cu vizionarism politic, Nicolae 
Cristea, aidoma lui Mihai Eminescu, a lăsat imaginea 
omului de condei consecvent crezului său. Tot astfel,  
Mircea Vulcănescu rămâne pentru noi icoana omului 
de stat imaculat, iar Arsenie Boca este în conștiința 
urmașilor simbolul credinței religioase mântuitoare. 
Și nicicând nu socotim că ne este mai necesară o 
asemenea alăturare de pilduitoare existențe, implicate 
în lupta pentru demnitatea poporului lor asuprit, ca 
în acest moment de marasm pe care îl traversăm noi 
astăzi. 

19  A. Șaguna, Testamentul marelui arhiepiscop-mitropolit Andrei baron de Șaguna, Sibiu, Diecezana, 1915, p. 9. 
20  N. Cristea, La țintă, în vol. Nicolae Cristea, Meditațiuni politico-istorice. Spre Marea Unire, Prefață de Mihai Sofronie, 
Ediție îngrijită de Anca Sîrghie și Main Diaconu, Editura D*A*S, Sibiu,2018,p. 112.
21  N. Cristea, File de memorialistică. Jurnal, Studiu introductiv, îngrijirea ediției, note și comentarii de Anca Sîrghie, Casa de 
Presă și Editură Tribuna, Sibiu, 1998, p.251.
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Hemingway la Paris. Sărbătoarea continuă

Cristina Scarlat

„Dacă ai fost destul de norocos să fi trăit la 
Paris în tinerețe, lucrul acesta va rămâne cu 
tine oriunde te-ai duce, pentru că Parisul e 
o sărbătoare continuă.”  

(Ernest Hemingway)1 
 
 

SCURT POPAS ISTORIC 
 
Perioada pariziană a lui Ernest Hemingway 

(1921 − 1926) a fost reflectată de autorul însuși în 
texte reunite sub titlul A Moveable Feast, pe care a 
început să le scrie în Cuba (1957), continuând în 
Ketchum, Idaho (1958 − 1959) și în Spania (1959). 
A finalizat volumul în 1960, în Cuba.  Ediția în limba 
română a publicat selectiv textele reunite sub titlul 
Sărbătoarea continuă2, în 2008, în traducerea lui 
Ionuț Chivu, la editura Polirom. 

Edițiile în limbile engleză, franceză și română, 
la care vom face referire în acest material,  sunt 
neunitare, atât din punct de vedere al livrării 
informațiilor referitoare la textele reunite sub titlurile 
A Moveable Feast, Paris est une fête și Sărbătoarea 
continuă, cât și din acela care privește istoricul unor 
momente și locuri surprinse în rama schițelor lui 
Hemingway. Drept exemplu: în ediția în limba 
franceză avem privilegiul unor consistente 
intervenții, cu detalii semnificative de istorie literară 
privind constituirea volumului de față, gândit într-un 
fel de autorul însuși al textelor și completat / 
configurat parțial diferit de moștenitorii legali ai 
manuscriselor acestuia, care au definit postum 
varianta editorială. Patrick Hemingway și Séan 
Hemingway, semnatarii unui Avant – propos și al 
unei Introduction la ediția franceză a volumului3 

aduc informații inedite, care nu se regăsesc în ediția 
de la Polirom. În schimb, ediția în limba română are 
o scurtă Prefață semnată de Hemingway însuși, 
datată 1960, San Francisco de Paula, Cuba, în care 
menționează motive(le) pentru care unele locuri, 
contexte, impresii, situații, observații, personaje reale 
nu au fost incluse în schițele – texte care 
radiografiază perioada pariziană a biografiei sale. 
Pentru că „unele dintre ele trebuie să rămână secrete, 
în timp ce altele sunt cunoscute de toată lumea și 
toată lumea a scris despre ele și fără îndoială că se 
va scrie încă și mai mult”, conchide semnatarul.4 

Ediția  în limba franceză cuprinde două secțiuni 
cu texte pe care autorul nu le-a terminat, le-a revăzut 
parțial dar nu s-a pronunțat pentru versiunea lor 
finală, care urmau să fie introduse în volum: Autres 
vignettes parisiennes și Vignettes inédites, zece texte 
aflate în colecția Hemingway a Bibliotecii John F. 
Kennedy din Boston pe care moștenitorii le-au inclus 
în volumul postum. Ediția Polirom reia doar două 
dintre ele.5  

Patrick Hemingway, fiul scriitorului, 
semnalează în Avant – propos (ediția franceză) că 
volumul despre perioada pariziană a lui Ernest 
Hemingway marchează și se constituie într-un volum 
– mémoire complet al perioadei pariziene a autorului. 
Cât despre titlul volumului, acesta menționează, în 
ediția franceză, că face referire la sărbătorile 
religioase ale căror date de celebrare depind de 
datele, variabile, ale sărbătoririi, an de an, a sărbătorii 
Paștelui.6  

Textele selectate în ediția română sunt 
suficiente pentru a ne forma o idee aproape completă 
atât despre perioada pariziană a scriitorului american, 
cât și a gamei notelor personale, definitorii, a 

1  Ernest Hemingway, Sărbătoarea continuă, traducere din limba engleză și note de Ionuț Chivu, Editura Polirom, Iași, 2008, p. 
5; dintr-o scrisoare a lui Hemingway adresată unui prieten, în 1950. Citatul apare ca motto în ediția în limba română. În ediția 
franceză nu figurează. Citatul – de unde și titlul volumului - provine dintr-o scrisoare pe care Hemingway a trimis-o lui Aaron 
Hotchner, semnalată de soția scriitorului, Mary Hemingway: ‹ Si vous avez eu la chance de vivre àParis quand vous étiez jeune, 
quels que soient les lieux visités par la suite, Paris ne vous quitte plus, car Paris est une fête mobile.›  Ediția franceză citată, p. 
11.
2  Idem.
3  Ernest Hemingway, Paris est une fête, Édition revue et augmentée, édité et introduit par Séan Hemingway, Avant – propos de 
Patrick Hemingway, traduit de l’américain par Marc Saporta et, pour l̓avant – propos, l’introduction et les inédits, par Claude 
Demanuelli,  Gallimard, Paris, 1964 / 2011.
4  Ediția în limba română, p. 7.
5  Este vorba despre textele: Naissance d ̓ une nouvelle école, nr. 155 în Catalogul bibliotecii din Boston, Ezra Pound et son Bel 
Esprit (nr. 161), Ecrire à la première personne (nr. 179a), Plaisirs secrets (nr. 256), Un drôle de club de boxe (nr. 185), L̛ âcre 
odeur des mensonges (nr. 180), L’éducation de Mr Bumby (nr. 185a), Scott et son vhauffeur parisien (nr. 183), Le poisson – 
pilote et les riches (nr. 123a), Nada y pues nada (nr. 124a). A se vedea Introduction, ed. Fr. Citată, p. 21.
6  Ediția franceză citată, p. 12.
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momentelor care și-au pus amprenta pe destinul 
personal și de creator al acestuia. 

 
FIGURI DE COLECȚIE. ILUSTRATE DE 
DESTIN DE COLECȚIE 

 
Gertrude Stein, figură-cult,  emblematică, a 

perioadei anilor 30 parizieni, Ford Madox Ford, 
Julius Mordecai Pascin / Pincas, Ezra Pound, Sylvia 
Beach, Ralph Cheever Dunning, Scott Fitzgerald: 
scriitori, poeți, pictori, cunoscuți în perioada 
pariziană, au configurat, în varii contexte, în 
cafenelele sau saloanele epocii,  biografia spirituală 
și de destin a scriitorului american. 

În primul capitol al volumului, O cafenea 
drăguță din Place St. Michel, intrăm din plin în 
atmosfera pariziană, simțim mirosul proaspăt al ploii 
care a spălat străduțele din Place Contrescarpe, 
revedem și respirăm  aievea aroma cafelei din Café 
des Amateurs,  “cafeneaua tristă” în care se strângea 
“cloaca de pe Rue Mouffetard, acea minunată stradă 
îngustă, plină de prăvălii, care ducea spre Place 
Contrescarpe.”7 

Sarabanda amintirilor prinde în salbă parfumul 
și imaginea altor locuri: Rue Cardinal Lemoine, 
Lycée Henri Quatre, vechea biserică St. Étienne du 
Mont, Place du Panthéon, bulevardul Saint Michel, 
Clunny, St. Germain, Place St. Michel. 

Cafenelele pariziene, în care viața în toate 
tonurile ei palpita după diapazonul larg al veacului, 
erau locuri în care scriitorul american se putea retrage 
în lumea sa imaginară pentru a-și scrie textele care i-
au adus faima: ֦  După ce chelnerul mi-a adus cafeaua 
am scos din buzunarul hainei un caiet și un creion și 
am început să scriu. Scriam despre lucruri de la noi, 
din Michigan și, cum afară era o zi rece, posomorâtă 
și bătea vântul, așa era și ziua din povestirea mea.”8 
Zgomotele, izurile, oamenii, conversațiile, aroma 
cafelei și a băuturilor ieftine devin materie din care 
poveștile scriitorului se nasc  direct, viu, filtrate prin 
fibra ființei. Despre „relația” cu Parisul:  „Poate că 
nefiind din Paris aș fi putut scrie despre Paris, așa 
cum atunci când eram în Paris puteam scrie despre 
Michigan. Pe-atunci nu știam că e prea devreme 
pentru asta, întrucât nu cunoșteam încă Parisul destul 
de bine.”9 

Capitolul despre Miss Stein10, personalitate 
puternică, marcantă, apreciată, autoritară, 

emblematică, simbol al „anilor nebuni”, descrie 
atmosfera din apartamentul din 27 Rue Fleurus, unde 
tânărul scriitor se retrăgea ca într-un muzeu: „În  
serile când era prea întuneric ca să mai intru la 
muzeu, traversam parcul și mă duceam pe Rue 
Fleurus, unde, la numărul 27, se afla apartamentul de 
lucru al lui Gertrude Stein”11, care arăta „ca una 
dintre cele mai frumoase săli ale unui muzeu bun.”12 

În capitole următoare personajul Miss Stein 
apare cu predilecție, refăcând atmosfera unor vizite 
și conversații cu puternic impact asupra scriitorului. 
În capitolul Une génération perdue sunt refăcute, din 
amintiri, dialoguri care au ca subiect impactul 
lecturilor din Huxley, D. H. Lawrence, lecturi cu care 
scriitorul încerca să fie la zi împrumutând cărți din 
librăria – bibliotecă a Sylviei Beatch sau frecventând 
buchiniștii de pe malurile Senei. Dialoguri și 
schimburi de idei frenetice au loc plecând de la autori 
precum Marie Belloc Lowndes, autoarea unei cărți 
minunate despre Jack Spintecătorul, Sherwood 
Anderson, Joyce, Ezra Pound. „Generația pierdută” 
este o remarcă a lui Gertude Stein cu care îi 
etichetează pe tinerii întorși din război.13 

Capitolul Shakespeare and Company amintește 
despre librăria – bibliotecă a Sylviei Beach din 12,  
Rue de l’Odéon.14 

Oameni de pe Sena reînvie parfumul unor 
locuri cu rezonanță din Paris: Str. Cardinal Lemoine, 
bulevardul St. Germain, Halle aux Vins, Sena, Île St. 
Louis – cu „străduțe înguste”, „casele vechi, înalte și 
frumoase”15, Notre Dame, Île de la Cité,  restaurantul 
Tour d’Argent, Quai des Grands Augustins, Hôtel 
Voltaire, Pont Neuf, pescarii de pe malul Senei.  

O primăvară înșelătoare descrie magia 
dimineților în care tânărul scriitor urmărea 
spectacolul mulgerii caprelor pe Rue Descartes, 
emoția urmăririi curselor hipice pe hipodromul din 
Enghien și pariurile la cursele de cai, excursiile în 
împrejurimile Parisului, grădinile Tuilleries, Arc du 
Caroussel, Place de la Concorde, Louvre, Arc du 
Triomph. Proaspăt căsătorit, Hemingway ia contact 
cu un oraș pe care-l respiră cu fibra ființei și care-și 
pune amprenta pe respirația cu care îl filtrează și pe 
care îl redă, apoi, peste ani, în amintiri. „Parisul era 
un oraș foarte vechi și noi eram tineri și nimic nu era 
simplu aici, nici măcar sărăcia, nici banii picați din 
cer, nici clarul de lună, nici binele sau răul, nici 

7  Ed. rom., p. 13.
8  P. 15.
9  P. 18.
10  Gertrude Stein
11  P. 23.
12  P. 24.
13  P. 39.
14  Câțiva ani mai târziu, în apropiere, Cioran va scrie și el istorie.
15  P. 51.
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respirația unei femei care doarme lângă tine scăldată-
n razele lunii.”16 

Descrise în mai multe capitole, cursele de cai 
de pe hipodromurile de la Enghien și Auteuil redau 
emoțiile unui tânăr scriitor care încearcă să-și 
rotunjească veniturile modeste prin pariuri sportive: 
„ …era o plăcere să vezi cursele de la Auteuil de câte 
ori puteai, să urmărești mai ales cursele cinstite cu 
caii ăia grozavi, și în cele din urmă hipodromul îți 
devenea un loc mai familiar decât oricare altul. ”17 

Lungile perioade în care resursele financiare îi 
restricționau accesul chiar la mici plăceri, scrritorul 
publicându-și greu textele și pe bani puțini, revin ca 
subiect în multe secvențe ale acestui volum – 
mémoires. În capitolul Foamea e o formă bună de 
disciplină sunt descrise lungile plimbări prin Jardin 
du Luxembourg, Place de l’Observatoire,  Rue de 
Vaugirard, Rue Férou, Place St. Sulpice, Rue de 
l’Odéon, Rue de Rennes, Rue Bonaparte, Rue 
d’Assas, Rue Notre Dame des Champs, Closerie des 
Lilas, locuri sacre din istoria Parisului intrând, ca un 
fir roșu, pe firul destinului scriitorului: „…toate 
tablourile ți se păreau mai pregnante, mai clare și mai 
frumoase atunci când aveai burta goală și erai sleit 
de foame. Mergând acolo înfometat, am învățat să-l 
înțeleg mult mai bine pe Cézanne.”18 

Ford Madox Ford și discipolul diavolului 
reînvie atmosfera cafenelei Closerie des Lilas, ֦una 
dintre cele mai bune din Paris”19, unde l-a cunoscut 
pe Ford Madox Ford, pseudonim al scriitorului 
englez Ford Hermann Hueffer, poet, romancier, 
critic, editor, pretext pentru a descrie atmosfera 
locului care “fusese pe vremuri o cafenea în care se 
întâlneau mai mult sau mai puțin regulat poeții.”20 
Capitolul Cu Pascin la Dôme, sub pretextul 
reamintirii întâlnirii cu Julius Mordecai Pincas, pictor 
bulgar cunoscut ca Pascin sau Jules Pascin, reînvie 
un alt tablou în care tânărul Hemingway savurează 
intens atmosfera străduțelor și a cafenelelor pariziene 
pe înserat sau după ploaie, se bucură de străzi, de 
oameni, de terasele pe care le frecventează, de 
freamătul vieții în cele mai simple momente ale ei. 
Restaurantul Nègre de Toulouse și Closerie des Lilas 

sunt scene unde scriitorul se retrage pentru a da viață 
în imaginar: „când lucrez parcă-s orb.”21 Exersează 
aici o ֦ slujbă cu program prelungit de a învăța să scrie 
proză.”22 La Dôme erau ֦ modele care pozaseră și 
pictori care le pictaseră până ce se dusese lumina și 
mai erau și scriitorii care sfârșiseră o zi de lucru cu 
mai mult sau mai puțin succes și mai erau mari 
băutori și personaje, dintre care îi cunoșteam pe unii, 
ceilalți fiind doar de decor.”23 

În capitolul Ezra Pound și al său Bel Ésprit 
Hemingway îl descrie pe „cel mai generos și 
dezinteresat scriitor pe care l-am cunoscut. Ajuta 
poeți, pictori, sculptori și prozatori în care credea și, 
de fapt, ajuta pe oricare ar fi avut o problemă, 
indiferent dacă credea în el sau nu.”24 

Un sfârșit destul de ciudat semnalează 
momentul rupturii de Gertrude Stein și frecventarea 
apartamentului acesteia: ֦  cel mai rău e atunci cînd 
capul te împiedică să mai poți fi prieten cu cineva.”25 

În Omul care purta semnul morții îl descrie e 
poetul Ernest Walsh, cunoscut în studioul lui Ezra 
Pound, un poet foarte bine plătit la acea vreme – mai 
bine chiar decât Kipling, în condițiile în care tînărul 
Hemingway trimitea spre publicare texte care, de 
multe ori, erau refuzate de a fi publicate sau, dacă 
erau acceptate, sumele pe care le primea în urma 
publicării erau modeste. 

Capitolul Evan Shipman la Closerie des Lilas 
este pretext de rememorare a atmosferei din librăria 
– bibliotecă a Sylviei Beach: „Din ziua în care 
descoperisem librăria Sylviei Beach, citisem toată 
opera lui Turgheniev, tot ce fusese tradus în engleză 
din Gogol, scrierile lui Tolstoi traduse de Constance 
Garnett și ce fusese tradus în engleză de Cehov.”26 

În capitolul Un agent al Satanei este 
rememorată figura poetului Ralph Cheever Dunning, 
„un poet care fuma opiu și uita adesea să mai și 
mănânce.”27 „Hole in the Wall, aflat pe Rue des 
Italiens,  era un bar foarte strâmt, doar cu puțin mai 
larg decât un gang,  cu fațada vopsită în roșu. Într-o 
vreme avea în spate o ieșire care dădea în canalele 
Parisului, de unde cică puteai ajunge în 
Catacombe.”28 

16  P. 69.
17  P. 74.
18  P. 81.
19  P. 93.
20  Idem.
21  P. 115.
22  P. 117.
23  P. 118.
24  P. 129.
25  P.138.
26  P. 151.
27  P. 161.
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Capitolul despre Scott Fitzgerald descrie și 
rememorează  personalitatea unui scriitor al cărui 
talent era  „la fel de natural ca desenele de pe aripile 
unui fluture”29, continuat în capitolul Vulturii nu-și 
împart prada.  

 
PARISUL NU SE SFÂRȘEȘTE NICIODATĂ 
 
Ultimul capitol al ediției în limba română, 

Parisul nu se sfârșește niciodată, reprezintă un fel de 
concluzie – memoriu despre orașul care-și pune 
iremediabil amprenta asupra tuturor celor care vin în 
contact cu el, îl respiră, îl filtrează cu seva ființei 
personale, se lasă modelat de atmosfera lui unică: 
„Parisul nu se sfârșește niciodată și amintirile oricărei 
persoane care a locuit în el sunt foarte diferite de ale 
alteia. Ne întorceam mereu la el, indiferent cine eram 
sau cum se schimbase sau cât de greu sau de ușor era 
să ajungi la el. Parisul a meritat din plin asta, și orice-
i dădeai, primeai înapoi.”30  

Pentru a avea o imagine completă a ceea ce a 
însemnat Parisul pentru scriitorul american în 
perioada tinereții acestuia, când exersa statutul de 

scriitor de ficțiune, ar fi ideală lectura unei ediții 
aduse la zi a volumului A Moveable Feast, ținând 
cont de alegerile scriitorului însuși care urmau să fie 
încorporate în volum și delimitarea lor de texte 
adăugate, selectate din manuscrisele păstrate, 
nefinisate de autor, care nu au constituit material 
predilect pentru volum dar care au fost adăugate în 
corpusul edițiilor de către moștenitorii legali ai 
scriitorului, în încercarea de a reda rotund capitolul 
parizian al acestuia.  

Dincolo de detaliile de istorie literară privind 
sursa informațiilor și varianta textelor finale 
publicate, cititorul ia contact și cu atmosfera unui 
Paris de poveste, ca un tablou în rama căruia au fost 
surprinse scene antologice de istorie literară și 
imagini care au configurat parcursul unui scriitor 
intrat în legendă. Un Paris al anilor nebuni, cum va 
numi Mary McAuliffe31 perioada vizitată și de 
Hemingway, o geografie filtrată sentimental cu fibra 
ființei personale, redată proaspăt, deși după ani de la 
experiențele trăite, în tușe vii, armonios acordate și 
încorporate în vârsta rememorării.  

28  Idem.
29  P. 167.
30  P. 244.
31  Mary McAuliffe, Parisul anilor nebuni, traducere din limba engleză de Adriana Decu, prefață de Alina Pavelescu, Corint 
Books, 2018.
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Izabella Krizsanovski – calea criticii literare într-o carte 
despre Ion Agârbiceanu

Terezia Filip

        Stil dezinvolt, abordare îndrăzneață, plăcerea 
analizei și fructificarea detaliului, abordare necan to -
nată în clișee sau în tipare de gândire preluate de-a 
gata, și o seducție a autoarei de anecdotica și valorile 
textelor comentate – găsesc în paginile cărții 
Elemente mitico-magice în proza lui Ion 
Agârbiceanu de Izabella Krizsanovszki. Am în față 
o abordare mono grafică într-o carte de nici 200 de 
pagini, dar densă și convingătoare, dedicată proza -
torului care în mai multe privințe este un predecesor 
în proza româ nească și în cea transilvană, „pe nedrept 
marginalizat”, așa cum afirmă profesorul Gh. 
Glodeanu în comentariul de pe coperta IV a cărții. 
Da, Ion Agârbiceanu, rămas sau lăsat, cu bună știință, 
în umbră într-o perioadă în care, un scriitor, cleric de 
profesie, cu ranguri în ierarhia bisericii sale, cum ar 
fi cel de protopop unit al Clujului, oricât de talentat, 
nu putea sta în prim-planul literaturii. Mentalitatea 
dogma tizată a unor comentatori sau o gândire 
schematică, obedientă unui regim sau altuia l-au 
plasat pe nedrept într-un con de umbră. 
        Dincolo de condiția sa teologică, Agârbiceanu 
este1 un prozator valoros, cu o identitate certă și unică 
în panteonul prozatorilor transilvăneni, prin 
reflectarea convingătoare a vieții și a stării sociale a 
băieșilor din Apuseni, a tradițiilor și ritualurilor, a 
mentali tăților și credințelor care le călăuzeau 
destinele. Ca romancier al unui proces economic cu 
efecte profund perturbatoare în destinul și în 
mentalitatea unei întregi comunități și a indivizilor 
ei, Ion Agârbiceanu îl precedă cronologic și valoric2 
pe L. Rebreanu, îi seamănă lui Ioan Slavici în 
atitudine și valori etice pe care își clădește scrisul și 
este un prozator realist, autentic, echivalent cu oricare 
din marii prozatorii ai timpului său. Elementele 
mitico-magice în mentalul comunităților minerești 
din Apuseni apar în proza sa, ca o înrudire de esență 
a realității cu vechi tradiții și ritualuri magice de 
sorginte folclorică, sau ca întâmplări din viața unor 
băieși, inexplicabile rațional și, nu în ultimul rând, ca 
atitudini și compor tamente ale unor protagoniști, 
aflate în contrast cu etica și mentalitatea creștină a 
vremii. Deși scriitor de prim-plan, prezent în mai 
toate revistele importante din Transilvania vremii 
sale, cu mulțime de volume publicate, Agârbiceanu 

se bucură de o notorietate diminuată, iar din 1944 
până în 1956, o tăcere deliberată, sau o interdicție 
care i se impune, îl face absent mai mult de un 
deceniu de pe eșichierul literaturii. Pregnantă în 
scrierile sale, viața minerilor din Apuseni, mai pe 
gustul regimului, îl readuce însă în atenția publică și 
în manualele școlare prin anii ’60. Oricum, în tradiția 
viguroasei proze ardelene, el merită o poziție de linia 
întâi, căci prin opera sa, a contribuit substanțial și 
într-un mod particular la edificarea acesteia. 
         Tipărită la Risoprint, Cluj-Napoca în 2008, 
cartea Izabellei Krizsanovszki reprezintă un excurs 
critic lămuritor și îndrăzneț, pornind de la o temă 
incitantă - elementele mitico-magice în proza lui 
Agârbi ceanu, sesizată de comentatorii fantasticului 
și ai operei prozatorului, dar mai puțin analizată în 
detaliile și semnificațiile ei. Ageră și vigilentă, 
privirea autoarei în opera și în viața scriitorului ia în 
considerare tot ce ar fi putut influența și decide 
calitatea scriiturii unui autor realist și mai ales 
motivația temei urmărite. Adică: mediul social și 
familial din anii primi ai vieții, formația și formarea 
personalității, elementele care i-ar fi inspirat opțiunea 
pentru literatură narativă, startul literar, substanța 
propriu-zisă a operelor vizate de temă și, evident, 
opiniile criticilor care s-au oprit asupra prozei lui 
Agârbiceanu în cărți anume dedicate prozatorului, 
sau în istorii și volume de sinteză.  
        Structurată în 7 capitole, lucrarea tentează o 
privire totalizatoare a creației prozatorului. Autoarea 
detaliază tema propusă în 5 capitole centrate pe 
esența epicului – «Cetaniile» lui Ion Agârbiceanu, 
Homo religiosus, În lumea fantasmelor, Obsesia 
aurului, Afinități, preliminate de un Argument și 
întregite de un capitol, Concluzii. Perspectiva 
adoptată este holistică, atât prin structura abordării, 
cât și prin elementele operei analizate conjunct și 
interferent, mizând pe aspecte ce dau lucrării atât 
dimensiune analitică, cât și de sinteză. Atentă la 
textele vizate de motivele supuse analizei, la valorile 
ce-i călăuzesc pe protagoniști și desenează 
mentalitatea comunităților, subtil integrate de 
prozator contextelor sociale, autoarea nu omite 
percepția critică a acestor elemente în nu puține 
abordări al căror subiect este Agârbiceanu. Excursul 

1  Utilizez prezentul căci literatura dă șansa unui prezent  perpetuu celor care s-au îndeletnicit cu ea.
2  Prin romanul „Arhanghelii” tipărit în foileton în revista Luceafărul în 1913 și în volum, în 1914 la Sibiu.
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critic vizează un traseu, de la G. Călinescu, T. Vianu, 
Ion Vlad, Sergiu Pavel Dan, Mircea Zaciu, Valeriu 
Cristea, la Mircea Popa, I. Negoițescu, Gheorghe 
Glodeanu, Cornel Regman și la alte nume de 
notorietate. E bine sesizată interferența temelor și 
motivelor ce tensionează destinul uman și fac 
atmosfera unei creații, precum și evoluția lor de la o 
creație la alta în diferite etape ale operei lui 
Agârbiceanu. Capitolele cărții se asamblează funcție 
de această viziune totalizatoare conform căreia un 
element sau un motiv este mai mult decât o 
componentă a întregului, fiindcă el radiază în 
ansamblul operei creând atmosfera ei mitico-magică. 
Intrinseci prozei, venind dinăuntrul unor creații, sau 
privite ca premise ale criticii, motivele mitico-magice 
sunt axa abordării critice în analiza Izabellei 
Krizsanovszki. Ele țin de edificiul estetic al operei, 
de valorile ei interne, de concepția auctorială pe care 
își edifică opera  Ion Agârbiceanu. 
        Capitolul «Cetaniile» lui I. Agârbiceanu indică 
ele men tele ce alcătuiesc gnoza personală filosofico-
teologică, ca fundamentare sine qua non a condiției 
scriitorului și a scrisului său. Autoarea analizează 
tipurile de cunoaștere, «cetaniile» – sau lecturile – 
pe care, în opinia prozatorului, le necesită condiția de 
scriitor: cunoașterea naturii ce modelează o 
sensibilitate profundă; o cunoaștere psiho-socială, a 
mediului; cunoașterea de sine și cunoașterea cultural-
literară a scrierilor importante ale altora. Cartea se 
focalizează intens pe operă în capitolele Homo 
religiosus, În lumea fantasmelor și Obsesia aurului, 
care răspund temei supuse cercetării și articulează 
epicul unor nuvele și povestiri ale lui Agârbiceanu. 
Capitolul Homo religiosus indică elemente de natură 
biografică care l-au influențat și motivat pe 
Agârbiceanu ca scriitor, începând cu „cetaniile”, cu 
petrecerea copilăriei în natură, influența benefică a 
mamei și atracția ei spre frumos, esteticul constituind 
o sursă certă de creație, rugăciunile persistente în 
copilărie și ascultarea empatică a unor predici, când 
era tentat să preia locul și discursul predicatorului, 
asprimea vieții și întâmplările dure la care este martor 
încă din copilărie și adolescență, și viziunea faptelor 
și a destinelor umane din perspectiva moralei 
creștine. Contemplarea lumânării în ritualuri liturgice 
și religioase devine cu timpul simbol al flăcării 
spirituale, sau al văpăii fascinante a aurului, iar 
concepția că a crea literatură este un dar divin, că 
misiunea autorului în lume este „să facă simpatică 
virtutea” îl definesc profund pe prozator și au 
rădăcini în realitate, în copilărie și adolescență și în 
condiția de preot al moților. Destinul scriitoricesc al 
lui Agârbiceanu este motivat în mare măsură de 
elemente religioase care-l marchează în copilărie, pe 
cât este stârnit, la maturitate, de greul vieții băieșilor 
din Apuseni, de destinele oamenilor lumii montane 
pe care îi cunoaște din postura de cleric. 

        Analiza unor astfel de elemente face substanțial 
și valoros capitolul Homo religiosus al cărții, 
motivând implicit originea unei trăsături ce i s-a 
reproșat mereu lui Agârbiceanu de către critici – 
dimensiunea morală și tenta moralizatoare, care ar 
diminua, chipurile, valoarea literară a operei. Acest 
aspect se cere reanalizat din perspectivă critică și 
psihanalitică, etică și sociologică, fără prejudecata 
criticilor din perioada în care a scris Agârbiceanu. 
Capi tolul În lumea fantasmelor trece în revistă 
ipostazele halucinante ale fantasmelor aurului ce 
fascinează imaginarul băieșilor, întruchipând fie 
norocul, fie nenorocirile vieții lor, în scrieri ca Vâlva 
băilor, Duhul băilor, Valea-Dracului, dar și 
dramatice întâmplări și destine din povestiri ca Popa 
Man, Comoara, Jandarmul.  
        Ipostazele vâlvelor sau ale Duhului băilor sunt 
benefice sau malefice, iscate în imaginarul băieșilor 
din Munții Apuseni de lunga lor trudă, de tradiția în 
mineritul aurului din adâncul munților și de speranța 
sau de deznădejdea ce alternează în viețile lor 
marcate fie de seducția îmbogățirii, fie de spaima 
sărăcirii și a nenorocului. Sub lupa analizei bine 
articulate, autoarea se centrează pe detalii, personaje, 
comportamente, pe scene și citate din povestiri, ce-i 
servesc în a demonstra sorgintea fantastică și mitico-
magică a întâmplărilor. Izabella Krizsanovszki știe să 
colecteze din prozele auto rului și să structureze 
elemente ce-i servesc argumentării, conectând 
permanent viziunea și concepția prozatorului cu 
arhitectura prozei, cu paradigma socio-mentalitară în 
care sunt concepute și trăiesc  personajele și, 
simultan, cu percepția acestora în viziunea proprie și 
în cea  a criticilor. Ea urmează calea unei critici „de 
direcție”, i-am putea spune, ce situează autorul și 
opera în paradigma valorilor ce îi călăuzesc scrisul și 
îl confirmă în plan literar. E calea unei critici 
fundamentate pe elemente ce, venind în operă, din 
mituri și tradiții locale ce nutresc viața comunităților, 
dau valoare literaturii care le reflectă. Adânc legate 
de natura umană, ele activează în mentalul public 
sedus fie de mitul aurului, al îmbogățirii, fie de 
spaima sărăcirii și a eșecului. Excursul critic al 
Izabellei Krizsanovszki asupra operei lui 
Agârbiceanu este un act curajos, câtă vreme universul 
abordat, suficient bătătorit de critici, îi oferă totuși 
destule aspecte de observat și de cântărit. Curajul 
criticului însă nu trebuie să rămână un foc de 
artificii3, ci un gest îndrăzneț, lămuritor, capabil să 
scoată la suprafață valorile din creațiile autorilor și 
să le măsoare prin prisma prezentului. Fiindcă niciun 
autor nu rămâne definitiv închis în bula veacului, a 
epocii sau curentului care l-a impus într-un timp 
anume. Fenomenul literar este viu, provocator și 
vorbește permanent posterității, indiferent când s-ar 
fi produs el. Scriitorii se cer mereu aduși în actua -
litate, prezentați contemporaneității, gest pe care 
Izabella Krizsanovszki tocmai îl face în cartea de 
față.   

3  Gh. Grigurcu, într-un interviu pe tema criticii literare.
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Matei Vi;niec ;i teatrul scurt

Alexandru Zotta

Cu toate că la începutul activității lui literare  
Matei Vișniec s-a afirmat ca un poet valoros,  
destul de repede apreciat, recunoscut și distins cu 
prestigioase premii, preocupările lirice nu au fost 
exclusive. Paralel scriitorul a abordat și epica, 
respectiv romanul, precum și genul dramatic, așa 
cum a procedat și ulterior, alternând  genurile  
literare în funcție de acumulări cognitive, de 
experiență existențială și de impulsuri creatoare. 
Nepublicate atunci, piesele lui au fost cunoscute 
doar în cenacluri sau cercuri restrânse, alcătuite 
însă din intelectuali valoroși și din profesioniști 
experimentați ai literaturii și teatrului. Aceștia au  
apreciat de la început talentul de dramaturg al 
autorului și viziunea lui modernă despre teatru și l-
au considerat cu îndreptățire un adept al absurdului, 
orientare dominantă în teatru chiar și în zilele 
noastre.    

Numărându-se printre fondatorii Cenaclului 
de luni, integrat activ în generația optzecistă 
scriitorul – poet, prozator și dramaturg – a dat curs 
programului acesteia, în care promovarea genului 
scurt va deține un loc important. Preferința 
optzeciștilor pentru genul scurt era motivată de 
posibilitatea evitării compromisurilor cu ideologia 
totalitară și respectarea libertății de creație. 
Aversiunea față de ideologie, de orice fel, față de  
influența ei nefastă asupra libertății de creație, a 
devenit o constantă a gândirii autorului.  

Exersată prin cenacluri literare, conduse de 
critici prestigioși, generaţia îşi revendică acest 
program ca legitimare a identităţii şi aduce o 
contribuţie decisivă la apariţia postmodernismului 
românesc. Profitând de unele deschideri politice ale 
regimului totalitar, tinerii creatori ocolesc  
comandamentele politice și propunerile ideologice, 
adoptând deseori o atitudine contestatară, de 
afirmare a individualității creatoare și a condiției 
estetice a artei, având deseori manifestări de sfidare 
a sistemului politic, social și cultural. Mai târziu 
Mircea Cărtărescu va considera că „fronda” 
optzecistă va diferenţia tranşant generaţia 
posmodernistă de cea şaizecistă, acuzată de 
„establishment”, de un oarecare compromis cu 
ideologia totalitară.  

Potrivit unei reguli recunoscute a istoriei 
literare, o mișcare care își revendică originalitatea 
se delimitează polemic față de cea anterior 
constituită, fenomen cunoscut probabil de la 

celebra ceartă dintre antici şi moderni; cu timpul, 
deși confruntările nu au dispărut, raporturile s-au 
clarificat și fiecare poziție își găsește locul cuvenit 
în istorie. Anticii reproşează modernilor că s-au 
ridicat pe umerii lor, modernii replică acestora că 
astfel văd mai departe. Cele două poziții își vor 
continua evoluția și devenirea proprie, perpetuând 
însă polarizarea constituită. 

Și generaţia optzecistă se delimitează polemic 
faţă de generaţia şaizeciştilor, printre elementele de 
diferențiere înscriindu-se și practicarea genului 
scurt, reflex al celerității vieții, spre deosebire de  
continuitatea valorilor clasicizate deja, promovată 
de generația anterioară.      

În plan estetic se constată însă că şaizeciştii 
practicau un discurs indirect, aluziv, esopic, 
singurul mod în care se puteau face referiri la 
realitate într-un timp de presiune ideologică asupra 
creaţiei şi de persecuţie sistematică a creatorilor. 
Cum alegoria, de la romantici şi mai ales de la 
Goethe încoace, este acuzată de deficit estetic, 
preferându-i-se ambiguitatea şi evanescenţa 
simbolului, şaizeciştii, moderni fiind, au dezvoltat  
alegoria performând-o în parabolă, ceea ce îi 
întreţine generativitatea, deschiderea spre 
orizonturi noi, spre generalitatea condiţiei umane 
şi spre dimensiuni planetare.   

Profitând şi de deschiderea spre valorile 
occidentale, intervenită în viaţa politică 
românească pentru scurt moment, mai ales după 
răcirea relaţiilor cu Uniunea Sovietică, optzeciştii 
adoptă un discurs mai îndrăzneţ, fie implicând 
documentarul şi biograficul, ca particularizare şi 
personalizare a dimensiunilor reale ale vieții, fie  
resuscitând resursele, o vreme suspectate și 
abandonate, ale imaginarului oniric, fantastic, 
enigmatic sau ale convenţiei ludice, ironice şi 
autoironice, promovate de avangardismul 
interbelic. Faţă de strategiile ocolitoare, de 
discursul literar indirect al generaţiei anterioare, în 
discursul poetic al optzeciştilor prind contur mai 
viguros aspecte ale realităţii concrete, desprinse de 
implicațiile ideologiei totalitare.  

La distanţă de câteva decenii, dintr-o 
perspectivă care se clarifică cu greu, criteriul 
evaluării literaturii pe decenii și chiar pe generații 
nu este cel mai adecvat; s-a apelat la el pentru a nu 
trece cu vederea cele mai promiţătoare semne de 
înnoire a expresiei şi, implicit, a mesajului liric, dar 
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a devenit şi un fel de modă, ca urmare a nerăbdării 
generaţiilor tinere de a se înscrie în istorie. (La 
gloire n’attend pas le nombre des années!).  

Între scriitorii acestei generații, poeți cei mai 
mulți, Vişniec, el însuși poet, se detașează, 
devenind „un optzecist atipic”, așa cum l-a 
descoperit profesorul ieșean Bogdan Crețu, mai cu 
seamă prin nerăbdarea cu care așteaptă schimbarea 
radicală, prin incisivitatea cu care dezvăluie 
repetitivitatea, stereotipia, conformismul, lipsa de 
reacție a ființei la provocările timpului, prin 
precizia cu care dezvăluie condiția inconfortabilă 
a așteptării care duce, cehovian, la ratarea 
destinului.   

„Compromisul ideologic” invocat de 
optzeciști s-ar fi întreținut prin dimensiunile 
structurilor tradiționale, clasicizate, care urmăreau 
o imagine cât mai cuprinzătoare a societății și o 
angajare ideologică a creației literare în programul  
utopiei totalitare, cu toate că semnele depășirii 
acestuia deveneau tot mai certe. Generația 
optzecistă adoptă spiritul veacului, (Zeitgeist), 
concept care cere unui artist să deslușească ceea 
ce se mișcă încă subteran într-o societate, deși se 
configurează ca o cutremurare a certitudinilor și 
care provoacă la înnoirea modelelor sale, pentru a 
realiza sincronia între exigențele percepute de o 
parte a corpului social și exercițiul artistic, așa 
cum precizează, referindu-se tocmai la teatru, 
remarcabilul teatrolog George Banu (Teatrul și 
spiritul vremii, Junimea, 2021, p.6).  

Optzeciștii resping structurile considerate  
învechite ale dramei tradiționale, clasicizate și 
promovează modernizarea, evitând chiar și 
abordarea alegorică și performarea ei parabolică, 
practicată de generația șaizecistă care sesizase 
nevoia și căuta posibilitatea acestei depășiri. 
Distincția dintre rezistența prin cultură și afirmarea 
prin cultură s-a mai clarificat după schimbarea 
politică a societății, pe măsură ce și critica literară 
a luat distanța estetică și istorică necesară pentru o 
apreciere mai judicioasă a contribuției fiecărei 
generații. 

Pentru a evita imperativele ideologice ale 
totalitarismului generația optzecistă procedează nu 
numai la promovarea genului scurt, mult mai 
potrivit investigării literare a realității concrete; 
renunță la configurarea caracterelor și dă curs 
prezentării comportamentelor, respinge 
digresiunile ideologice, compromițătoare și cultivă 
o estetică a secundarului, a realității concrete, fie 
și underground, a documentarului, biograficului, 
particularului, diferențierii, evitând condiția 
nivelatoare a tipicității, abstractizarea și 
generalizarea care facilitau infuzia ideologiei. 
Chiar și poezia, urmărind realitatea concretă,  
renunță la metaforizare, devenind o relatare directă, 

particulară, fără abstracții și imaginație utopică. 
Prin astfel de poziții generația optzecistă 
promovează conștient un program estetic 
postmodern.  

În aceste orientări se înscrie și creația de 
început a lui Matei Vișniec, cunoscută inițial sub 
numele de teatru scurt, cu toate că preocuparea 
pentru un astfel de teatru se va relua pe parcursul 
creației, prin experimente care preced sau 
prefigurează acumulări și performări ale creației 
proprii. Cu întreruperi explicabile cu desosebire  
prin complexitatea actului de creație, Matei Vișniec 
fiind și poet, și dramaturg, și romancier, experiența 
teatrului scurt se va relua și se va performa 
accentuat prin creațiile implicate în conceptele de 
teatru descompus, teatru modular, ajungând și 
la teatrul vag, cum îl numește el însuși referindu-
se la creația sa recentă.  

Autorul mărturisește: dorința de a scrie piese 
scurte revine în viața mea periodic, (...) și adăugă:  
din când în când, din motive misterioase, simt că 
trebuie să scriu câte o piesă scurtă, ca un căutător 
de perle, oricât de rare ar fi împlinirile.  

Practicat și de alți autori, dramaturgi și poeți,  
s-a ajuns și la un festival de teatru scurt, cu un 
număr apreciabil de ediții, cele mai multe în orașe 
de provincie, detașându-se, după părea mea, cel de 
la Oradea.   

În deschiderea volumului Omul din cerc, 
(antologie de teatru scurt 1977-2010, editura 
Paralela 45, 2011), întrebându-se el însuși Ce este 
o piesă scurtă? Matei Vișniec afirmă: O piesă 
scurtă este de fapt un copil care decide la un 
moment dat că nu mai vrea să crească. (...) toată 
potențialitatea lui de viață rămâne intactă, se 
poate ghici în el un întreg destin, numai că el 
rămâne ... mic.   

Mai important de reținut mi se pare ideea că 
piesa scurtă ar fi o fază embrionară a creației, cum 
o numește Northrop Frye, un embrion de poveste, 
o situație dramatică abia schițată, de la primele 
replici uneori, să-și prefigureze volumul, 
dimensiunea. Simt atunci că piesa respectivă va fi 
scurtă pentru că are o capacitate limitată de 
creștere, și totodată nevoia de a nu încărca în mod 
forțat un text pe care îl simt de la început că vrea 
să se opreasă.  

Și dezvoltând definiția acestei specii de teatru  
precizează că este un exercițiu de captare a emoției  
dintr-o singură mișcare, un joc stilistic în care îți 
propui să obții maximum de efecte cu minimum de 
mijloace, și că este o probă de prestidigitație ... 
pentru că într-un timp scurt încerci să concentrezi 
o încărcătură mare de emoție.      

Astfel de piese sunt Sufleurul fricii, Ușa, 
Apa de Havel, Omul care vorbește singur, 
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Buzunarul cu pâine, Păianjenul în rană, Ultimul 
Godot, scrise până la plecarea din țară, în 1987  

Structural aceste piese nu sunt chiar scurte, 
mai ales dacă le comparăm cu cele de teatru 
descompus și, cu deosebire, de teatru modular, 
practicat ulterior de autor. Piesele scurte au chiar  
dimensiunea unor acte, nu doar a unor scene sau  a 
unor tablouri, subdiviziuni conscrate ale piesei 
clasice. 

Dimensiunile reduse relevă însă, în 
concentrarea lor, unele caracteristici specifice 
teatrului lui Matei Vișniec . Subiectul pieselor este 
extrem de simplu; autorul creează o situație 
dramatică, tensională pe care o intensifică prin 
repetare, ducând-o până la dezvăluirea unui final 
surprinzător în raport cu așteptările tradiționale, a 
unei neîmpliniri de cele mai multe ori. Tensiunea 
se intensifică dar situația nu se schimbă, uneori nici 
în final; piesa nu primește o dezvoltare epică. 
Autorul nu este preocupat de cauzalitatea 
întâmplărilor, ci de comportarea personajului odată 
intrat într-o situație. Nici nu e nevoie întotdeauna 
de o situație contradictorie, conflictuală. Simpla 
plasare a personajului într-o situație oarecare, chiar 
cea mai banală, poate genera un conflict, ceea ce 
poate constitui condiția definitorie pentru 
dramaturgia lui Matei Vișniec: plasarea în situație  
generează tensiuni care pot fi exploatate 
dramaturgic. 

Din momentele subiectului epic autorul 
imprimă un relief pronunțat momentelor finale, 
care relevă ceea ce Aristotel numea anagnorisis, 
momentul care declanșa reflecția publicului asupra  
spectacolului. În piesele lui Vișniec, nu numai în 
cele scurte ci mai ales în cele foarte scurte, 
finalurile sunt provocatoare întrucât contrazic  
orizontul de așteptare creat prin plasarea în situație 
și augmentat prin efectul de solenoid al repetiției, 
cum observă Paul Ricoeur. Se întâmplă ca 
așteptarea din ce în ce mai tensionată să rămână 
nesatisfăcută, la dispoziția spectatorului, într-un 
final totalmente deschis, practică întâlnită frecvent 
în teatrul absurdului. Tot de natura absurdului sunt 
și finalurile surprinzătoare, în care orizontul de 
așteptare, intensificat și amplificat pe parcursul 
tramei urmează să fie contrazis prin finalul care 
răstoarnă ironic situația, creind perplexitate și 
generând alte reflecții ale spectatorului. 

Dacă raportăm aceste aspecte ale teatrului 
scurt la poemele autorului regăsim situația din 
poemul Corabia când așteptarea dispariției navei 
este înlocuită cu moartea pasagerilor, prin 
răsturnarea ironică a situației. În piesa Păianjenul 
în rană gestul disgrațios și condamnabil al  
scuipatului exersat de crucificații Begar și Humil 
asupra Celui rănit sub coastă, se dovedește salvator 
pentru că alungă păianjenul din rana celuilalt 

crucificat. Situația dramatică este crucificarea, 
tensiunea crește pe măsură ce păianjenul avansează 
spre rana celui crucificat, concluzia este că salvarea 
poate interveni și prin gesturi și acte considerate 
detestabile,  

Un final surprinzător, care contrazice 
orizontul de așteptare de pe parcurs, este cel din 
Apa de Havel, unde Sinucigașul, căutător de arme 
ajunse renumite datorită celebrităților care s-au 
sinucis cu ele, printre care Hemingway, 
Maiakovski, Cesare Pavese, Yasunari Kawabata,  
Giordano Bruno, Paul Celan îl va ucide tocmai pe 
Vânzătorul de arme, ca un fel de justiție a 
destinului. 

Practicat la începuturile activității lui literare, 
teatrul scurt conține destul de multe aspecte și 
elemente care au devenit ulterior definitorii pentru 
profilul de dramaturg al autorului. 

Anomia vieții se reflectă în derizoriul 
situațiilor și în anonimatul personajelor, care nu 
mai dețin nici nume proprii, identificându-se prin 
număr, prin profesie, prin obiectele deținute 
permanent asupra lor, prin funcția exercitată, prin 
condiție socială, periferică de cele mai multe ori. 
Când totuși dețin un nume acesta identifică mai 
mult cuplul decât individul, multe astfel de cupluri  
trec dintr-o piesă în alta, indiferent de dimensiunile 
acestora. Bruno și Gufi, cuplu prezent în mai multe 
piese de dimensiuni diferite, sunt, după mărturiile 
autorului, de extracție cehoviană, deși cuplul 
beckettian Vladimikr și Estragon s-a impus ca 
model de autoritate în teatrul absurdului. Omul în 
cerc, titlul întregii antologii de teatru scurt este 
sugestiv pentru condiția cehoviană a Omului în 
carapace, a existenței într-un orizont închis  și a 
imposibilității depășirii acestuia, a condamnării 
ființei la așteptare ca exercițiu îndelungat al 
eșecului existențial.   

De actualitate deosebită se dovedește piesa 
Sufleurul fricii, o ilustrare timpurie a fenomenului 
Fake News care invadează ecranele și tabletele. 
Bruno, personaj întrutotul comun, s-a specializat în 
răspândirea fricii, căreia îi face o adevărată 
apologie. Și-a creat pentru aceasta și o dublură, un 
fel de interlocutor tăcut ca în poezia postmodernă, 
cu care mimează dialogul, dar care se dovedește a 
fi doar o păpușă gonflabilă.  

Autorul va performa teatrul scurt odată cu  
contactul direct cu teatrul francez, cu prefacerile 
dramaturgiei și mai ales ale spectacologiei de 
ultimă oră, procedând la concentrarea accentuată a 
dimensiunilor pieselor, reduse la dimensiunile unor 
tablouri. Va da și el curs principiului deconstrucției 
promovat de Jacques Derrida, care va marca 
decisiv programul estetic al postmodernismului.  
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José Manuel de Vasconcelos

Unghiile 
 
 
De viața ne mustesc unghiile 
de seu și de mister și de un strop de tandrețe 
tu nu vezi, dar ele plâng, 
dansează, uneori, conștiente de Dasein 
stau la taifas cu Dumnezeu, atunci scrijelesc geamurile  
cu o euforie rar întâlnită (ascultă Bach ori ți se alipesc trupului) 
alteori se simt responsabile 
și potrivesc limbile timpului 
iar la ele acasă, în cuibul lor, 
primesc vizita unei păsări a poeziei 
a acelei păsări ce strânge în gușă nodurile perfecțiunii 
 
Ele sunt cele ce revăd tot, gură, ochi, sex 
demonii hazardului și chiar ating stelele, 
găurile negre și Big-Bang-ul primordial 
laolaltă cu orice s-a născut din clipa aceea 
în urechile divine începu să se audă un zumzăit 
și cetele îngerilor destupând șampanii 
 
Asemănătoare vieții 
sunt unghiile, când, în treacăt, pielea ne-o mângâie-n răspăr 
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        Poet, eseist, critic literar și traducător, José Manuel 
de Vasconcelos s-a născut la Lisabona în 1949. Opera sa 
cuprinde mai multe volume de poezie și de critică. 
Colaborează la importante reviste literare din Portugalia 
și din străinătate. Participă la numeroase congrese, colocvii 
și festivaluri  literare internaționale. De profesie avocat, 
erudit poliglot, José Manuel a tradus din limbile spaniolă, 
italiană și franceză în limba sa maternă, scriitori precum 
Frederico Garcia Lorca, Eugenio Montale, Umberto Saba, 
Paul Valéry. A coordonat câteva reviste de literatură și de 
antropologie. Colaborator la Observatorio Permanente 
sugli Studi Pavesiani nel Mondo, publică mai multe eseuri 
în limba italiană despre opera lui Cesare Pavese. Ca 
vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor Portughezi, 
José Manuel de Vasconcelos se implică activ în viața 
literară.
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Aria  
 
 
După un poem de António Ramos Rosa 
 
Femeia stă mereu pe lângă casă 
albă pe dinafară, dar întotdeauna albastră pe dinăuntru 
casa se ivește din liniștea ce dezbracă femeia 
prefăcând totul, după chipul imaculatei case, în albeață 
și în albastrul amintirii ce adăpostește precum terasa unde femeia doarme 
între marea albastră și zidul întotdeauna alb 
Goală femeia alb-albastră 
lângă casa din vecinătatea mării 
Se vede o limbă de nisip afundată în tăcere 
așa cum e focul întins în trupul femeii 
de somn învăluită și de aripile gata de zbor ale zilei 
ea pare o capră ghemuită printre ruinele umbrei 
ori un copac înspăimântat de delirul luminii 
alb-albastru văzduhul tremură ademenitor 
ca pânza unui steag pe mare două capete de femeie  
pe masa de aer a tăcerii dorm ca o casă răsfirată 
pe albastrul molcom al amintirii 
 
 
 
Sărutul  
 
 
De câte ori te-am sărutat pe stradă  
cu  furie chemând eternitatea  
și muşcătura clipei ce sângereză  
înconjurată de sunetele vieții? 
 
Un sărut deschis ca o fereastră peripatetică 
înspre albul senin al amiezele fără ocupație 
rătăcește pe buzele celor ce vor să-și uite partea tainică a feței și  
destinul, care, deși blindat, s-a spulberat 
 
Fără îndoială era într-o primăvară, încă umed 
aerul lunii aprilie fremăta la fel ca 
insomniile mele metalice de războinic  
aflat în repaos, ascultând muzica împănată cu zgomote 
mașinile treceau și după-amiezele respirau 
pe terase fără cuvinte copacii  
înfloriți își presărau florile peste un ocean de oameni  
încântarea luminii alunga atât regatul cât și exilul 
 
Câte sărutări îndelungi și tăcute pe străzile 
osoase ale orașului,  în ciuda oricărei speranțe, vertical 
visul ce țâșnește în aer ca o săgeată se poate înfige în trunchiul geamăn  
al strălucitoarei, tandrei și imperfectei noastrei vieți 
 
Sau poate continua să rătăcească pe fața pământului cerșetor  
cu contururile resentimentelor înscrise pe brațe  
cufundat într-o voce altădată îmbătătoare  
și în acel sărut bine păstrat în sunetul rănit, dar încă viu, al visului 
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Ofelia 
 
 
Plutește în mine acum 
eu care n-am cunoscut-o 
și nici n-aș putea cu adevărat 
să o cunosc 
 
cu brațele deschise  
subțiri și ușoare 
luna o primește 
strălucitoare 
 
eliberată de timp  
cu zâmbetul pierdut 
plutește 
nemișcată și senină  
pe ape limpezi  
neștiitoare 
Cu flori în mână 
se lasă dusă  
pe soare pășește 
era fără să fie 
era lumina zorilor 
apuși 
 
Primită  
în carul solar ce-și urmează 
nesfârșita cursă  
mireasa pierdută  
ascultă nevăzuta  
nuntă 
 
 
 

Orașul plutitor 
 
 
Pe lângă mine săgeata zilei coboară 
și calmul tău mărește golul 
Așezat pe peron mă simt ca două jumătăți 
aruncând în prăpastie 
o infinitate de ecouri 
Povestea ta arde în inima 
amestecată de ape în aceste umbre 
ce călăresc GranCanale 
și sublima lui tristețe 
albatroși ies din leul înaripat 
într-un framăt necunoscut cristalului apelor 
Tristă și obscură amintirea se umple de fum 
la fel ca mine în Harry´s Bar anesteziat  
cu whisky pe urmele hiperbolicului Hemingway  
care în fond nu înțelegea nimic 
și care nu a lăsat pe poteci decât tresăririle  
melancoliei lui impracticabile 
Copleșit de ceață merg ca un altul  
pe pietrele mișcătoare să mor puțin mai departe 
în depărtările astea unde noaptea supravieţuieşte 
M-ai adoptat într-un vis de nedeschis  
ce trăiește doar în corpul tău 
în mâna muribundă ce se agață de orice poate 
în întunericul care, lent, dar fără milă, se ocupă  
de tine 
 
 
 

 
Traducere din limba portugheză:  

Denisa Crăciun
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Grzegorz Łatuszyński

        Poet, prozator, critic literar, slavist, autor de antologii, traducător şi publicist, Grzegorz 
Łatuszyński (la Zđenćol, Polonia – la) a studiat la Universitatea din Varşovia limba şi literatura 
poloneză şi limba şi literatura cehă. Studiile universitare şi le-a perfecţionat la Universităţile din 
Zagreb şi Belgrad. Lector de limba poloneză la Universitatea din Belgrad, apoi atașat cultural la 
Ambasada Poloniei la Belgrad. În Polonia, a lucrat la Ministerul Culturii şi Artelor, la Direcţia 
pentru cinematografie, apoi ca redactor la casa editorială PWN. Membru al Societăţii Autorilor 
ZAIKS, al Uniunii Scriitorilor din Polonia (1996-1999), secretar al Conducerii Centrale a Uniunii 
Scriitorilor (2005-2008), membru, respectiv președinte al Consiliului de Conducere al Secţiei 
Varşovia a Uniunii Scriitorilor. Membru al Societăţii Publiciştilor Polonezi şi al Societăţii 
Traducătorilor Literari Polonezi. A publicat romane şi volume de proză scurtă. A tradus volume 
ale unor poeţi sârbi, croaţi, bosniaci. A mai publicat: Antologia Poeziei Sârbe din secolul XX „Toate 
clipele sunt adunate şi nimic nu le întrerupe în dăinuire” (două volume, 2008); Antologia Poeziei 
Muntenegrene a secolului XX “Cuvintele care stau treze” (2009), Antologia Poeziei Croate a secolului 
XX „Sub arşiţa soarelui şi răcoarea nopţii” (2010). În 2012, la Novi Sad, a publicat, în limba sârbă, 
Antologia Poeziei Poloneze Contemporane „Trăim prin cuvinte”. A tradus, în limba poloneză, 
romanul Migraţii de Miloš Crnjanski. Din cărţile sale de poezie menționăm: Clipa ta (2013), Calea 
proprie (2014), În prag (2015) şi Jarul acesta nu se stinge (tradus în limba croată). Conducerea 
Uniunii Scriitorilor din Serbia l-a ales membru de onoare.  
 

Traducere și prezentare de SLAVOMIR GVOZDENOVICI și LUCIAN ALEXIU 
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Mă lupt și-n ziua de azi 
 
 
M-ai învăţat primele cuvinte 
şi primele emoţii 
şi primii paşi 
în viaţă. 
În lume am plecat singur. 
 
M-ai învăţat să cunosc 
lumea şi oamenii,  
şi să mă descopăr acolo pe mine însumi. 
N-a fost uşor. 
 
M-ai învăţat dragostea 
faţă de dumnezeu, respectul faţă de oameni 
credinţa faţă de casă şi pământ. 
 
Îmi spuneai ce înseamnă Polonia,  
când ea încă nu exista,  
când m-au învăţat la şcoală să desenez 
steaua apoi zvastica 
şi iarăşi steaua. 
Şi secera şi ciocanul. 
 
Când vulturului îi smulgeau coroana, 
am pătimit din cauza istoriei 
pe care mi-ai predat-o. 
 
Mi-ai fost o mamă grijulie, 
atentă. 
Mi-ai fost Mama. 
Când ne-au răpit Polonia 
ţi-ai lăsat casa 
şi pe propria mamă care nu a ştiut 
să ne despartă de casă, şi ai pornit în lume 
să cauţi Polonia pentru copiii tăi.  
 
Ai fost Mama. 
Iar eu, Fiul Tău, 
nu am ştiut să-ţi mulţumesc. 
 
Am întârziat 
şi era atât de necesar.  
 
Am întârziat. 
 
Grele au fost aceste clipe. 
Şi mai departe sunt grele. 
Cu ele mă lupt. 
Până în ziua de azi. 
 
 
 
Nici nu întreb   
 
 
Le-a pictat Van Gogh, 
le-a descris Sheramy Bundrick, 

cu ele şi pe Van Gogh 
l-a pictat cu cântecul său 
Halina Poövjatovska. 
În anul 2011 le-a fost dedicat 
Turnirul unui poem. 
N-am participat acolo 
pentru că nu-s spadasin. 
 
Ei sunt harnici, şi pensulele lor, 
şi penele lor. 
Tocmai potrivite pentru bucătărie,  
şi pentru uciderea timpului. 
 
Macedonenii se împart în cei 
care preferă seminţele 
şi cei care preferă alunele. 
Şi unii şi ceilalţi murdăresc străzile, 
dar nu se ceartă din această pricină. 
 
Mie nu-mi dau pace 
apucăturile omeneşti ale florii-soarelui, 
cât de devotată e soarelui 
de dimineaţa până seara, 
nesaţului său.  
Câmpurile de floarea-soarelui 
seamănă cu marşul 
armatelor cuceritoare, 
al celor care deja au mărşăluit prin istorie. 
Şi al celor care mărşăluiesc astăzi 
provocând fiori. 
 
Florile-soarelui nu provoacă fiori. 
Şi singure, 
şi în mulţimea lor, 
sunt bucuroase şi senine, 
însorite. 
Unitatea e starea lor naturală, 
deşi Van Gogh a ştiut să arate 
bogăţia şi diversitatea frumuseţii soarelui. 
  
 
 
Timpul 
 
 
Se zice: vindecă rănile 
se zice: permite să gândeşti 
se zice: permite să te maturizezi 
Atât. 
 
În continuare sunt numai necazuri 
 
Se întâmplă ca timpul să fie călduros 
şi să fie ultimul 
dar el va învinge în fiecare cursă 
 
Vrei să încetineşti 
timpul accelerează 
Vrei să accelerezi 
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timpul încetineşte 
până la disperare 
 
Dă totul uitării 
inexistenţei 
Şterge urmele 
Îndreaptă-le pe toate nivelează 
sterilizează 
sau  
provoacă putrezirea 
îngroapă totul 
transformă în praf şi pulbere 
 
Pe femeile ticăloase le îmbracă  
în riduri 
pe bărbaţii îi batjocoreşte 
 
Distruge totul 
sfărâmă totul cu dinţii 
 
Şi singur se rostogoleşte împreună cu Pământul 
în jurul Soarelui 
de neatins 
în liniştea 
primordială 
 
 
 
Athos  
 
 
Ogarul din Afganistan, 
negru, înalt, cu blană lungă, 
bogată, moale, 
cu personalitate, m‚ndru, 
ţinând mereu capul sus. 
Avea mai multă demnitate 
decât un om, 
decât oricare om care latră la televiziune, 
mai mult decât  
oricare parlamentar, oricare ziarist 
care latră la televiziune  
mai mare decât 
oricare expert, expert comercial 
care latră la televiziune 
El avea o demnitate a sa, 
dăruită de natură. 
 
Cineva a propus 
să mă duc cu el la Služevjec, 
la curse. 
De cai? – m-am mirat. 
Da, acolo sunt însă 
şi curse de ogari. 
 
În spatele mândriei sale 
era alergarea 

după coada iepurelui. 
S-a oprit şi a privit 
cum câinii aleargă lătrând. 
S-a uitat la mine. 
Ochii săi spuneau: 
Nu vom fi părtaşi la asta. 
N-am confirmat. 
 
Athos al meu s-a îmbolnăvit. 
Veterinarul i-a dat un leac pentru inimă, 
acelaşi pe care l-am folosit şi eu ani în şir 
şi în aceeaşi cantitate. 
  
Mi-am dat seama că îl leagă de mine mai multe  
decât am crezut, 
că soarta lui de câine se aseamănă 
cu soarta mea de om, 
că suntem fraţi la bine şi la rău. 
 
S-a dovedit 
că inima nu-i era bolnavă. 
S-a dovedit 
că tumoarea se afla sub inimă 
şi-i încurca bătăile. 
 
La ultima plimbare 
un câine şi-a arătat colţii, 
nu ştiu, mie sau lui. 
 
Athos a reacţionat dur 
smulgându-mi cureaua din mână. 
Şi s-a năpustit. 
L-a pus pe fugă pe viteazul 
care a îndrăznit să ne arate colţii. 
 
Şi a căzut în această 
cea dintâi şi cea din urmă cursă a sa. 
A căzut în luptă 
ca un viteaz. 
 
 
 
Fereastra 
 
 
Casa te leagă de familie     
fereastra de lume                    
uşa îţi este o alternativă 
pragul este locul reflecţiilor 
poţi trece peste el 
sau să te întorci 
 
Ai nevoie de casă şi de fereastră 
ca să poţi trăi 
şi de uşă şi de prag 
 
Şi de înţelepciune şi de inimă. 
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Castanii 
 
 
sunt copacii mei 
Îmi sunt dragi de mic copil 
îmi bucură ochii 
mai ales când înfloresc 
şi înfloresc în mai 
de ziua mea 
de ziua onomasticii mele 
desigur  
Înfloresc pentru mine 
şi înflorind 
copacii mei par impunători 
în straie sărbătoreşti 
le sunt recunoscător 
de această generoasă amintire despre mine 
despre sărbătoarea mea 
oamenii nu-şi amintesc întotdeauna  
dar copacii nu uită 
 
cu mulţi ani în urmă 
am plantat câţiva castani 
sub fereastra mea 
au crescut încet 
punându-mi la încercare răbdarea 
până la urmă au făcut floare   
de ziua onomasticii mele 
şi astfel mi-au prilejuit o bucurie mare 
aceşti castani ai mei înfloriţi          
 
 
 
În fiecare zi 
 
 
la ce bun cântecul  
când te asediază atâtea informaţii 
despre om şi lume 
când nu mai există secrete 
când totul este deja dezlegat 
descris şi numărat 
împreună cu stelele cerului 
 
şi totuşi aceste stele 
ating seara în tine 
nişte fire  
şi totuşi trecătorul 
care vine pe strada ta 
este o enigmă 
gândurile lui 

ating gândul tău 
dar tu nu le cunoşti 
şi poate ai fi avut să-i spui ceva 
sau el ţie 
dar treceţi fără cuvinte 
fără să ştiţi dacă drumurile voastre 
se vor intersecta din nou 
în fiecare zi descoperi o şansă 
care te ocoleşte 
În fiecare zi 
descoperi o nenorocire 
În fiecare zi 
priveşti ceva 
pierzi ceva 
te apropii de ceva 
te îndepărtezi de ceva 
şi totul 
este învelit de un secret 
cu toate că ştii atâtea 
în faţa ta se află un zid 
el se retrage 
descoperindu-ţi 
soarta 
bucată cu bucată 
 
vei pătrunde odată 
prin acest zid 
păşind în acest snop de lumină 
sau de întuneric 
 
 
 
Clipă 
 
 
Arunci 
întreaga povară 
Îţi îndrepţi oasele 
Îţi îndrepţi sufletul 
Peste tine se revarsă 
o lene uşoară 
Se revarsă fericirea 
Te bucuri ascultând bătăile inimii 
Ea străjuieşte 
Te simţi în siguranţă 
Te lepezi de griji 
Închizi ochii 
E bine 
 
Prin clipă 
te întorci la viaţă. 
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Florina Juncu

La păscut de mântuire 
 
 
Turme de spaime 
au năvălit în oraș 
au călcat totul  
în picioare 
cu tălpile goale 
pline de solzi 
cu rânjetul pe buze 
s-au lăsat devorate 
de oamenii de la balcoane 
pe nerăsuflate negândite 
au dat năvală 
în sânge în oase 
au paralizat tandrețea 
îmbrățișărilor izgonite  
din cetate. 
 
S-a lăsat ceața 
în oamenii de la balcoane 
respirațiile nu mai suflă 
în pânzele corăbiilor 
care ne purtau altădată 
dincolo de orizont 
respirațiile doar ridică praful 
în nori groși 
care cheamă lăcustele 
mâncătoare de mântuire 
să îi scape pe oameni 
de ea 
și de ei înșiși. 

Loredana :tirbu

Ochii verzi ai lui Pan 
 
 
Bărbaţii cu ochii verzi 
au ceva din vitalitatea 
lui Pan 
şi viclenia lui Hermes 
ca şi cum, 
prin vene le-ar curge 
seva nesfârşitelor păduri 
de fagi 
şi forţa vitală 
a apei de munte 
bărbaţii cu ochi verzi, 
ochii lui Pan, 
fac din tine pradă... 
Femeie.
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Adrian Lupescu

De început 
 
 
Suflet stingher  
Târât într-un trup  
Care nu-i va da  
Socoteală, vreodată.  
Lumina,  
Nu-i decât umbra  
Din care s-a extras  
Întunericul.  
E un început în toate, 
De lume  
Și de cântec.  
Mușcă tu  
Din cântul acesta al meu, 
Ca dintr-o pâine! 
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Felician Pop

Ascunși  
 
 
Tăcerea 
Zdrențuită 
De orăcăitul broaștelor, 
De foșnetul vântului, 
De cuvinte, 
Multe cuvinte 
Ce se sting înspre 
Gardul orașului. 
 

O infecție plutește în aer 
Ca un roi de viespi 
Fără cuiburi. 

 
Și deodată, 
Vacarmul dispare. 
Populația și-a depozitat 
Umbrele în întuneric. 
Doar câteva cuvinte 
Mai rătăcesc prin  
Centru 
Să-și caute oamenii… 
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Ioan Anița;

Galactică 
  
 
În ocean stelar 
Corabia lui Noe 
pluteşte-n derivă 
 
sub copitele  
 
nepotcovite 
ale căluţilor de mare 
care se căznesc 
să clintească  
Ursa Mare 
spre culoarul 
stelelor pâlpâinde  
ale scriitoril sătmăreni 
Ion Baias, Ion Bledea, Ion Bala,  
Gheorghe Creţu 
Alexandru Pintescu, Dorin Salajan,  
Vasile Tarţa, Ion Vădan 

Ioan Tipu Sălăjanu

Rondelul condeierului 
 
 
           Domnului profesor Alexandru Zotta 

 la ceas aniversar 
 
Vechi condeier cu tâmplele cărunte, 
Ce-aduni cu pana colb de-argint din stele, 
Ai ars iubiri în flăcări de surcele, 
Când prin genuni, când pe azur de munte, 
 
Noian de muze, diafane iele, 
Ți-au împletit luceferi albi pe funte, 
Vechi condeier cu tâmplele cărunte, 
Ce-aduni cu pana colb de-argint din stele, 
 
Azi mai visezi la zilele acele 
Și te-amăgești cu socoteli mărunte, 
Că poate-a mai rămas cât un grăunte 
De dragoste prin vechile boccele 
 
Și mai aduni cu pana colb din stele, 
Vechi condeier cu tâmplele cărunte. 
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Gheorghe Cormo;

Și noi ca noi 
 
 
...și noi ca noi umblam alături 
prin  orașul librăriilor pare 
a crâșmelor camuflate 
și a statuilor plasturate cu migrene 
și aripi de vânt 
intonând între acoladele astrului rece 
poezia cea de toate zilele 
 
apoi prinși în afront ori iubire 
pe terasa învechită cu vise fără somn 
aprindea lampioane 
înconjurate de fluturi 
de ochi 
de-deochi 
sau cântece într-o gamă rar șlefuită 
de frumusețea unui spirit invizibil 
vorbea despre imaginație și realitate 
cu umbrele noastre ce ne însoțeau albastre 
ne întrebam ce-i fals în poezie 
și cum s-ajungi în viscerele creierelor 
celor adormiți din jur 
cum să descrii mai luminat 
povestea unui soldat sau a unui înger opac 
învelit în mantia sclipitoare 
a Celui cu ochii neciopliți 
 
...și noi ca noi umblam alături 
pe strada ce în curând o să ne poarte numele 
pândind ca niște tufe ascunse 
într-un geam de florărie 
măreția timpului ce se scurge fără prihană 
prin pețiolul crispat 
al unei frunze căzătoare 
 
...și noi ca noi umblam alături 
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Radu Ulmeanu

Cădea din cer nemurire 
 
 

Lui Ion Bledea, care mi-a demonstrat  
cândva că și poeziile mele pot fi  
învățate pe de rost 

 
La un pas de tine eram 
nimicit de mine ca de un cutremur 
și scuipam din gură cazne pentru 
toți necredincioșii întru numele tău. 
Îți spuneam: pune-ți mâinile 
pe umerii mei și ridică-te 
la o stare de inteligență vecină cu mila, 
ca să mă duci mai departe. 
Dar fluiera 
gura ta de pustiu a sfâșiere de cărnuri 
și m-am retras în adâncuri, 
îmi plutea numai părul afară. 
Părul meu, fânul pământului, 
acomodat goalelor tale picioare, 
goalelor tale sfârcuri, 
mie vândute. 
Cădea din cer nemurire 
peste noi doi, care nici măcar 
nu mai aveam vreun rost 
pe această lume. 
 
             1968 
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Mihai Sas

Băiețelul 
 
Un băiețel stătea agățat, tot timpul, de fusta mamei. Azi așa, mâine așa, până când Mama 
s-a îmbrăcat în pantaloni. Atunci băiețelul s-a dezechilibrat și a căzut. A plâns în hohote crezând 
că nu mai are Mamă, ci doi tați. 
 
 
 
El și ea 
 
Cezar și Andrada se iubeau atât de mult, încât au vrut să-și construiască din cuvinte o 
casă, dar când au ajuns la ușă își rostiseră deja toate cuvintele și au rămas închiși pe dinăuntru 
toată viața. 
 
 
 
Tăcere 
 
Calista, soacra Irinei, găsea mereu motive de ceartă cu nora ei. După o dispută urmată de 
chelfăneală, Irina fu dată afară din casă. Urmă o tăcere de puteai auzi păinajenii împerechindu-se 
pe la colțuri. 
 
 
 
Iubirea 
 
Zamfira și Andrei, rămași orfani, au fost internați la orfelinat. Când au fost salvați 
prin adopție, au înțeles că iubirea e totuna cu salvarea. CIne te salvează te iubește. 
 
 
 
Dureri de la râs 
 
Claudia scoate din sertarul minții bancuri atât de prăfuite, încât Amanda, Greta și Melau 
nu știu dacă să râdă au să strănute. Dar erau bancuri. Claudiu, cel mai tăcut băiat din gașcă, 
spunea bancuri. Cei patru erau fericiți, până când pe Greta au început să o doară maxilarele și 
un pic tâmplele de la râs. 
 
 
Bunicul 
 
Mirabela se duce în vizită la bunicul ei. Manole tocmai meșterea cu cele nouă degete la 
un roboțel din piese vechi de ceas. Mirabela știa de acest defect din naștere al bunicului ei. Dar, 
n-ar fi putut spune că că se obișnuise cu el. De fiecare dată, tresărea uimită, când îi privea degetele, 
O surpindea îndemânarea lui și era mereu uluită cum cineva putea avea ceva special, prin 
simplul fapt că nu avea, de fapt, ceva. 
Bunicul Manole reușise să facă un câștig dintr-o pierdere, iar pentru Mirabela asta era o 
magie curată. ERa atât de multă îndemânare în cea ce făcea cu cele nouă degete, că nepoata nu 
se sătura să-l privească, ca pe o prăjitură bună din care mai vrei o porție. 
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Ioan Nistor

Sâmbre 
 
 

Bine-mi place-a țâpuri, 
Sub grumazul céterii, 
Lângă zgărzile mândríi. 
De-oi trăi, de-oi osâmbrí…  

(veche strigătură de dragoste din Țara Oașului) 
 
o, voi sărbători ale sunetului și ale culorilor, 
lăsați cuvintele să se prindă în acest vârtej al  

frumuseții voastre 
să putem râde de tristețea casandrelor 
iar colbul căutărilor să fie luminat în ridurile frunții 
 
crivățul ne-a tăbăcit amintirile 
dar v-am așteptat îndelung încredințați că  

fiecare prag poate fi trecut în răstimpuri 
de frenetica dăruire a simțurilor 

 
lecția de a fi împreună, da, numai ea ne vindecă de frică 
inima se înviorează în leagănul de iarbă 
în care s-au încălzit atâtea rânduri de vieți 
 
iată, acești tineri viguroși bat pământul 
și frica de a nu mai fi se risipește 
 
vino, iubito, în culcușul de iarbă 
să sfințim sensul zborului 
să ne înălțăm pe sulița unui strigăt 
roata dansului sfărâmă craniile duhurilor rele 

care vor să se puiască 
 
iată, așteaptă  
pe ștergare de cânepă: prescura și anafura,  
pălinca zeiască arde indiferența 
 
da, nu mă sfiesc să cânt sâmbrele 
după cum mă bucur să aud ritmuri bucolice din alte milenii 
să pot sculpta belșugul pe răboj  
în hieroglife contemporane 
 
să poată înflori un cuvânt  
din fiecare crestătură 
o, voi sâmbre, sărbători luxuriante 
care dărâmați muntele descurajării 
și ștergeți urâțenia lumii 
voi poleiți o zi banală cu sclipitoare speranță  
 
iată: 
memoria s-a mutat în sunet și culoare 
în sâmbrele veseliei e sămânța salvării 
în saturnaliile primăverilor 
 
știm oare?  

martie 2022Poesis ZIUA LECTURII
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crucile de pe morminte putrezesc și ele și cad 
lovite de ploi 
și nimeni nu vine să le ridice – așa e obiceiul 
dar sunetul țiterelor înviază totul 
 
pentru că nimic nu e nou sub soare 
toate se adună într-o cupă 
care poate fi a noastră a tuturor dacă avem ochi să o vedem  
și buze să o sorbim 
 
o! sâmbre,  
carâmbul de lemn e un papirus milenar încă viu 
cu semne ale vieții brodate de tăișul cuțitului, 
tropotul viril ucide blazarea 
unduirile trupurilor de fecioare sunt semne că 
viața învinge 

Francisc Edmund Balogh

Temeri 
 
 
Ne era teamă, 
ca nu cumva 
ferestrele odată deschise 
să resimtă chemarea zborului 
unei noi dimineți și 
să -și recunoască trecutul de aripi, 
să se rupă de tot ce le ținea la sol 
și să erupă din balamalele 
propriului destin zidit. 
 
Ne era teamă 
de toamna când  
vom privi neputincioși 
stolul păsărilor migratoare. 
 
Ne era teamă  
pentru tot orașul, 
pentru inimile noastre,  
orice inimă fiind o fereastră spre lume. 
 
Ne era teamă, 
aripile erau prea tinere pentru sălbăticie. 
Oare 
vor recunoaște drumul 
de întoarcere acasă? 
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