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 „Lumină lină. Gracious Light”, revistă de 
spiritualitate și cultură românească / Review of Ro-
manian Spirituality and Culture, membră a Asociaţiei 
Publicaţiilor Literare și a Editurilor din România – 
APLER, realizată la New York, sub grija și munca di-
rectă a pr. prof. univ. dr. Theodor Damian, împlinește 
25 de ani de apariţie.
 Theodor Damian este o personalitate de 
excepţie a neamului românesc, teolog, doctor în 
teologie și doctor în fi olosofi e, poet, eseist, remar-
cabil om de cultură și spiritualitate, enciclopedist și 
povăţuitor, sprijinitor al românilor din America și de 
pretutindeni.
 „Lumină lină” este publicată în format carte, 
în condiţii grafi ce de înaltă ţinută profesională, cores-
punzătoare cu aspiraţiile și cu interesul pentru spiritu-
alitatea și cultura românească autentică manifestate în 
comunitatea din SUA și de pretutindeni. Revista a fost 
menţionată, recenzată, prezentată în numeroase revis-
te din ţară și din străinătate. Producţia editorială re-
fl ectată în paginile revistei „Lumină lină” nu este ruptă 
de aceea care se desfășoară în România. Dimpotrivă, 
revista este direct implicată în orizontul cultural ro-
mâno-american, iar mișcarea teologică, publicistică și 
culturală din ţară este viu interesată să cunoască opini-
ile, impresiile și judecăţile de valoare ale românilor de 
pretutindeni. Revista este distribuită în SUA, România, 
Moldova, Ucraina, Rusia, Canada, Austria, Germania, 

LA MULȚI ANI, „LUMINĂ LINĂ”!

Belgia, Olanda, Italia, Franţa, Elveţia, Spania, Suedia, 
Norvegia, Danemarca, Grecia, Cipru, Serbia, Ungaria, 
Israel, Australia. 
 Conducerea revistei „Lumină lină”, prin prof. 
univ. dr. Theodor Damian, este pe cale să realizeze 
întâmpinări de proiecte concrete către Academia Ro-
mână, Uniunea Scriitorilor din România, Academia 
Oamenilor de Știinţă, universităţi, alte instituţii și 
organizaţii, care să valorifi ce arhivele și documentele 
nepreţuite, oportunităţile de neţărmuit interes de 
a sistematiza, studia, interpreta și înscrie în istoria 
culturii României aspecte referitoare la literatura, 
cultura, spiritualitatea și realizările oamenilor ro-
mâni remarcabili, de anvergură mondială, care de-a 
lungul timpului au avut și au contribuţii excepţionale 
în SUA, la cultura și spiritualitatea internaţională 
(de exemplu, Fondul documentar „George Alexe” de 
la Detroit, cu vechime și cronologie de peste o sută 
de ani, manuscrise și scrisori inedite aparţinând lui 
Mircea Eliade, Anania Bartolomeu ș.a.)
 Cu prilejul prezenţei colegului nostru 
Gheorghe Pârja la sediul revistei din New York, a avut 
loc ceremonia înfrăţirii dintre cele două publicaţii, 
„Nord Literar” și „Lumină lină”. Scriitorul Theodor 
Damian este colaborator al revistei noastre.
 La mulţi ani, „Lumină lină”! (S.H.)
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Cronică literară
Gheorghe GLODEANU

 Poveștile de budoar ale celebrităţilor s-au bucurat 
întotdeauna de mare succes. Omul de rând a fost fascinat 
mereu de viaţa vedetelor, indiferent că este vorba de oameni 
politici, scriitori, artiști plastici sau de stele de cinema. Nu 
este deci întâmplător faptul că una dintre cele mai vândute 
cărţi ale anului 2019 a fost tocmai Repertoriul amorului de 
Stelian Tănase. Cartea a văzut lumina tiparului la Editura 
Hyperliteratura și poartă un subtitlu elocvent: 69 de povești 
de dragoste din istoria lumii. Desigur, numărul „magic” 69 
nu a fost ales la întâmplare, amplificând sugestiile erotice 
ale cărţii. Lucrarea nu este singulară în peisajul editorial ro-
mânesc, fiind precedată de câteva titluri elocvente. În 2017, 
la Editura Art, a apărut Viața secretă a marilor scriitori de 
Robert Schnakenberg, un volum ce promite să ne destăinuie 
tot ce nu ne-au dezvăluit profesorii despre romancierii, 
poeţii și dramaturgii celebri. Peste un an, la aceeași editură, a 
văzut lumina tiparului o carte asemănătoare, intitulată Viața 
secretă a marilor artiști de Elizabeth Lunday. Sunt lucrări 
mult mai ample și mai bine ilustrate decât Repertoriul 
amorului, dar care mizează pe aceeași tehnică păguboasă 
a fișelor și a rezumatelor. Drept consecinţă, nimic profund. 
Sunt cărţi în care personajele nu au psihologie, fiind reduse 
la niște simple crochiuri. 
 După cum se specifică într-o 
notă a editorilor, iniţial, cartea lui Stelian 
Tănase a apărut în o mie de exemplare, 
dar, la aproape un an de la apariţie, s-a 
ajuns la un tiraj fabulos de câteva de zeci 
de mii de exemplare vândute. Vorbim, 
prin urmare, de o lucrare perfectă din 
punct de vedere comercial, o adevărată 
lovitură pe o piaţă de carte destul de lân-
cedă după 1989. Seria povestirilor este 
precedată de o însemnare a editorului, 
în care se precizează faptul că volumul 
a fost tipărit cu ajutorul cititorilor, o 
parte din fondurile necesare fiind adu-
nate prin subscripţie publică. Măsura în 
care potenţialii doritori au contribuit la 
apariţia cărţii reiese dintr-o notă de final, 
unde se aduc mulţumiri „numeroșilor” 
susţinători ai proiectului (vreo cincizeci!). 
Drept recunoaștere a efortului financiar 
depus, numele acestora sunt menţionate 
la sfârșitul proiectului. 
 Principalele idei care au stat la baza elaborării 
proiectului au fost exprimate într-o incitantă postfaţă. 
Un studiu destul de riguros, ce ridică o serie de probleme 
esenţiale, dar care promite altceva decât lucrarea propriu-
zisă. Pe bună dreptate, Stelian Tănase consideră poveștile 
de dragoste „partea esenţială din om”. O istorie de când 
lumea, trăită mereu altfel de către fiecare individ. Dar cartea 
nu face elogiul iubirii. Nu are în ea nimic romantic. Dimpo-
trivă. Dacă ar fi fost scrisă cu mai multe decenii în urmă, ar 
fi arătat, probabil, altfel. Nu întâmplător, tonul solemn din 
primul alineat este repede abandonat. Deja în paragraful al 
doilea, autorul postmodern nu mai vorbește despre iubire, 
ci despre amor, iar diferenţa este ușor de sesizat. Nuanţa 
voit demistificatoare se resimte în fiecare relatare. Nu este 
totuna să vorbești despre iubire sau despre amor, după cum 
nu este același lucru să vorbești despre iubită sau despre 
amantă (curtezană). Stelian Tănase mărturisește faptul 
că cele 69 de istorii constituie niște fișe strânse în timpul 
elaborării romanului Partida de vânătoare, apărut în 2018. 
În acest sens, cunoscutul prozator dezvăluie migăloasa 
documentare depusă în vederea scrierii romanului și, im-
plicit, a redactării Repertoarului: „biblioteca Academiei și 
cea personală, apoi filme (de ficţiune, documentare), arhive 
cât cuprinde, presa timpului etc.” Abia după un asemenea 
travaliu riguros, romancierul elaborează schema naraţiunii, 
schiţează personajele și trama epică. Nu mă îndoiesc că este 
așa. Problema e că ceea ce este valabil pentru roman nu este 
adevărat și pentru această culegere a cărei apartenenţă la o 
anumită specie literară este destul de greu de definit. Le-am 
putea denumi „povești de amor”, dar, fiind doar niște fișe 
de lucru, ele nu dobândesc complexitatea unor povestiri 
propriu-zise. Cu toate acestea, din ele se poate observa cu 
ușurinţă talentul de povestitor al scriitorului. Concentrate 
la maximum, ele prezintă marele dezavantaj că personajele 

UN CATASTIF 
AL AMORULUI

zugrăvite nu au psihologie. 
De aici lipsa de consistenţă a 
protagoniștilor care, în reali-
tate, au trăit niște veritabile 
drame, a căror profunzime nu 
este sugerată. Fiecare din cele  
69 de schiţe ale lui Stelian 
Tănase reprezintă nucleul epic 
al unui virtual roman. Abia 
amplificate, anecdotele adesea 
tragicomice și-ar putea dezvă-
lui veritabila adâncime psiholo-
gică. Tragicul nu ar mai putea fi 
confundat cu ridicolul.
 Dacă unui romancier 
nu i se cere să-și destăinuie 
sursele de inspiraţie, nu același lucru este valabil pentru 
o carte de nonficţiune. Pentru a fi creditabil, Stelian 
Tănase ar fi trebuit să își divulge sursele de inspiraţie, 
care nu întotdeauna reies din povestiri. Autorul a dorit 
să afle ce se ascunde dincolo de gardul vecinului, dar – în 
absenţa unei bibliografii veridice – nu întotdeauna aflăm 
cum a reușit să vadă ce se ascunde dincolo. Și atunci de 
ce să îl credem? Rămâne doar povestea, dar este greu de 
stabilit cât adevăr este în ea și cât este ficţiune. Pentru 
că orice povestire înseamnă o proiecţie în imaginar.
 Stelian Tănase este un remarcabil povestitor. 
Tocmai de aceea mă așteptam ca să intre în profunzimea 
acestor istorioare de amor, nu să rămână la niște simple 

fișe. Căci personajele sale nu au nici pro-
funzime, nici consistenţă. Deși celebre 
(altfel relatările de faţă nu ar interesa 
pe nimeni), ele sunt doar niște biete 
victime ale sentimentelor. Poveștile 
de dragoste au provocat drame, dar 
autorul se mulţumește să rămână la 
suprafaţa lucrurilor, la elementele de 
cancan. În cazul scriitorilor, ele au 
născut opere (romane, jurnale intime, 
memorii, corespondenţă de dragoste), 
dar acestea sunt, din păcate, ignorate 
sau doar menţionate de către autor, fără 
să fie aprofundate. Întrebările pe care și 
le pune Stelian Tănase sunt esenţiale: 
„La alţii cum se consuma amorul? 
M-a interesat tipologia cuplului legat 
de sex, amor, trădare, minciună, bani, 
jurăminte, despărţiri, regrete etc. Cum 
începe idila? Cine sunt cei doi (când nu 
trei) eroi prinși în cursă? Din ce medii 
provin? Ce religie și ce educaţie au? 
Cum își cad cu tronc? Cum se derulează 

povestea de amor? Cum se încheie?”. Sunt interogaţii legi-
time, care promit investigaţia migăloasă a fiecărui caz. Din 
păcate, în locul promisiunilor nu primim decât un breviar 
care nu are cum să răspundă la complexitatea întrebărilor 
puse. Cu atât mai mult cu cât este vorba de niște celebrităţi, 
prezentate adesea în posturi ridicole. Ca să răspundă de 
fiecare dată la propriile sale interogaţii, Stelian Tănase ar fi 
trebuit să scrie 69 de romane independente. Desigur, pentru 
cititorii de tabloide și doritorii de senzaţional ajunge și un 
repertoar. Depinde care este publicul căruia i te adresezi. 
 Aparent, Stelian Tănase are dreptate atunci când 
afirmă că „amorurile ca în basme”, unde totul se termină cu 
bine, iar protagoniștii trăiesc fericiţi până la adânci bătrâneţi, 
nu interesează. Cu o mică precizare. Plasând lucrurile în sfera 
idealului, în basm nu este vorba niciodată de amor, ci de iu-
bire autentică. Nu întâlnim amante, nici curtezane. Nu există 
concubinaj, iar iubirea nu cunoaște noţiunea de păcat. Uneori, 
impresionează tocmai această putere a sentimentelor care 
ţine doi oameni uniţi până la capăt. Culmea, în ciuda ideilor 
afirmate în postfaţă, o asemenea excepţie este zugrăvită și 
de Stelian Tănase. Este vorba de iubirea ideală (nu amor!) 
dintre Ștefan Augustin Doinaș și Irinel Liciu. O poveste care 
a rezistat în timp în ciuda „terorii istoriei”. Și tocmai de aceea 
este exemplară. Dar am putea aminti și povestea zbuciumată 
trăită de către Dinu și Nelli Pillat, situată departe de sfera 
amantlâcurilor. Frumoasă tocmai pentru că nu a putut fi 
înfrântă de vitregiile regimului totalitar. Nu sunt povești 
idilice, dar ele vin să demonstreze faptul că, uneori, iubirea 
reușește să treacă peste orice obstacol.  
 Prozatorul recunoaște că, scriind, a fost cuprins de o 
serie de sentimente contradictorii, precum ironie, bucurie sa-
dică, cinism, chiar compasiune faţă de personajele zugrăvite, 
iar acest lucru se resimte puternic și în texte. Parcurgerea unui 
număr impresionant de povești de amor îl face să creadă „că 

iubirea este până la urmă o ambuscadă a destinului în care 
cazi cu mare plăcere, cu multe așteptări, dar unde poţi s-o 
păţești rău. Implică multe riscuri”. Așa este. Și totuși, cum ar 
fi existenţa noastră fără iubire? Mai ciudată este atitudinea 
povestitorului atunci când drama altora (a căror profunzime 
nu poate fi relevată de aceste schiţe) îi provoacă, uneori, un 
haz nebun, făcându-l să râdă cu lacrimi. 
 Intens preocupat de viaţa politică, Stelian Tănase 
alege, în general, povești legate de cei aflaţi, într-un anu-
mit context istoric, la putere. Chiar și cuplul îi apare ca un 
raport „de dominaţie și control”, ca o „contabilitate sufle-
tească” adesea meschină, în care sentimentele sunt cele 
care fac legea. Interesat de raporturile dintre sentimente 
și puterea instituţională care ridică problema controlului, 
a dominaţiei și a autorităţii, Stelian Tănase oferă câteva 
exemple elocvente: „cazul Hollande, regele Carol și Elena 
Lupescu, Wallis Simpson și Edward de Windsor, Mussolini 
și Clara Petacci, Hitler și Eva Braun etc”. Sunt exemplele 
care îl ajută în schiţarea conflictului din romanul Partida 
de vânătoare, în care un președinte are o amantă. Detaliu 
suficient pentru ca lucrurile să se termine prost.    
 Păcat că, în cazul scriitorilor, Stelian Tănase nu s-a 
apropiat de tema abordată pornind de la operele generate de 
poveștile de dragoste. Sau nu le-a aprofundat. Personajele sale 
ar fi avut o altă consistenţă. Mihai Eminescu, Emil Cioran, 
Nae Ionescu, Șt. O. Iosif și Dimitrie Anghel nu ar fi devenit 
niște victime – adesea ridicole – ale sentimentelor. De exem-
plu, parcurgerea volumului de corespondenţă dintre septu-
agenarul Emil Cioran și Friedgar Thoma dezvăluie o altă di-
mensiune a poveștii de dragoste. Pentru că, în ciuda diferenţei 
de vârstă, a fost iubire adevărată. Aparent, cartea ilustrează 
un caz tipic prin care o femeie obișnuită (transformată în 
muză) încearcă să devină cunoscută profitând de relaţia ei cu 
un bărbat celebru. Gestul rămâne riscant deoarece, pe lângă 
o popularitate discutabilă, poate să atragă și oprobiul public, 
dezvăluind coordonatele unei pasiuni menite să rămână, în 
mod normal, „sub pecetea tainei”. Lucrurile nu stau însă 
chiar așa. Friedgard Thoma nu este o femeie oarecare. Nu 
este numai frumoasă, în măsură să îl cucerească pe filosoful 
aflat la senectute, dar are și o solidă cultură filosofică, literară 
și muzicală. Publicarea corespondenţei erotice a lui Cioran a 
stârnit numeroase controverse deoarece prezintă o faţetă ine-
dită a moralistului, total diferită de imaginea ce se desprinde 
din scrierile sale. În viaţă, misoginul sceptic se dovedește un 
mare admirator al frumuseţii feminine, care a avut șansa să 
își trăiască viaţa lângă o tovarășă de excepţie, Simone Boué. 
Ca într-un roman de Anton Holban, dialogul epistolar este 
declanșat de operă. Intrigată de ideile pesimistului incurabil, 
tânăra doctorandă se decide să îi scrie maestrului și, spre 
surprinderea ei, filosoful îi răspunde. În felul acesta începe 
un dialog epistolar ce va continua timp de un deceniu. Cioran 
trăiește drama bărbatului care și-a păstrat tinereţea spirituală, 
dar care uită de datele menţionate în cartea sa de identitate. 
Dar care tocmai prin aceasta demonstrează că omul rămâne 
o fiinţă simţitoare la orice vârstă. 
 Ar fi multe de spus, printre altele, și despre drama-
ticul triunghi erotic alcătuit de Natalia Negru, Șt. O. Iosif 
și Dimitrie Anghel, care a dus la dispariţia celor doi poeţi. 
O poveste tragică, situată departe de postura caraghioasă 
de amantlâc. Corespondenţa și opera memorialistică ale 
protagoniștilor demonstrează dramatismul întâmplări-
lor. Lucruri greu de rezumat în două pagini.
 Dacă Stelian Tănase a dorit să publice o carte comer-
cială, a reușit perfect. E și aceasta o performanţă, deoarece 
puţini sunt autorii care pot trăi din scris. În ciuda talentului 
de povestitor și a succesului de public repurtat, rămân la 
convingerea că Repertoriul amorului i-a făcut un deser-
viciu romancierului de prestigiu, adeptul valorilor estetice 
autentice. Cu toate acestea, este vorba de o carte incitantă, 
în măsură să genereze numeroase opinii pro și contra. 
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Cartea Animalul inimii, apărută în 2016, la 
Humanitas (234 pagini), în traducerea din germană a 
poetesei Nora Iuga, trebuie încadrată în formele tulbu-
rătoare ale suprarealismului. Nu indecis, ca motto, a 
fost reprodus un citat dintr-o poezie a lui Gellu Naum.
 Dacă l-am judeca într-o altă cheie critică, legată 
de momentul incriminat pe bune, i-am spune realism 
critic, după modelul sovietic. În România, acesta a fost 
trâmbiţat de Ion Vitner, Savin Bratu, Vicu Mândra et. 
comp, între 1950 – 1960.
   Romanul – dacă este 

să-i zicem așa, cu precizarea că 
este unul de atmosferă, tezist de 
la un capăt la altul – dezvoltă, 
prin aglomerare de fapte și de 
situaţii reale „cândva”, soarta a 
patru biografi i de tineri, până la 
ieșirea din tunelul social-politic 
al timpului comunist.

 Prestigiosul „The 
Guardian” spunea că scrii-
toarea  – premiată cu Nobel 
– deliberat a abandonat cauza-
litatea stărilor de fapt, la modul 
concret. Căci avea material din 

belșug în această privinţă, numai că toate, dar absolut 
toate aveau aceeași sursă – frica generalizată. Ba, zi-
cem noi în afara inspiraţiei dânsei, nu numai scriitorii 
se temeau, ci toţi acei intelectuali care nu mai credeau 
în nicio binefacere a partidului unic care conducea 
sub impulsurile în coastă și în creier, venite din partea 
securităţii și a miliţiei.
 Cei patru tineri sunt șvabi și lucrează care înco-
tro, în anumite puncte sociale, bine alese de prozatoare, 
care să se și preteze la desfășurări epice de anvergură.
 Kurt era inginer la un abator. Venea în fi ecare 
săptămână la oraș. Abatorul se afl a la marginea unui 
sat, nu departe de oraș. Nu venea cu autobuzul, fi indcă 
ăsta mergea pe dos. Dimineaţa venea din sat, la oraș. 
Inginerul avea în subordine doisprezece muncitori.
 Într-un anume fel, adaptându-se, iarna era me-
reu răcit și-i curgea și lui nasul. Argumentând o asemenea 
stare de fapte, scriitoarea răspunde compătimitor: „Și 
muncitorilor le curge nasul ca și mie și nu stau în pat, 
spuse el. Dacă lipsesc, nu mai lucrează și fură de sting”. 

Georg fusese repartizat pentru trei ani într-un oraș 
industrial, unde toţi făceau pepeni de lemn. Pepene de lemn 
se numeau cei din industria de prelucrare a lemnului.
 Edgar avea părul lung. Chipul său ieșea din păr 
ca o paiaţă goală care nu suportă lumina. Pe tâmple i 
se vedeau venele, ochii îi clipeau fără motiv, își cobora 
pleoapele, de parcă un pește ar fi  dispărut... Edgar locuia 
împreună cu profesorul de gimnastică, două camere, o 
bucătărie și o baie. Edgar era învăţător în acest oraș.
 Despre acest personaj, scriitoarea se exprimă 
mai mult decât maliţios: „Edgar plecase departe într-un 
oraș industrial împuţit. Toţi cei din orașul acesta făceau 
oi de tablă și le numeau metalurgie”.
 O imagine sinistră apare sub condeiul realist al 
scriitoarei: „L-am vizitat pe Edgar când vara era pe sfârșite. 
Și am văzut furnalele groase, fuioarele de fum roșietice și 
lozincile. Bodega cu rachiul tulbure de dude  și mersul îm-
pleticit spre casă în cartierele sărace de blocuri. Acolo bă-
trânii își târau picioarele prin iarbă. Copiii mici, zdrenţăroși 
mâncau seminţe de fl oarea-soarelui la marginea drumului. 
Braţele nu le ajungeau încă la crengile duzilor (...). Câinii 
costelivi și pisicile jigărite nu se lăsau deranjaţi din pânda 
și din salturile lor după gândaci și șoareci”.
 Și încă una din aceeași gamă: „400 de elevi, 
cei mai mici au 6, cei mai mari au 10 ani, spuse Edgar. 
Mănâncă dude ca să aibă voce bună pentru cântecele 
de partid și pâinea Domnului, ca să le meargă mintea la 
tabla înmulţirii. Joacă fotbal ca să facă mușchi la picioare 
și exersează caligrafi a pentru îndemânarea degetelor. 
Dinăuntru le vine cufureala, din afară râia și păduchii.
 Căruţele cu cai mergeau mai repede pe străzi 
decât autobuzele. Roţile căruţelor uruiau, potcoavele 
sunau înfundat.

Aici caii nu aveau pantofi  cu tocuri, aveau în 
schimb ciucuri de lână verzi și roșii la ochi. Aceiași ciu-
curi atârnau și la bice. Caii sunt bătuţi atât de rău, spuse 
Edgar, încât ţin minte ciucurii de la bice. Atunci li se pun 
aceiași ciucuri la ochi. Caii se tem de ei și aleargă.

Marian BARBU
VIITORUL ESTE 

ÎNTOTDEAUNA LÂNGĂ NOI

 Am dat extensie acestui citat ca 
să se vadă cât de meticuloasă este scrii-
toarea, ca un pictor titrat de la Reșiţa.
 Până aici, literar vorbind, 
prozatoarea a avut două surse: caietul 
de însemnări, aproape zilnice, al Lolei 
(un alter ego!?) și propria-i experienţă 
ca traducătoare. Până când, fi ind luaţi 
în vizorul căpitanului Piele (!?, nu Ion, 
Gheorghe, Ștefan, Ludovic etc.), arse-
nalul narativ se îmbogăţește văzând cu 
ochii, începând de la sărăcia tacâmurilor 
(„pe mese abureau bucatele. Acolo ză-
ceau mâini și linguri, niciodată cuţite și 
furculiţe. Rupeau și sfâșiau cu gura, așa 
mâncau toţi când în farfurie se afl au măruntaiele animalelor 
sacrifi cate”) până la găselniţele din sala de mese. Aici își mai 
aruncau pumni și sticle în cap, până la o mutilare ușoară, cum 
ar fi  spartul unui dinte: „Câte unul se apleca, ridica dintele și 
și-l arunca în pahar. Pentru că aducea noroc, dintele trecea 
dintr-un pahar în altul. Fiecare îl voia (...) Țărani, îmi ziceam, 
numai ei trec de la râs la plâns, de la strigăt la tăcere. Veseli 
din senin și furioși fără temei, își ieșeau din fi re. În pofta lor 
năvalnică de a trăi fi ecare clipă era în stare să le curme viaţa 
dintr-o lovitură. Toţi s-ar fi  dus după Lola în întuneric, acolo, 
în tufi șuri, cu aceiași ochi de câine”.
 Iată deschisă o altă ușă pe o temă neprospectată 
epic de Herta Müller, dar extrem de frecventă în fi lme și în 
literatura de prostituţie din contemporaneitatea noastră. 
 Lăudabil rămâne drumul deschis psihanalizei 
de grup, din pasajul următor, autoarea urmărindu-i de 
aproape pe indivizii din preajma grupului, ca și când 
vrea să-i fi lmeze: „Dacă a doua zi rămâneau treji, se 
duceau complet singuri în parc să se refacă. Buzele le 
erau spuzite de beţie. Colţurile gurii crăpate. Își puneau 
cu grijă picioarele în iarbă și-și măcinau în creier fi ecare 
cuvânt strigat la beţie, de două ori. Ședeau copilărește 
în găurile memoriei din ziua precedentă. Se temeau ca 
nu cumva să fi  strigat ceva în bodegă cu înţeles politic. 
Știau că ospătarii anunţau totul.
 Dar beţia apără ţeasta de ce nu-i permis și 
crăpelniţa apără gura. (Să fi e aforism !?) 
 Chiar dacă limba mai poate să bată câmpii, 
obișnuinţa fricii nu părăsește vocea.
 În frică se simţeau acasă.
 Fabrica  toată, cârciuma, magazinele și cvartalul 
de blocuri, sălile de așteptare din gări, transporturile 
cu câmpuri întregi de grâu, de fl oarea-soarelui, de po-
rumb stăteau la pândă. Tramvaiele, spitalele, cimitirele, 
pereţii și acoperișurile și cerul liber (...).
 Când sfârșește cântecul, crede că și copilul 
doarme deja adânc, spune: odihnește-ți bine animalul 
inimii, că tare mult te-ai mai jucat azi.”
 În acest roman de atmosferă – adevărat levi-
atan, nu în sens industrial, ci literar estetic, autoarea 
se exprimă în bună parte aforistic, pilduitor, lăsând în 
urmă capetele golașe, să-și macine în tăcere întrebările 
și supuielnicele formulări zilnice (cel puţin în literatura 
română. De aceea n-a fost agreat suprarealismul).

 Scriam, cu ani în urmă, prin 2007-2008, că 
dacă dezordinea până la haos a exprimării dadaiste 
a lovit puternic obișnuinţa lecturii, căci se foloseau 
automatisme și dicteuri, suprarealismul a folosit arta 
combinatorie ca să dea alte înţelesuri cuvintelor și ima-
ginii despre realitate. Adică posibilităţile de a refl ecta 
sunt nenumărate, în funcţie de lentila care este folosită 
– convexă sau concavă.
 Suprarealismul a apelat la cea concavă. Fiindcă 
există și o refl ectare ternă. În cazul de faţă, au fost și 
verbe adecvate acestui proces: a zugrăvi, a înfățișa, a 
reda și o serie de derivate ale acestora.
 Pentru a masca realitatea, când aceasta este extrem 
de crudă și nu există nicio posibilitate de a ieși din corsetul 
ei, imaginar o transformi în candoare, apelând fi e la simbol, 
fi e la alegorie sau la o sintaxă necontrolată logic, sau la o 
punctuaţie nepusă în chingile ofi ciale ale gramaticii.
 Toate acestea pot fi  găsite în actualul roman al Hertei 
Müller. Dacă nu se apelează la însemnele critice semnalate 
în parte de mine, se cade în partea cealaltă, a respingerii lim-
bajului care, pe alocuri, este oximoronic sau curat tezist. Mai 
grav, de la început  umbla ca Diogene ziua în amiaza mare cu 
lumânarea căutând acul în carul cu fân.
 Pentru unii dintre noi, care am trăit vremurile 
acelea, stoarse acum de valenţe estetice, ele rămân crude 
peste măsură și așa vor rămâne în ungherele memoriei. 
Iată că vine cineva, în speţă romanciera Herta Müller, și 
ne spune că de trecut nu trebuie să ne despărţim oricum, 
nu râzând, nici plângând, nici contemplând, ci doar ju-
decând și luând aminte. Viitorul este întotdeauna lângă 
noi.

  Poeţii sunt un altfel de neam. 
Ei nu au steme, blazon. Au diploma 
suferinţei, cu peceţile lacrimei. Acest 
document le conferă o nobleţe care nu 
se pretează la nesărata fală. Gheorghe 
Mihai Bârlea și-a susţinut, prin cărţile 
lui dintâi (Lasă-te prădat și Din pe-
numbră), doldora de tulburate elegii, 
disertaţia pentru diploma menţiona-
tă.  Eu, în calitate de prieten și cititor 
și emul, i-am acordat calificativul 
summa cum laude pentru: excepţio-

nală profunzime, fermecată rostire, asumare a vulnerabilităţii 
poetice sine qua non, tandra curtenire a cititorului. Intensita-
tea acestor două cărţi, de care am știut pe măsură ce se scriau 
poem cu poem, mi-a blocat o vreme accesul la volumele de 
maturitate ale poetului: Ceremonia clipei și Umbra lucruri-
lor. Văzându-l, în plus, atât de cufundat în multiplele sale alte 
alese preocupări, la aniversarea vârstei sale de șaizeci de ani 
am scris: „Sper să mai găsească răgazul pentru  poezie. De 
scris, știu că scrie. Doar că nu i se pot garanta mari împliniri 
printre poeţi, el fi ind doldora de oameni”. 

Ci, nu a fost să fi e! Aceste Sigilii de sare reprezin-
tă o mare împlinire a poetului Bârlea, o carte cu altitudine 
spirituală, a responsabilităţii de sine și de lume, într-o 
retorică măsurată, ușor pedagogică (e vorba, totuși, de un 
profesor). Sensibilitatea poetului, pe partea luminoasă de 
această dată, și mesajul său sunt una, rodesc, așa cum s-a 
observat, într-un fel de Îndreptar de frumuseţe morală.  
A întregului fi inţei, pe toate dimensiunile ei, plenar.  Re-
zonanţele „acordului“ cu cosmosul, cu natura, cu „lumea”, 
pe care le percepe poetul, mă duc cu gândul la stoicism. 
Doar că, în cartea de faţă, răul este considerat un impas 
trecător, de depășit, nu o parte a „armoniei universale”. 
Tragicul însuși poate fi  îmblânzit, omul fi ind în mod na-
tural bun, luminos, menit fericirii, un agent al biruinţei 
Iubirii. Foarte convingător poetic... Și nu numai?

Parabolele fericirii se intitulează primul ciclu al cărţii. 
Știam la ce „parabole” lucrează Mihai. Pentru că el trăiește din 
împărtășirea cu prietenii, este modul său de viaţă. Și aveam 
emoţii. Când concluzionezi, îndemni, ofi ciezi, pledezi pentru 
mari Adevăruri, e ușor să devii excesiv de grav, să cazi în 
grandilocvenţă, sentenţiozitate, moralizar – antipoetice toate. 
Devine greu să rămâi poet. Lui Gh. M. Bârlea însă îi reușește 
acest exerciţiu de adecvare la forma poetică – menţine taina, 
distribuie în rol principal metafora, chiar dacă una biblic-
parabolică, strunește solemnitatea prozodică, pune surdină 
persuasiunii. Astfel, împlinirile și dumiririle poetului ni se 
înfăţișează simple, fundamentale, clare. Ideologia cărţii, una 
de factură religioasă, pledoaria pentru iubire, rodire, dăruire, 
înţelegere este scăldată în frumuseţea poemelor și în aceea, 
celestă, a  persoanelor evocate. Nimic propovăduitor. Mai mult, 
pentru ca lucrurile să fi e clare, poeticitatea este intensifi cată în 
ciclurile următoare – Ispitiri, Refugii în memorie, bijuterie cu 
bijuterie… O înţelepciune doldora de poezie. 

Semnificativă mi-a părut inserarea printre 
Sigilii a unor poeme din primele volume ale poetului – 
Arderi, Seara. Semn că poetica actuală a autorului a fost 
preliminată încă de atunci.  Sau că ele erau necesare, 
urmând a fi  convertite în „Îndreptarul” de faţă? 
                          
*Gheorghe Mihai Bârlea, Sigilii de sare, Ed. Limes, 2019 (prefaţă: 
Ana Bantoș, postfaţă: Mircea Petean, colecţia Magister, coordonator: 
Mircea Petean, coperta: Oana Stepan)

Marin SLUJERU 
UN EXERCIȚIU 

DE ADECVARE POETICĂ
„dacă îţi lipsește o lacrimă, 
fără de care trupul este mormânt,
și zilele fără rost,  
înseamnă că din tine a plecat îngerul, 
sau n-a fost” (Încremenire)
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 Apariţia, în anul 1927, a romanului Ciuleandra, 
la scurt timp după romanele Ion (1920), Pădurea 
spânzuraților (1923), Adam și Eva (1925), a însemnat 
un nou succes în creaţia lui Liviu Rebreanu, în evoluţia 
și impunerea romanului românesc. 
 Încă de la apariţie, Ciuleandra s-a bucurat de un 
real succes. A fost tradus în mai multe limbi și a adunat un 
număr însemnat de cronici. De altfel, și pentru Rebreanu 
noul său roman a însemnat un moment important. Ciuleandra, 
spunea autorul, „este pentru mine o operă în care se exprimă 
și se clarifi că o taină sufl etească mare, e cazul des repetat 
al iubirii până la crimă”. Adăugând: „De n-ar avea niciun 
succes, mi-e dragă Ciuleandra, fi indcă în ea sunt instincte”, 
romanul propunându-și să deslușească „clipa de nebunie” 
care l-a condus pe Puiu Faranga la crimă. 
 Întreaga acţiune este construită în jurul lui Puiu 
Faranga, eroul romanului, un vlăstar al unei vechi fa-
milii aristocratice, care în mod iresponsabil își sugrumă 
soţia, pe frumoasa și enigmatica Mădălina, devenită 
Madeleine. 
 Pentru a elucida misterul crimei, romancierul își 
urmărește eroul în trecutul său, încă din fragedă pruncie, 
descoperind la acesta comportări ciudate, o anumită cruzime, 
o plăcere de a vedea sânge, de a urmări cu satisfacţie cum se 
zbat păsările după ce li se tăia capul pentru bucătărie. 
 Romanul începe cu sugrumarea de către Puiu 
Faranga a soţiei sale. Pentru a-l feri de răspunderea penală 
pentru crimă, bătrânul său tată, fost ministru al justiţiei, 
apelează la infl uenţele sale și își internează fi ul în sanatoriul 
de boli mintale, încredinţându-l doctorului psihiatru Ursu, 
care trebuia să dovedească nebunia criminalului. Compor-
tamentul pacientului său, marcat în acest timp de obsesia 
dansului argeșean „Ciuleandra”, atestă nebunia reală a lui 
Puiu Faranga. Finalul duce la ceea ce de fapt își propusese 
Rebreanu în varianta iniţială, Nebunul, în care eroul încearcă 
să devină nebun, în cele din urmă devenind cu adevărat.

Săluc HORVAT

LIVIU REBREANU, CIULEANDRA 
LA O NOUĂ APARIȚIE

 Cum spuneam la început, 
Ciuleandra, noul roman al lui Liviu 
Rebreanu, a cunoscut mai multe 
ediţii, unele incluse în seria ope-
re, altele separate. Între cele mai 
recente, amintim ediţia realizată 
de Ion Filipciuc*, cunoscut critic și 
istoric literar, autorul 

mai multor contribuţii rebreniene (Liviu 
Rebreanu prin Bucovina, Structură penta-
dică în «Ciuleandra» lui Liviu Rebreanu, 
Glasul la țipătul din «Ciuleandra»).
 Ideea lui Ion Filipciuc de a alătura 
la textul romanului câteva dintre cronicile de 
întâmpinare scrise despre Ciuleandra în anii 
1927-1928 este de apreciat. Acestea ne oferă 
opiniile „la cald” despre noul roman și mai 
ales părerile criticii, unele lăudabile, altele 
exprimând îndoieli și mai ales ezitări de a 
așeza Ciuleandra imediat după romanele Ion 
și Pădurea spânzuraților. Între semnatari 
s-au afl at nume cunoscute de critici, precum 
Perpessicius, Mihai Ralea, Șerban Cioculescu, E. Lovinescu, 
A. Davidescu, Vasile Gherasim, Izabela Sadoveanu ș.a.
 Perpessicius a fost primul care s-a pronunţat 
asupra romanului și cel care a intuit la modul cel mai 
real valoarea noului roman al lui Liviu Rebreanu. 
După o scurtă incursiune în evoluţia romanului ro-
mânesc, criticul formulează o primă concluzie, anume 
că niciunul dintre scriitorii de până în acel moment 
ai epocii românești semnalate nu este desăvârșit ca 
Liviu Rebreanu. Perpessicius este primul care așază 
Ciuleandra alături de celelalte romane ale lui Rebreanu, 
romancierul având preocupări constante de înnoire și 
de curiozitate psihologică. Subliniază faptul că noul ro-
man abordează un caz de obsesie, o idee fi xă, o obsesie 
devorantă, cea a dansului „Ciuleandra”. 
 Interesante sunt notele de subsol ale cronicii, în care 
aduce detalii despre eroina romanului, Mădălina, căreia îi 
schiţează un portret impresionant, iar despre romancier spu-
ne: „Am însemnat în timpul lecturii cât de potrivit și-a numit 
Rebreanu eroina și mă gândeam că niciun alt nume n-ar fi  
putut exprima tot fondul acela de poezie interastrală pe care-l 
radiază mica prinţesă rustică, răpită din satul de baștină. 

Mădălina este o constelaţie care își scutură polenul de diaman-
te de cum prinde să înnopteze. Pe smalţul de platină al nopţii, 
misterul existenţei ei se scrie cu litere de aur”. Pe această 
Mădălina, numită acum Madeleine, soţie înnobilată, Puiu 
Faranga o omoară tocmai în seara când urmau să participe 
la un bal la curte. În fi nalul cronicii, exegetul afi rmă despre 
roman că este „o dramă de complexă umanitate”, pe care 

Liviu Rebreanu „a dezvăluit-o cu o artă nouă 
pentru dânsul”. 
 Opinii asemănătoare vom întâlni și 
în cronica semnată de Mihai Ralea, care 
spune că în Ciuleandra, pentru Rebreanu, 
nu personajele interesează, ci situaţia lor 
sufl etească. Criticul observă că, de data 
aceasta, romancierul nu a creat fi guri, ci 
mai ales stări sufl etești, a urmărit evoluţia 
și criza unui caz de demenţă.
 În opinia lui Șerban Cioculescu, me-
ritul romanului Ciuleandra este acela de 
a fi  atacat, pentru prima dată la noi, un 
caz clinic de obsesie în cadrul larg al unui 
roman. 

 Sunt surprinzătoare răspunsurile din ancheta publi-
cată de revista „Azi” la întrebarea „Ce rămâne din Rebreanu?”. 
Un singur răspuns menţionează romanul Ciuleandra, Ion și 
Pădurea spânzuraților ocupând un loc favorabil. 
 Astăzi, fără nicio ezitare, Ciuleandra se alătură 
celor două capodopere rebreniene. 
 La sumarul cronicilor de întâmpinare la apariţia 
romanului Ciuleandra, Ion Filipciuc, realizatorul ediţiei la 
care facem referire, a adăugat un lung și interesant text al 
său, intitulat Glose la țipătul din «Ciuleandra», material 
care, cu siguranţă, va deveni o lucrare de sine stătătoare. 
 Comentariile lui Ion Filipciuc pe marginea ro-
manului Ciuleandra fac trimiteri la aspecte legate de la-
boratorul de creaţie al romanului, la diverse documente, 
pagini de jurnal, corespondenţe, corijări la diverse ediţii, 
date de ordin biografi c și bibliografi c, toate acestea dând 
ediţiei o notă în plus de valoare. Confi rmă, în același 
timp, statornica preocupare a lui Ion Filipciuc pentru 
contribuţiile la întregirea bibliografi ei rebreniene. 

*Liviu Rebreanu. Ciuleandra, ediţie întocmită de 
Ion Filipciuc, Editura Charmides, Bistriţa, 2019.

 Nu e deloc necesar să te raportezi la cercetările 
ei în domeniile, nu întotdeauna agreabile, ale semanticii, 
hermeneuticii sau semioticii pentru a descoperi în 
poezia Rodicăi Marian vocea unitară, egală, neechivocă 
a celui obișnuit cu ariditatea conceptelor. O dovedește 
cu prisosinţă antologia apărută de curând în colecţia 
O sută și una de poezii a Editurii Academiei. Nu știm cât 
din selecţie se datorează poetei și cât antologatorului și 
prefaţatoruliui (admirabilul critic, istoric literar și prozator 
Mircea Tomuș). De obicei, antologiile de genul acesta nu se 
fac fără implicarea autorului; doar cele postume au șansa 
neamestecului și privilegiul „obiectivităţii”. Altfel spus, abia 
atunci se transformă dintr-o preferinţă personală (ascuţit 
subiectivă)  în una de receptare detașată de context.
 Ceea ce e sigur e că Rodica Marian nu e o poetă 
monocordă, ci una care-și respectă structura și își urmează 
intuiţiile. Ele sunt cele ale unei sceptice retractile, ale 
unei singuratice ce simte nevoia nu doar a unei persoane 
apropiate și de încredere (mama, iubitul), ci și a unei 
mulţimi, pe cât de fără chip, pe atât de indispensabile. 
Doar astfel putem explica pasiunea (patima, aproape) 
pentru călătorii în locuri adesea exotice și foarte 
îndepărtate, dar cu reverberaţii culturale precise și urme 
poetice îmbogăţitoare. Deoarece, într-adevăr, călătoria și 
refl exia ei în conștiinţa poetică par a fi  toposul principal al 
poeziei din antologie, cel de-al doilea fi ind introspecţia și 
căutarea de sine. Finalitatea e cvasiidentică, dar din punct 
de vedere „formal” ele sunt diferite: primele au un soi 

Vasile IGNA

RODICA MARIAN: 
O SUTĂ ȘI UNA DE POEZII

de detașare retorică, proprie călătoriei la „lumina zilei”, 
celelalte au o tendinţă spre complicare și abstractizare, cu 
o mai accentuată (deliberată) notă prozaică. Tiparul lor e 
Cuib de lăstuni, în care cele două modalităţi (exterioară 
și interioară) își alternează accentele („De acolo, de sus, 
văd liziera pădurii de-argint / cum tremură ca salcia lui 
Montezuma, (...) acolo, sus, mă năpădește – catifelat – 
mirosul / scorușelor coapte,  la început de toamnă”).  În 
plus, călătoria „exterioară” e, în general, 
iniţiatică, aducătoare de liniște sufl etească, 
de împăcare cu neliniștile și presimţirile; cea 
„interioară” e un respiro, „o imperceptibilă 
pauză ce miroase trecător a miracol” (Duhul 
lămpii) sau o prelungire a visului, asemenea 
celei ce evocă umbra unei iubiri tragice păstrată 
în „carapacea fără-nceput / a memoriei, cea 
cu inima nemiloasă”. Dar puntea dintre ele 
e fragilă și nu e nimic nefi resc ca, în destule 
cazuri, inspiraţia și instinctul poetic să nu 
se supună acestei împărţiri convenţionale. 
Sentimentul zădărniciei, al unei fortuna 
labilis, irepresibile și devastatoare, e fi e 
subînţeles, fi e exprimat  fără echivoc: „Toate trec, toate se 
duc / Dragostea rămâne-n trup”. Moartea e, de altfel, o 
prezenţă permanentă, dar nu o obsesie (mama, bărbatul 
iubit; mormintele oamenilor celebri: Confucius, Hafez 
etc.). Ea e o ghicitoare în destinele celor plecaţi pentru 
totdeauna („singură moartea știe despre ei ceva”; „ca un 
abur luminat și vag cunoscut”), e întâmpinată cu rezervă 
senină, dar i se percep tulburătoarea identitate și pecetea 
defi nitivă (Apropiere de necunoscut). Notele optimiste 
nu lipsesc („Mai cred în soarta care-mi urmărește pașii” – 
Moartea pe trotuar), însă umbra morţii e pretutindeni.
 E limpede că poezia Rodicăi Marian nu e 
întotdeauna a unei lucide raţionale și detașate, ci a unei 

pasionale sentimentale. Nevoită să aleagă între lumea 
congenerilor și lumea neînsufl eţită („liber să aleg între 
persoane și lucruri”), alege o iluzie, o abstracţiune, cel 
mult o stare de spirit: libertatea! Iar opţiunea nu e doar 
existenţială, ci și poetică. Tot astfel, feminitatea, ca 
proprietate imanentă a fi inţei sale, dar și izvor al harului 
poetic, este omniprezentă. Realităţile înlocuiesc sau 
îndepărtează măștile, iar acestea din urmă ascund tot mai 

puţin: „scheletul lor e lăcuit cu răcoare”, „un 
pumnal înfi gându-se în oase” (Autoportret). 
Că e vorba despre iubire, despre tristeţe, 
despre copilărie, despre elanuri juvenile sau 
„singurătăţi”, cel mai bine o prinde postura 
sincerităţii necenzurate, cea în care sensul nu 
e obturat de obsesia tropilor, și sentimentul 
respiră liber, hrănindu-se din el însuși, 
precum în aceste Semne nerăbdătoare: 
„Sunt și zile în care suferinţa / E un jad ivoriu, 
mult cizelat / Și miroase frumos, a curat, / 
Ca noaptea...”, sau ca în Ploaia care aduce 
spirite: „Plouă atât de mărunt încât străzile 
cred / Că au nimerit într-o icoană lipită 

pe-alocuri (...) Iartă-ne, Doamne, uită-ne, Doamne, / 
Până când totul va fi  o ploaie măruntă.” 
 La urma urmei, viaţa e totdeauna învingătoare, 
adecvarea, suprapunerea, identifi carea acesteia cu 
viaţa proprie nu sunt doar o iluzie, ci o imposibilitate: 
„Cuvântul meu, / Ca orice cuvânt, / Pare să știe mai 
mult decât mine, (...) Și-așa, fără cuvinte întregi, / Fără 
somn și iubire, / Poemul n-are habar / Ce-i aceea o 
viaţă de om” (Dispensă pentru identifi care).  
 Îngemănare fi rească și convingătoare între 
asprimile din Subterane și clopote (2001) și fragilităţile 
din Ferma de fl uturi, O sută și una de poezii au Chipul și 
asemănarea dintotdeauna ale poeziei Rodicăi Marian.
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Cronică literară
Daniela SITAR-TĂUT

Recompunerile lui Proteu: Gheorghe (George) 
Manolache, tom recent apărut la editura noastră, Actaeon 
Books, diferă, credem noi, de cele clasic omagiale. Și acest 
aspect se datorează nu numai biografiei excepţionale a 
protagonistului, prof.univ.dr. Gheorghe Manolache, cât 
și celor care depun mărturie despre activitatea Domniei-
Sale, fie că este vorba de profilul academic, fie de cel liric 
sau, pur și simplu, uman. Un rol aparte în reușita acestui 
volum revine celor doi editori, Codina Săvulescu și Ovidiu 
Marian, coordonaţi discret de fiica magistrului, Viorella 
Manolache, dar și soţiei acestuia, Doina, intransigent 
și versat Ciclop corector. Gânduri-le către destinatar... 
relevă specificitatea a-tipică a cărţii: „Deschidem astfel 
– la aniversare – epistolia pe care penman-ul Gheorghe 
(George) Manolache o adresează destinatarului privilegi-
at (așa cum își imagina Eco cititorul-model!), așezată sub 
primatul unui onomatext care, în sine, lasă să se întreva-
dă dăltuirile care dau formă și conţinut fundamentului 
construit de Gheorghe (George) Manolache: Proteu [se] 
re-compune, în spiritul ideii re-puse în mișcare, în re-do-
zarea aristotelică a trecerii de la potenţă la act; căci textul 
„recompune ceea ce mai înainte autorul a deconstruit” 
(Degradarea lui Proteu, 2004, p. 192). Amprenta este 
aici una joyceeană, de re-angrenare reflexivă, în sensul 
metamorfozelor pluriperspectival(/t)e, multiforme, ale 
cuvântului, ale gândirii și ale interpretării și se re-găsește 
în structura/unitățile (substanță – energie – gest) voit 
suple (în justa cântărire, spre exemplu, a extraselor 
poetice sau a gesturilor apte a fi considerate mostre 
valorice!) . 

În/Sub regula lui doi, volumul își re-compu-
ne semnificaţiile de trei ori: o dată, prin textele care 
poartă semnătura/ semnul autorului; a doua oară, prin 
echivalarea Proteus = Prouti, însoţiţi fiind – noi, desti-
natarii – în trecerea (aniversară a) pragului „Sublimei 
Porţi” (așa cum și-o imaginează/ proiectează Gheorghe 
(George) Manolache în spaţiul existenţial: la intrarea și 
în curtea din Mediaș) și a treia oară, prin aptitudinea 
de citire a interferenţelor luminii care re-franjurează 
«ineluctabile imagini». 

Gheorghe (George) Manolache primește dăru-
ind! Destinatarul este chemat să re-compună profilul 
modelului-din-model, re-găsindu-se, în fapt, la finalul 
lecturii, pe sine, în cea mai bună dintre metamorfozele 
posibile/imaginate!ˮ 

Cărţile  universitarului, unul dintre cei mai 
avizaţi teoreticieni ai postmodernismului, aspect vizibil 
în mai toate studiile, dar cu predilecţie în Regula lui 
doi (registre duale în developarea postmodernismului 
românesc) (2004), Degradarea lui Proteu (experiențe 
postmoderne în proza românească a anilor’80)(2004, 
ce fructifică teza de doctorat a autorului), acoperă arii 
variate ale culturii române, fie în ipostază de recupera-
tor, fie ca explorator al unor domenii percepute eronat 
drept minore sau marginale, pe care reușește însă să 
le patenteze cu nimb mitteleuropean: Anton Naum. 
Zborul liber al unei vesele satire (între creștinism 
țărănesc și clasicism greco-latin) (2004), Literatura 
de grad secund (2005), Resurecția localismului creator 
– O experiență spirituală în Mitteleuropa provinciilor 
literare (2005), Literaturi și culturi locale (2007) și 
Recuperarea unei sincope culturale. Luceafărul – serie 
nouă (1934-1939; 1940-1945) (2008).

Capitolul Substanță poetică: George Vrânceanu 
ne deconspiră un violon d’Ingres al aniversatului, poezia. 
George Vrânceanu, poet fertil în anii ‘80, în periodice bine 
cotate, precum „România literară”, „Tribuna” sau „Ori-
zont” face concurenţă loială universitarului, sub pecetea 
hieratică a livrescului, încărcat de simboluri care comportă 
o inseminare duală, postmodernă: cunoașterea textului-
mamă, pre-textul și valorificarea lui sapienţială.

  Cel mai prolific segment al volumului este 
Gestualități aniversare, care pare a reuni o veritabilă  

GHEORGHE (GEORGE) MANOLACHE
pleiadă universitară. Condica este 
semnată de nume ce nu mai ne-
cesită explicitări, într-o laudatio 
subtilă, dar penetrantă: Diana 
Adamek, Dărnicia barocă a lui 
doi: între decis și decisiv. Prefaţă, 
Regula lui Doi; Maria-Ana Tupan, 
Vita insignis; Doina Florea, Ce-
rul în apă sau despre serenitate;  

Antonio Patraș, Roxana Patraș, Bunul simț ca paradox: 
de la Anton Naum la Gheorghe Manolache; Maria-Lucia 
Rusu, La ceas aniversar; Iulian Boldea, Rigoarea gân-
dirii critice; Mircea Braga, Imperialul și spiritus loci ca 
„diversiune” arhetipală; Lucian Chișu, Fănuș Neagu 
– înainte de debutul editorial; Constantin Cubleșan, 
Eleganța discursului critic; Ovidiu Dan, La aniversară; 
Ioan Derșidan, Adevărul și 
puterea cuvântului;Cătălin 
Ghiţă, Înțelepciunea ca 
seninătate generoasă;  
Gheorghe Glodeanu, Gân-
duri la ceas aniversar; 
Adrian Petre Popescu, Po-
etul și criticul Gheorghe 
Manolache văzut dinspre 
miazănoapte.; Daniela 
Sitar-Tăut: La Universita-
tea Comenius din Bratis-
lava; Ion Vlad, Postfață. 
Degradarea lui Proteu, 
Editura Universităţ i i  
„Lucian Blaga”, Sibiu, 2004; 
Viorella Manolache, Enkidu 
(discurs despre sinceritate). Tatălui meu, răspuns la 
poemul Ghilgameș. Notele recognoscibile ale scriiturii 
lui Gheorghe Manolache sunt, potrivit lui Iulian Boldea: 
„rigoarea, vocaţia sintezei, voinţa exactităţii, capacitatea 
circumscrierii detaliului revelator, obiectivarea ca metodă 
de lucru și ca resursă hermeneutică, dar și deschiderea 
comprehensivă spre unele modele metodologice actuale 
(istoria mentalităţilor, close reading, comparatismul)”.

Rândurile de mai jos redau o experienţă per-
sonală, care reflectă un portret academic și uman al 
aniversatului...

La Universitatea Comenius din Bratislava 

      Pe domnul profesor Gheorghe Manolache îl 
ştiam, anterior toamnei anului 2011, doar prin interme-
diul mentorului meu de pe atunci, profesorul Gheorghe 
Glodeanu, care mi-a facilitat cooperarea cu acesta prin 
intermediul unui grant despre Literaturile locale. Dialogul 
nostru epistolar, via e-mail, a debutat însă abia după ce-am 
ajuns lector de limba română la Universitatea Comenius 
din Bratislava, în 2010. I-am lansat atunci invitaţia de a 
participa la a II-a ediţie a conferinţei de romanistică „Zilele 
Studiilor Romanice”, Teorii, modele noi și aplicarea lor 
în lingvistica, literatura, translatologia și didactica ulti-
milor 20 de ani. Evenimentul a fost de două ori aniversar, 
deoarece s-a derulat în timpul sărbătoririi a 90 de ani de la 
înfiinţarea Facultăţii de Filozofie a Universităţii Comenius. 
Scopul  vădit al conferinţei a fost, desigur, continuarea tra-
diţiei întâlnirilor reciproce dintre cercetătorii și doctoranzii 
romaniști pe tărâmul celei mai vechi facultăţi de litere 
din Slovacia. Conferinţa s-a desfășurat pe cinci secţiuni, 
în funcţie de limba comunicărilor (spaniolă, franceză, 
italiană, portugheză și română) și, recunosc, la această 
ediţie, limba română a fost cel mai bine reprezentantă, 
aspect datorat, în bună parte, domnului profesor Gheorghe  
Manolache și doctoranzilor domniei-sale, pe care i-a înso-
ţit, într-un tren cu vagoane de dormit, tocmai din Sibiu.

 Domnișoară Daniela,
 Vă mulțumesc pentru această invitație și, 
firește, voi răspunde afirmativ inițiativei lansate de 
Dumneavoastră. Voi veni cu o parte dintre doctoran-
zii mei, actualmente aflați la stagii în Franța, Italia, 
Austria și Germania, în jur de 7-10 persoane.
 Vă supun atenției o formulă de început, prin 
care să îi recunoașteti și să știți că sunt veniți la și cu  
recomandarea mea: Sunt doctorandul domnului 

prof. univ. dr. G. Manolache...
 Dacă toate decurg normal, aș vrea să vin și eu 
cu doctoranzii...
 Ideea de a invita și studenți este foarte bună... 
mă voi ocupa și de acest segment. Solidaritatea univer-
sitară și românească va trebui să fie probată și prin 
atari formule...

      Nu mă așteptam, sincer, în momentul în care 
mi-a fost declinată invitaţia, ca ea să se materializeze atât 
de consistent: îndrumătorul în persoană, șase doctoranzi 
și o cercetătoare la Institutul de Știinte Politice și Relaţii 
Internaţionale de la Academia Română, Viorella Manolache, 
fiinţă cu alură adolescentină, care știe prea multe și face prea 
multe în raport cu vârsta, pe care am îndrăgit-o imediat, 
lucru ce se întâmplă rar scorpionului din mine.

    Tolba invitaţilor mei, la 
descinderea la facultatea de 
pe malul Dunării, n-a fost 
deloc goală: cărţi personale 
în limba română și publica-
ţii pentru studenţii secţiei 
de românistică. Mi-a atras 
atenţia aerul, cumva boem 
și decupat din alt ev, al pro-
fesorului. Eleganţa verbală 
era dublată de o conduită de 
Perfect Gentlemen, cu ochi 
grozav de vii, sacou aruncat 
dandyst-șăgalnic pe umeri 
și un timbru protector ce 
inducea anturajului sigu-
ranţă. În prima parte a zilei 

de 23 septembrie 2011 a prezentat o comunicare despre 
Experiențe și experimente în literatura română contem-
porană. Persuasiv. Documentat. Charismatic.
     În cea de-a doua zi a coordonat secţiunea de 
literatură a conferinţei. Mi-a lăsat impresia unui pater 
familias sau pater universalis. Era un spectacol să-l 
urmărești cum își... urmărește învăţăceii: cu mândrie, 
dar și cu fermitate, un protectorat fin, dublat de rigoare 
academică. Parcă ni-i arăta cu degetul: „uitaţi-i, sunt ai 
mei și sunt buni. Eu i-am crescut”. Când a venit rândul 
Viorellei să ne prezinte lucrarea, mulţumirea tatălui 
emana, cu discreţie, prin toţi porii, iar ochii lui ne luau 
ca martori că vedem ceea ce părintele vede: un profesor 
Manolache feminin, gata să-și întreacă maestrul. 
      Prânzul dintre secţiuni ne-a înfăţișat un inter-
locutor convivial, care știe să întreţină relaţii, să rea-
lizeze conexiuni între Sibiul cel universitar și capitala 
danubiană. Arhitectură, cutume, istorii, oameni, fapte, 
întâmplări se roteau într-o conversaţie ce vădea, indi-
ferent de segmentul cultural abordat, erudiţia.
     Sâmbăta am făcut un tur al Bratislavei, acom-
paniaţi de șefa departamentului de limbi romanice, Jana 
Páleníková, și de caniche-ul meu cel răsfăţat, Deea. Ne-am 
descoperit atunci pasiunea comună pentru câini. Profesorul 
cel serios se metamorfoza subit într-un copil supus caprici-
ilor și adorării propriului Husky, stăpânul en titre al casei.
      Editarea volumului Zilele studiilor romanice. 
Teorii, modele noi și aplicarea lor în lingvistica, litera-
tura, translatologia și didactica ultimilor 20 de ani mi-a 
pus greu la încercare răbdarea și politeţea. Corectarea 
lucrărilor trimise de româniști, de nonnativi înseamnă, 
de multe ori, re-scrierea acestora. Singurele texte re-
dactate conform normelor explicit solicitate au fost ale 
sibienilor, bine păstoriţi de magistrul lor. Și în discurs, 
și în comasarea fluentă, știinţifică, a informaţiilor.
      Un an mai târziu dl. profesor mi-a acceptat, la 
secţia de teatru a Universităţii din Sibiu, o foarte nărăvașă și 
inteligentă studentă, Romana Rydzà, absolventă de cinema-
tografie, ca bursieră în cadrul Programului de Cooperare în-
tre Ministerul Educaţiei din Slovacia și Ministerul Educaţiei și 
Cercetării din România. Fata s-a întors profund impresionată 
de universitatea de aici și de tutorele ei.
      Așa mi s-a întipărit în minte domnul profesor  
G. Manolache. Magister, camarad, părinte. Elegant, doct, 
parolist, OM. Jovial, connaisseur, bun organizator, diplomat, 
iubitor de patrupede. Pater familias... Pater universalis...
      Ce-aș putea să-i doresc unui om ce pare curtat 
de graţii în toate cele, decât un La mulţi ani, Domnule 
Profesor, cu spor în toate!
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Orfeu

Vinovaţi de iubire şi vis

Tăceri se-ascund în neunde.
Un clopot mai bate departe.
Pe-un drum părăsit,
Don Quijote se-ntoarce,
învins, din lupta spre care
îl poartă mereu
un vis nenuntit.

Luna lumina și-o cerne
să-i dea un sărut,
răsplată
că nu renunţă la vis.

Mai sunt, oare,
mori de vânt în picioare
sau ultima l-a învins
pe Cavalerul Tristei Figuri?

Se-aud, în noapte,
cum curg, în cercuri,
sinistre ţipete de buhă.

În piaţa din burg, se ridică
un eșafod pentru cei
vinovaţi de iubire și vis.

Unde-i mulţimea s-aplaude?

Ferestre rămân nedeschise
în ziduri ce par părăsite.

Și îngerii-au fugit parcă
din rai și stau
cu feţe ascunse.
Se vor întreba, poate miraţi,
unde este poetul, unde e visătorul
sau dacă eșafodul e ridicat
doar pentr-o idee
ce-și caută,-n lume, un nume.

Pe tabla de șah a istoriei
a mai rămas cineva
să-și rostească cuvântul,
să creadă în iubire și vis?

Opriţi, opriţi execuţia!

Și astăzi vremelnici stăpâni
se tem de puterea
ce zace în vis și cuvânt.

Umbre

Tăceri împietrite,
de care se frâng razele lunii,
stau pavăză nopţii.
Pe malul pustiu, doar eu,
visătorul, în dureroasă căutare
și niciodată mântuire.

În noaptea rănită
de scurte luciri,
ochiul îmi stă atârnat
de zborul unei păsări
cu-o aripă în cer,
cu alta tăind
un val ucigaș,
ce umbra i-o fură
în al mării mormânt.

În larg,
fantoma unei corăbii,
de noapte-nghiţită treptat,
purtând călători
pentr-un sabat 
al umbrelor fără de chip.

Mă simt și eu chemată
de umbra-mi răsturnată

ANIVERSARE
Rodica DRAGOMIR

pe-un val întunecat
la „cina cea de taină” a umbrelor
în nelumit hotar,
în care timpul a-ngheţat
și niciun gând,
și niciun dor
nu te mai caută.
În zori, ploi verzi mă spală
de oboseala valpurgicului ceas
din noaptea plină de fiori.
Și-am început să-mi caut umbra.
Cuminte, stătea adâncită-n nisip,
de ieri, în așteptarea
întrupării mute.

Prea mult...

În golul ce mă-nvăluie –
mantie rece a nopţii nebune –
urmele pașilor ce nu m-au dus nicăieri,
strigătul, fără ecou, al singurătăţii,
durerea a tot ce a rămas neîntâmplat,
curgerea neauzită a clipelor ca
fuga sângelui prin vene,
foșnetul bănuit al nisipurilor din
depărtatele pustiuri ce parcă
s-au mutat în mine,
fiorul de-a fi doar umbra unei siluete
pierdută-n noaptea depărtării,
cuvintele nespuse încă, stârnind
tristeţea paginilor goale
și aripile adunate ce zac în mine,
sunt multe, prea multe trăiri
pentru o noapte de biată
insomnie!

Pasăre mută

Aș vrea vestalele
să-mi ţină viu focul
în templul ce zace în mine.
Cu visul, cu iubirea l-aprind
mai mereu, dar flacăra lui, uneori,
se stinge sub fulgi
de cenușă,
ce zboară-n risipă
odată cu gândul –
pasăre mută.

Și sufletul mi-l simt pustiu –
deșertul nelumirii
și pașii mi se-afundă, grei,
în mișcătoarele nisipuri.

Aș vrea să fiu sub pomul interzis,
să-nfrunt porunca sfântă,
să-ntind, ca Eva, mâna spre
mărul cu care șarpele mă-mbie,
ca flacăra din suflet să-mi renască,
să mi se umple iar ulciorul
și să plătesc
porunca încălcată
cu truda
celui ce cuvântă.

Avânturi de zbor

O pasăre și-a mutat zborul în mine,
dăruindu-mi tot cerul ei.
Sub umerii nopţii a poposit îngerul.
Fluturi cu zbor de mătase
îmi fâlfâie-n suflet,
când ploi de stele
mă ţintuiesc în lumină.

Nepăsătoare, pietrele își adâncesc
tăcerea în lucrarea de veacuri.
Cine le mai știe povestea
în avânturi de zbor și lumină,
de iubire și vis?

Doar trupul își mai poartă osânda
înscrisă în curgeri de timp,
măsurate în sunet
grav de pendulă,
ce ţese plasa anotimpurilor,
ce-,n repetarea lor,
mă-nlănţuie perfid.

Drumuri

Drumuri,
pe care, cândva, le-am străbătut
fără bătaia sfântă-a inimii,
mă cheamă înapoi
ca să le dăruiesc
trăirea mea întreagă,
căci clipele pierdute
fără focul sacru
sunt fructele necoapte
pe ramurile pomului
sortit spre împlinire.

Mă răsucesc pe trupul timpului,
agale, s-apuc să mă hrănesc
cu mult, mult soare.
Și căuta-voi margini
de izvoare. Aici, voi auzi,
în susurul de viaţă,
cum crapă zorii și preschimbă
noaptea-n dimineaţă
și-mi înlesnesc încă un pas
pe drumul de lumină,
uitând cum azi prea repede
devine mâine.

Dar fiecare zi, ce crește-n mine,
mă-nvaţă
să trec cu gândul dincolo
de ceas de cumpănă
și-albastrul ochilor
să mi se contopească
cu înaltul
și astfel să înving a timpului osândă,
căci altui început
nu-mi va fi dat să îi măsor
lungimea anilor.

Aceleaşi  doruri

Din pântecele beznei se naște
ziua-mbujorată.
Ningea tăcerea purtând în ea
aroma unei lumi
de început.

De pe malul înalt, mă cheamă,
în adâncuri de oglinzi,
ochiuri aprinse de ape.

Farmecul clipei alungă
gându-n necuvânt.

Zările îndepărtate curg,
în mii culori,
spre ziua altor împliniri.

Simt rădăcinile, ce zac în mine,
hrănite de aceleași doruri vii,
ce, azi, ne poartă mai departe.
Din tată-n fiu,
aceeași flacără ne arde.
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Avalon 

Cântarea despre Guillaume (traducere, 
introducere, note, indexuri și bibliografie de Cristina 
Papahagi, Iași, Ed. Polirom, 2019), cântec eroic 
(chanson de geste) de vechimea Cărții pernei lui Sei 
Shonagon, narează evenimente situabile, din punct 
de vedere istoric, într-un interval de timp începând 
cu anul 851 și întinzându-se până în secolul al X-lea 
inclusiv. Compus la o anumită distanţă în timp de 
faptele care l-au inspirat, lucru vizibil și din maniera 
ficţională în care sunt ele relatate, poate fi datat ca o 
creaţie literară anonimă din cursul secolului al XI-lea. 
Publicarea sa în original și în română, într-o tălmăcire 
în proză de Irina Papahagi, a apărut la editura ieșeană 
Polirom, în 2019. 

De mare interes pentru înţelegerea omului 
medieval se dovedesc elementele ţinând de concepţia 
de viaţă creștină și cavalerească din acele timpuri, așa 
cum se desprinde aceasta din versurile cântecului. Ele 
permit reconstituirea unui mod de a gândi al nobilimii 
carolingiene și cunoașterea obiceiurilor și a modului 
de a fi ale așa-numiţilor bellatores (războinici) din 
acele timpuri. 

Relaţiile în rândul tagmei militare și nobile 
erau, cum se știe, reglate în termenii vasalităţii faţă de 
seniori. Textul Cântării despre Guillaume ajută însă 
la reprezentarea mai clară a modului și a limitelor în 
care funcţionau raporturile dintre seniori și vasali. 
Iată cum li se adresează seniorul ajuns la ananghie 
vasalilor săi: „Nobili baroni, trebuie să mă ajutaţi. // 
Niciodată nu v-am luat câinii și ogarii, ci, de v-ar fo-
losi, vi i-aș da pe-ai mei, nici șoimi sau ulii nu v-am 
cerut, și nicicând nu v-am chemat la judecată. Când 
tatăl murea, pe fiu îl creșteam cu așa dragoste, că 
mama se bucura; pe vasal nu l-am alungat de pe pă-
mânturile sale, ci i-am crescut copiii alături de mine 
până ce i-am făcut cavaleri, și moștenirea le-am dat-o 
înapoi toată, iar de era prea mică, 
o măream din ce-i al meu. Să fiu 
pe veci blestemat de am păstrat 
vreodată un bănuţ! Ci azi tre-
buie să vă ajutaţi seniorul” (CX,  
1569-1582; p. 168, 169). Acest 
discurs fictiv, dar inspirat de 
realităţile timpului și ale locului, 
este departe de aroganţa și vani-
tatea atribuite, prea adeseori, de 
unii istorici de azi vârfului ierarhic 
al societăţii medievale. Promisi-
unile seniorului nu se rezumă la 
oferta unor moșii, ci are în vedere 
și aranjamente familiale: „Iar 
pentru cel ce nu vrea pământuri, 
că n-are soţie, am alături de mine 
o sută șaizeci de domniţe, viţă de 
regi, nobile și frumoase. Le-am 
crescut aici, sub oblăduirea lui 
Guillaume, le-am învăţat să ţeasă 
brocart de aur, flori și rozete să 
brodeze. // Să vină în iatacul meu 
oricine, să și-o aleagă pe cea mai 
frumoasă. Îi dau eu soţie, și Guillaume i-o da multe 
pământuri celui ce-n luptă va lovi mai cu sârg” (CII, 
1390-1398; p. 156, 157). Când cel mai brav dintre cei 
ce îi stau alături la greu se dovedește un om simplu, 
aparent fără ascendenţă nobiliară, seniorul îi spune 
direct: „Cavaler meriţi să fii. Pe-onoarea mea, pământ 
ţi-oi da și o soţie de neam mare” (CLXXIV, 3163;  
p. 270, 271).

Iar comentariul vasalic – „De la așa senior e 
bine să-ţi ai pământurile, și, dacă trebuie, pentru el 
să-ţi dai viaţa!” (CX, 1586-1587; p. 168, 169) – este și 
el pe măsură. Admiraţia celor care îl slujesc cu sfatul 
(consilium) și cu puterea armelor și a bravurii lor este 
nedisimulată: „Nici dincoace de Rin, nici dincolo de 
mare, nici la păgâni, nici la creștini nu s-o mai găsi 
așa cavaler să apere sfânta creștinătate și legea s-o 

Ovidiu PECICAN 

SENIORI ȘI VASALI ÎN EPOPEEA MEDIEVALĂ 

ţină și s-o păzească” (CXI, 1599-1603; p. 170, 171). 
„Dar de veţi merge acum... lângă mare, și îi veţi 
prinde pe păgâni, stăpânul meu, din multele-i pămân-
turi, cu voie bună și largă mână vă va răsplăti” (CI,  
1386-1389; p. 154, 155). 

Raporturile dintre suveran și vasali nu sunt 
însă irevocabile. Vasalii trebuie, la rândul lor, să fie 
respectaţi și răsplătiţi de superiorul lor ierarhic. Unul 
dintre protagoniști se adresează altora, spunându-le: 
„De v-ar fi chinuit așa un om de-al lui Ludovic, n-ar 
mai fi fost în pace cu-al vostru neam, nicicând n-ar 
fi scăpat de-ai voștri fii” (XLI, 506-508; p. 92, 93). 
Apărarea onoarei stirpei și a fiecărui membru al ei 
cade în sarcina tuturor membrilor familiei de sex 
bărbătesc și se transmite urmașilor. 

În faţa unui cavaler drag, căzut în luptă, 
seniorul îi vorbește eroului ucis, amintindu-i cât 
l-a preţuit: „... în cinstea ta am dat coifuri o sută, 
și-o sută de săbii și o sută de scuturi noi” (CXXXII, 
2004-2005; p. 196, 197). Preţuirea nu s-a exprimat, 
deci, numai în declaraţii de principiu, ci a însemnat 
și înzestrarea unui corp de luptători cu cele necesare 
ducerii războiului. Eroul răpus își marchează după 
moarte condiţia eroică asemenea oamenilor sfinţi. 
„Albele-i mâini odihnesc împreunate și mai dulce 
mireasmă răspândește decât parfumul și ierburile 
cele mirositoare” (CXXXI, 1991-1992; p. 196, 197). 

Unei rude curajoase, dar încă imature, care 
insistă totuși să i se alăture în campania împotriva 
agresorilor, seniorul îi spune: „prea tânăr ești și 
încă slab. N-ai putea greul să-l duci și oboseala, să 
veghezi noaptea și ziua să postești, nici bătălia s-o 
duci și s-o înduri” (CXI, 1599-1603; p. 172, 173). 
Pregătirea solicitată unui cavaler presupune deci 
un soi de asceză efectivă, rezistenţă la privaţiuni și 
putere efectivă antrenată stăruitor. Mai mult decât 

atât, dornic să îl sprijine, dar 
atent cu păstrarea nealterată 
a imaginii cavalerești, adaugă: 
pe drum, „... de-ntâlnesc în cale 
pelerini ori negustori, de trec 
pe-alăturea de-orașe ori cetăţi, 
degrabă-i dă-napoi armele toate. 
Ci când sunt singuri pe drum,  
Guillaume le duce iar de unul 
singur” (CLI,  2460-2464;  
p. 226, 227). Ajutorul e reciproc, 
ocrotirea tânărului încă nepre-
gătit, gata de ucenicie militară, 
vine din partea seniorului său cu 
toată delicateţea și dragostea. 

Sosit din campania mili-
tară unde a suferit o înfrângere 
momentană, suveranul este 
întâmpinat de doamna lui cum 
se cuvine, cu neîncrederea că ar 
fi putut fi înfrânt. Recunoașterea 
lui de către soţie nu se face după 
trăsăturile chipului, ci după 
virtuţile morale pe care le pose-

dă, în primul rând prin bravură și prin glorie. „De-ai 
fi fost tu Guillaume, cel cu nas coroiat, cu tine-ar fi 
sosit șapte mii de cavaleri înarmaţi, franci din Franţa, 
nobili curajoși. În jur ţi-ar fi cântat jonglerii, cu harfe 
și citare” (CXL, 2244-2249; p. 212, 213). Odată lămu-
rită însă situaţia precară în care l-au adus dușmanii 
– transmisă la fel și de D. Cantemir în Creșterea și 
descreșterea Imperiului Otoman și cunoscută și prin 
prelucrarea din balada Muma lui Ștefan cel Mare de 
D. Bolintineanu –, „doamna însăși aleargă să aducă 
apa, șervetul alb i-l întinde, apoi se-așază-mpreună 
la mesele cele joase, de tristeţe nu pot la cea mare să 
șadă” (CXLVI, 2390-2393; p. 222, 223). Pierderea 
bătăliei este astfel întâmpinată cu umilinţă, cei – 
deocamdată – învinși își marchează simbolic eșecul 
așezându-se nu la masa cea mare, sărbătorească, 

din sala de ospeţe, ci la una mai modestă, destinată 
poziţiilor nobiliare inferioare. Felul de a mânca al lup-
tătorului pentru Creștinătate nu este indiferent, nici 
el. „Cine așa mănâncă un sfert de mistreţ și din două 
înghiţituri bea ulciorul tot, acela-i un vecin de temut, 
și din luptă nu va fugi ca un laș” (LXXXV, 1055-1059; 
p. 132, 133). „Nicicând nu voi mai fi onorat” (CI, 1349; 
p. 152, 153), își spune cu tristeţe cel copleșit de numă-
rul invadatorilor. Este nevoie mare de ajutor imperial, 
iar dacă el nu va veni așa cum este așteptat, pactul 
vasalic va fi repudiat grabnic. După cum i se spune 
solului, „mergi cu mare grabă, la împăratul ce mereu 
ne-a iubit, și cere-i să vină cu ajutoare. Și de n-o face, 
dă-i înapoi pământul” (CXLIX, 2425-2428; p. 224, 
225) pe care ni l-a dat ca feud (se subînţelege). 

De mare însemnătate este felul cum eroii 
creștini ai eposului medieval înţeleg raportul dintre 
suflet și corp: „Când sufletul se duce, nu se mai ţine 
trupul” (XCII, 1172; p. 140, 141). Importanţa de prim 
rang este deci distribuită pe seama sufletului, fără 
de care corpul nu poate exista. De aceea are o mare 
importanţă grija faţă de coerenţa caracterială, de 
modul de a fi, de credinţa în Dumnezeu și de res-
pectul faţă de strămoși. Cavalerul occidental crede 
și în noroc. „Nu mai vorbiţi așa, că stârniţi soarta” 
(XCVI, 1251-1252; p. 146, 147), spune cineva la un 
moment dat, atent să nu atragă asupra sa pedeapsa 
destinului. 

Un ultim cuvânt pe seama ambianţei caste-
lane și a loisirului. În vreme de război, când bărbaţii 
au plecat la luptă, „... nimeni nu ospeţește-n sală, 
nimeni nu petrece cu șah și joc de table” (CXLVI, 
2396-2397; p. 222, 223), ceea ce altminteri, în vre-
muri de pace, ţine de firescul vieţii de curte. Poemul 
consemnează și faptul că sala de reuniune a nobililor 
este încăpătoare și frumos decorată în stilul epocii: 
„Vai, bună sală, lungă și largă ești! Pe toate zidurile 
te văd decorată...” (CXLVII, 2399-2400; p. 222, 223), 
probabil cu picturi, dar poate și cu tapiserii. Iar când 
e vreme de ospăţ, atunci „Vai, mese-nalte, frumos 
așezate! Cu pânză de in v-au coperit, și tăblii largi 
purtaţi, pline și umplute cu spete și pulpe de miel, 
cu plăcinte și cu pâini fine” (CXLVII, 2402-2405;  
p. 222, 223). Sărbătoarea, celebrarea se fac cu fastul 
cuvenit prilejului și rangurilor participanţilor. 

Prin asemenea elemente de detaliu, vii, co-
lorate și în mod salutar lămuritoare, Cântarea lui  
Guillaume este o mărturie de preţ a orizontului unei 
epoci cu oamenii ei, oferind și posibilitatea știinţifică 
de a fi comparată cu alte creaţii de gen ale Evului Me-
diu, aruncând și asupra lor o lumină semnificativă. 
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Cronică literară
Delia MUNTEAN

 Rodica Dragomir vine dinspre poezie. Un teritoriu 
pe care l-a însemnat cu nouă pietre de hotar: Noapte și zi – 
2001; La porțile timpului – 2003; Lumea copilăriei – 2005, 
2014; Călcâiul lui Ahile – 2006; Ore fără memorie – 2008, 
2015; Păstorind melci – 2010; …cu Pavel, pe drumul Da-
mascului – 2013; Nomad prin lumină – 2015, Aritmetica 
întoarcerii – 2017 și Vinovat de iubire și vis, 2020. Rodul 
întâlnirii cu proza – o chemare mai veche, ce aștepta să-i vină 
vremea – este  Labirintul, volum cuprinzând atât naraţiuni 
elaborate cu ani în urmă, cât și lucrări scrise recent. 

Laolaltă cu poemele din cărţile anterioare, textele 
pe care ni le oferă acum – Labirintul, Nucul, Ape adânci, 
Caii sălbatici, Vacanța de iarnă, Prietenie, Semn rău! și 
La punțile răsăritului – configurează un portret auctorial 
în permanentă de-finire, marcat de tensiuni ce resping 
așteptarea cuminte între lut și stele. „Piatra e vie”, averti-
zează poeta în Casa, „tresare sub / pașii mei grei”. Sau: „Tu 
trupul ţi-l scuturi / de umbra-i subţire / ce te ţine-nlănţuit / 
de lutul păgân” (Te istovesc pe rând). Marginile date sunt 
convertite de aceea în tot atâtea motive de stârnire a propri-
ilor elanuri și de reconsiderare a grilei axiologice proprii.

Pentru Rodica Dragomir, implicit pentru instanţele 
sale narative ori lirice, scrisul – arta în genere, practicată și/
sau degustată – limpezește construcţia proprie, înlesnește 
dialogul cu vremile. Permite eliberarea, chiar și relativă, 
de aici și acum: „Cuvintele ne-nvăţau veșnicia / pe cerul 
albastru din noi” (Ploi albe). Deloc facil – fiindcă presupune 
iniţiere, metamorfoze ale sinelui, implică devieri, dezlegări 
de semne, suprimarea unor obstacole –, demersul scriptural 
este unul labirintic și solicită fiinţa cu toate ale ei.
 Dintr-o atare perspectivă, povestirea ce deschide 
noul volum, împrumutându-i și titlul, se dovedește pro-
gramatică. Protagonistul, cu nume predestinat: Ciprian 
George Iacobescu, acum profesor de teorie muzicală și 
pian la Liceul de Artă dintr-un orășel de munte, întru-
chipează creatorul cu o existenţă sinuoasă, condamnat 
– din cauza unui accident la schi, în timpul studiilor la 
Conservator – la o viaţă ce-i refuză împlinirea pe plan 
artistic. Avem de-a face, până în acest moment al firului 
epic, cu o realitate cotidiană ce nu promite prefaceri de 
excepţie. Aflăm mai încolo că, de mic copil, Ciprian își 
urmărea mama – pianista Smaranda Iacobescu – in-
terpretând diverse compoziţii și că își dorea să devină el 
însuși „magicianul care să fure clapelor melodiile care-l 
încântau și-l tulburau”. Talentat și perseverent, preado-
lescentul de mai târziu se remarcă la concursurile școlare 
de profil și este tot mai cunoscut în lumea muzicii: „Își 
purta cu eleganţă și seriozitate micul frac de concerte. 
Emana distincţie și stăpânire de sine. Toţi îi prevesteau 
un viitor strălucit, de pianist de clasă internaţională”.
 Retragerea ulterioară în acest orășel (intenţionat 
nenumit de prozatoare, fiind un spaţiu unde nu se întâm-
plă nimic) îi netezește într-o oarecare măsură trecerea 
de la gloria scenei la noul statut, însă condiţia de acum i 
se pare banală, mult inferioară valorii sale ca artist. De-
vine depresiv și se izolează tot mai mult. Anxietăţile se 
prelungesc în mediul nocturn, provocându-i experienţe 
onirice în care protagonistul (precum în alte creaţii epice 

EXPERIENȚE ONIRICE 
ÎN PROZA RODICĂI DRAGOMIR 

ale Rodicăi Dragomir, unde visul, reveria nu dau peste cap 
rânduiala universului, ci stimulează colaborarea cu rea-
lul) caută semne lămuritoare. De pildă, se visează copil, 
alergând „singur” și „disperat” printr-un labirint din care 
e salvat în cele din urmă de o fetiţă pe nume Lia. Alteori, 
retrăiește în somn episodul tragic din studenţie. 
 Odată cu zilele de concediu, când Ciprian 
hoinărește prin locurile de la marginea orașului, indiciile 
din vis încep să capete concreteţe („Am sentimentul ciudat 
că sunt așteptat”): labirintul se dovedește o pădure „de o 
frumuseţe rănită”; la capătul lui descoperă un conac pără-
sit, uitat de timp. Aici o va întâlni pe Lia (corespondent al 
preafrumoasei adormite din basme), a cărei mamă fusese 
prietenă cu Smaranda Iacobescu. Este un fel de Ariadna 
care, ascultându-i povestea, îl ajută să se dezlege de trecut 
și să pună pace cu sine. Ciprian își dă seama acum, graţie 
fetei („fire de luptătoare”), că labirintul este, de fapt, dru-
mul întortocheat dinăuntrul său, că acolo sunt zăgăzuite 
răspunsurile la obsesiile proprii. Experimentează totodată 
puterea terapeutică a confesiunii („Am evitat mereu să dis-
cut cu cineva, să înfrunt durerea mărturisirii. Îmi spuneam 
că nimeni nu-și poate ocoli destinul… Poate nu destinul, 
ci întâmplarea a decis soarta mea. Cum să le deosebești? 
Am refuzat să înfrunt deschis nenorocirea mea, să o accept, 
preferând să mă ascund de oameni, de realitate, dar n-am 
reușit să mă vindec”) și descoperă fiorii iubirii.
 Povestirea următoare, intitulată Nucul și publicată 
iniţial în revista „Tribuna”, îl are în centru pe Moș Precup, 
un bărbat singuratic, obosit de existenţă, care își așteaptă 
liniștea de pe urmă: „Se refugiase în locul cel mai umbros al 
grădinii, sub nucul bătrân, scorburos, aplecat într-o rână. Îi 
era drag nu numai pentru răcoarea ce o găsea sub ramurile 
lui, dar considera că seamănă cu el, erau de-un leat”.
 Cum prezentul nu îi mai oferă decât rareori 
clipe de bucurie, Precup se retrage în amintire și în vi-
sare, încercând să recupereze oameni și întâmplări care  
și-au pus amprenta asupra destinului său. Pendulările 
deliberate trecut-prezent îl despovărează de curgere, îi 
suplimentează timpul de trăit. Îi dau senzaţia că el însuși 
decide, recăpătându-și astfel puterile din tinereţe: „Se 
lăsa cufundat în ape adânci, tulburi, învolburate, spre 
a fi readus apoi în curgeri line, limpezi și odihnitoare. 
Timpul își pierdea adeseori dimensiunile reale, se dilata, 
se sincopa, se contorsiona, se repeta sau încremenea în 
aceleași tipare – se juca cu el ca un magician, îl supunea 
sau curgea după voia lui, ca acum”. Îl pregătesc totodată 
pentru marea trecere. Sunt stări și atitudini exploatate 
de Rodica Dragomir și în creaţia lirică: „Locuiesc de o 
vreme în vise, / în gesturi, surâsuri, mâhniri, / locuiesc 
în tăceri, în cuvinte / ce-și caută rostul în noi potriviri. / Mă 
ard – mă lepăd de ele / ca de negru păcat. / Le împrăștii 
– seminţe-n neant, / pentru pasărea rară ce-așteaptă / 
ceasul spre zborul înalt” (Semințe-n neant).

Descinderile în trecut îi readuc înaintea ochilor 
imaginea Catiţei, nevasta plecată de multă vreme din 
lumea celor vii. Chipeș, inteligent, adesea incomod pentru 
ceilalţi din cauza ironiilor și a glumelor, Precup fusese un 
flăcău de care fetele se cam fereau. Catiţa a fost singura 
care i-a ţinut piept, „lăsându-l fără replică”. „Năbădăioa-
să, încăpăţânată, energică, iute la vorbă și la minte, a fost 
o provocare pentru el, nevasta care-i trebuia ca să poată 
realiza ceva durabil și care să-l poată și stăpâni.”

De cu totul altă factură sunt amintirile din vremea 
detenţiei în lagărul de la Stoienești. Bătrânul simte și acum 
în oase vântul ce „sufla dușmănos”, amplificând durerea 
„bandiţilor” din convoiul care se îndrepta spre Insula Mare 
a Brăilei. „Erau ca o turmă dusă la tăiere”, „doar ochii le 
străluceau […], stele tăvălite prin mocirla vremurilor” 
– sunt imagini terifiante, ce amintesc de interminabilele 
coloane de soldaţi din versurile de război ale lui Camil 
Petrescu. Alte pagini descriu încăperile în care dormeau 
deţinuţii (saivane pentru oi, în vremuri mai bune), evocă 
munca silnică la diguri ori înfierează comandanţii care îi 
obligau să se îmbăieze în apa îngheţată a Dunării.

Și detenţia la Gherla, unde fusese închis deoarece re-
fuzase să se înscrie în colectiv, îi bântuie nopţile, tulburându-i 
odihna cu urletele pușcăriașilor legaţi cu sârmă de o bancă de 
beton și zdrobiţi cu ranga de fier… Relatările demască lucid 
tarele unei epoci, autoarea respingând intenţionat orice mis-
tificare, orice manipulare a adevărului și punând sub semnul 

întrebării ideea de Putere și ideologiile.
În finalul povestirii, Moș Precup se prăbușește, 

simbolic, lângă nucul răstignit de trăsnet.
Un sihastru este și Florin Pădureanu (din nou, 

un nume predestinat, eroul fiind inginer silvic) din 
povestirea Prietenie. Rămas văduv, acesta suportă tot 
mai greu singurătatea din apartamentul de bloc (Ionuţ, 
fiul, plecase în Canada) și are frecvent coșmaruri, pe 
care încearcă să le descifreze. Într-una din zile, merge 
la cabana din pădure, însoţit de Lupu, un câine ciobă-
nesc abandonat, pe care îl îngrijește de mai mulţi ani. 
Petrecându-și noaptea în pădure (topos având multiple 
conotaţii), lui Florin i se pare că „vede” o nălucă ce-l 
îndeamnă să se apropie de ea. „Simţi cum somnul îi dă 
târcoale. În noaptea străvezie, o răsuflare trecu ca un 
fior printre copacii din jurul cabanei. Ciudat. Se văzu, 
deși rămăsese în fotoliu, desprinzându-se de sine, ca 
într-o dedublare, și apropiindu-se de fereastră. Afară, 
o făptură învăluită-n giulgiuri cenușii, cu un păr lung, 
răvășit de vânt, își întindea mâini rămuroase spre chipul 
lui, cutremurându-l cu ochii care străluceau, sfâșiind în-
tunericul, chemându-l parcă.” Semnificaţia misterioasei 
apariţii iese la iveală în ziua următoare: inginerul face 
un infarct. Emoţionează prietenia aparte dintre om și 
câine. Lupu aleargă în sat să ceară ajutor, iar după ce 
stăpânul e internat, îl așteaptă – cu același devotament 
cu care fusese el însuși îngrijit – la ușa spitalului.

Naraţiunea Ape adânci debutează într-o toamnă 
târzie. Mihai Iovan, de treizeci de ani, călătorește cu au-
tobuzul dinspre satul natal, Costișa, către orașul în care 
locuiește. Camera de filmat a naratorului trece în revistă 
peisajul, văduvit acum de „lanurile de grâu aprinse de 
soare” și de „limpezimea verde-odihnitoare a grădinilor”, 
după care se îndreaptă către ceilalţi călători, mai toţi 
„măcinaţi de gânduri, obosiţi, parcă n-ar fi trecut prin 
duminică”. Până aici, nimic senzaţional. Doar o trans-
misiune directă, cu efect de real, surprinzând mișcări, 
gânduri și replici posibile într-un mijloc de transport.

Punctul forte al povestirii îl constituie visul tâ-
nărului (o întâmplare din copilărie, cu bunicul său, care, 
pentru a-și ţine promisiunea făcută de ziua nepotului 
– prinderea monstrului apelor –, este tras în adâncuri 
de peștele uriaș), succedat pe nesimţite de un accident 
rutier. La spital, o jună asistentă, cu sufletul și mintea 
hrănite de lecturi, se îndrăgostește de Mihai (iată, din 
nou, o întâlnire hotărâtoare, pe linia celei din Labirin-
tul), miracolul iubirii readucându-l la viaţă.

Providenţială se dovedește și povestea de dra-
goste dintre cei doi protagoniști ai naraţiunii Vacanța de 
iarnă (scrise la persoana întâi), însă de data aceasta ea 
nu izbutește să învingă moartea. Invitată de colegi într-o 
escapadă la munte, naratoarea, o profesoară de 26 de ani, 
merge împreună cu Mircea, prietenul ei. Paginile în care 
e devoalată „beţia dăruirii” aduc în prim-plan imagini de 
o rară delicateţe, recognoscibile și în lirica de dragoste a 
Rodicăi Dragomir. Împlinirea erotică este însă curmată 
la scurt timp, deoarece tânărul va fi prins într-o avalanșă, 
împlinindu-se astfel un mai vechi coșmar al persona-
jului feminin. Moartea lui reprezintă tributul plătit de 
eroină pentru iniţierea în tainele trupului îndrăgostit și 
în frumuseţea ireală a munţilor înzăpeziţi: „Sufletul lui 
Mircea a rămas pulverizat în frumuseţea albă și rece ca 
să-i dea suflare și fiinţă din fiinţa lui. Eu, ca într-un ritual 
sacru și crud, am plătit jertfa iniţierii. Muntele își luase 
răsplata pentru ce-mi dăruise în aceste zile. Într-un timp 
atât de scurt am trăit și extaz, și agonie. Mă simţeam 
pustiită, ofilită, golită de viaţă”.

În Caii sălbatici, proză apărută și în paginile 
revistei „Nord Literar”, cea mai mare parte a acţiunii se 
desfășoară în Pădurea Letea din Delta Dunării. Marin, 
flăcău iubitor de primejdie și de aventură, acum student la 
Oxford, vine acasă, la Sulina, să-și petreacă vacanţa. Sunt 
inserate în continuare tot felul de informaţii despre isto-
ricul, populaţia și geografia Sulinei, panseuri cu privire la 
maturizare și la necesitatea creării unor amintiri comune, 
sunt reproduse conversaţii obișnuite, pe teme cotidiene, 
între membrii familiei lui Marin – adică tot atâtea strata-
geme prin care prozatoarea tergiversează episodul-cheie, 
stârnind și mai mult curiozitatea cititorului.

(Continuare în pagina 18)
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Ioan Pintea: – Domnule Cornel Cotuțiu, aveți 
nostalgii?
 Cornel Cotuţiu: – Da, cred că este inevitabil, 
mai ales când e vorba și de o anumită vârstă, gândul îţi 
fuge înapoi și îţi apar anumite imagini pe care le-ai uitat, 
dar ele revin proaspete. Și nu doar imagini plăcute. Am 
avut o copilărie destul de tensionată, așa că mai degrabă 
nu uit acele momente.

 I.P.: – Cred că e bine ca în nostalgie să recu-
perezi și bucuriile.
 C.C.: – Da, în special de la vârsta fragedă.

 I.P.: – Cu siguranță, mari bucurii au fost și… căr-
țile. Cărțile pe care le-ați citit, cărțile pe care le-ați scris...
 C.C.: – Sau care mi-au fost citite. Eu știu de Anna 
Karenina de când eram analfabet. Mama mea citea cu 
voce tare, în timp ce tatăl meu bătea pingele, și tot din 
vremea anilor mici știu de Goga, citit tot de mama.

 I.P.: – Tânăr fiind, am participat la lansarea 
cărții de debut – În căutarea altui final. Ţin minte și acum 
ceea ce a scris D.R. Popescu despre dumneavoastră și, 
implicit, despre Beclean: „Cornel Cotuțiu e profesor  
într-o localitate, nu prea mare, ca să fie oraș, și nici prea 
mică, să fie comună, în Beclean, Beclean pe Someș”.
 C.C.: – În 1968, când s-a trecut la noua împăr-
ţire administrativă a ţării, atunci o sută de localităţi 
mari au primit statut de orașe. În această situaţie a fost 
și Becleanul. La intrarea în Beclean, dinspre Coldău, 
cineva a scris cu creta pe tabla rutieră: această comună 
se numește orașul Beclean.

 I.P.: – Am și eu nostalgiile mele legate de  
Beclean. În tinerețe, mergeam adesea împreună, pe-
ripatetizând despre literatură, înspre Someș. Sunteți 
născut aici sau doar ați copilărit aproape de Someș?
 C.C.: – De la șapte ani ne-am mutat în casa con-
struită de tatăl meu. M-am născut pe o stradă de lângă 
Banca Transilvania, unde mi-am petrecut primii trei ani de 
viaţă, după care ne-am mutat dincolo de Biserica Catolică, 
până când tatăl meu a construit casa, în așa-zisul parc, și nu 
este vorba de parcul orășenesc, ci de cartierul Parc, care pe 
vremea grofului Bethlen fusese un parc imens dendrologic 
superb, înspre Beclenuţ. Someșul a rămas pentru mine 
punctul de reper al existenţei și, nu întâmplător, i-am dat 
o denumire poetică chiar în titlul cărţii mele mult chinuite 
– Șarpele albastru. O metaforă.
 

I.P.: – În cărțile pe care le-ați scris, fie că e 
vorba de romane, de publicistică, de memorialistică… 
amintiți mereu de Beclean.
 C.C.: – Îi necăjesc pe bistriţeni afirmând că eu 
vin din occidentul judeţului Coșbuc-Rebreanu.

 I.P.: – Ați fost foarte mulți ani profesor...
 C.C.: – Da, categoric, un profesor este profesor 
până la capătul vieţii, chiar dacă nu mai e la catedră. E alt-
ceva un contabil sau un inginer, dar unui profesor adevărat 
cei din preajmă întotdeauna i se adresează, indiferent de 
cât ar fi de înaintat în vârstă, cu domn profesor.

 I.P.: – Publicistica dumneavoastră e o publi-
cistică de atitudine. Prea puțin encomiastice, textele 
semnate de Cornel Cotuțiu sunt texte „tari”, incisive, 
scrise cu nerv polemic, texte care te pun pe gânduri 
sau care te îndeamnă să ai și tu o anumită atitudine. 
 C.C.: – I-am obișnuit pe cititorii mei cu stilul meu 
de a fi rău. Uneori, mi se reproșează glumeţ: Mă, zgârie 
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„BECLEANUL ESTE PREZENT 
ÎN TOATE CĂRȚILE MELE DE PROZĂ”

mai tare. Nu pot să fiu indife-
rent faţă de cele din preajma 
mea tocmai din dragul pe 
care-l am faţă de oamenii 
din jurul meu, dar acolo unde 
trebuie să remarc faptele fru-
moase o fac fără reţinere, dar, 
tot așa, fără reţinere, și dau 
palme, în termenii rezonabili 
ai publicisticii.

 I.P.: – Ați călătorit mult. Ați scris foarte 
mult despre comunitățile românești de dincolo de 
graniță…
 C.C.: – Am stimulat acest sentiment de a aparţine 
unei făpturi europene, care sunt românii. Într-adevăr, dacă 
e să luăm harta României, cu excepţia Văii Timocului, unde 
voi merge în primăvară, în rest, tot ceea ce este în jurul 
hotarelor, nu întotdeauna adevărate ale României, am 
străbătut, dar și am „șezut” acolo. De exemplu, am fost în 
Ungaria, la Gyula, sau în Basarabia, pentru că nu-mi place 
să spun Republica Moldova, în zona românească a Ucrainei, 
cum de altfel, oriunde am fost în Europa, și sunt puţine ţări 
pe care nu le-am „călcat”, nu numai că am străbătut spaţii, 
dar am și șezut, am zăbovit între oameni. E formidabil să 
fii în Bretania, în nor-
dul Franţei, să șezi 
undeva la o familie și 
să te duci la cișmea cu 
găleata după apă și s-o 
duci în casă. Locuiești 
efectiv împreună cu 
ei, exiști cu ei, cu ro-
mânii de acolo.

 I.P.: – Da, 
este foarte impor-
tant că ați lăsat 
mărturii în cărțile 
de publicistică des-
pre aceste comuni-
tăți de români, despre împlinirile lor, despre proble-
mele lor. De fiecare dată când v-ați întors din aceste 
călătorii, ați publicat „la cald” impresii emoționante 
despre diaspora românească.
 C.C: – Am avut norocul și am beneficiat de re-
dacţii care au fost binevoitoare, generoase cu mine, în 
a-mi publica texte de orice fel care priveau o largă masă 
de cititori, și la Bistriţa, dar și publicaţii din Ungaria, 
SUA, Canada.

 I.P.: – Vă văd acaparat foarte puternic de 
publicistică. Aveți sentimentul că ați neglijat romanul, 
proza scurtă? Deși ați publicat, între timp: Spate în 
spate, Scorbură în cuib, Ce rămâne, În căutarea zăpezii, 
Pavilionul, Ce nu se pierde, Douăzeci, Paranteză deschi-
să, După cinci minute (romane, nuvele, povestiri)...
 C.C.: – Nu. E vorba de texte prozastice și texte 
publicistice. Nu e un raport echilibrat între ele, dar nu 
m-am certat vreodată că e cazul să mai scriu și proză. 
În momentul în care am simţit nevoia, m-am apucat și 
am scris o povestire, am început să concep un roman. 
Dar, exerciţiul de condei diurn, într-adevăr, a fost în 
domeniul publicisticii.

 I.P.: – Am amintit de călătoriile dincolo de 
granițe. Sunteți un călător neobosit. În țară ați mers 
peste tot. 
 C.C.: – Am fost călător nu cu roata, nici a tre-
nului, nici a mașinii, nici a bicicletei. Am mers pe jos. 
Am străbătut sute de kilometri din ţara aceasta pe jos.

 I.P.: – Ani de zile, cât ați fost profesor în 
funcțiune, ați făcut, împreună cu elevii dumneavoastră, 
nenumărate excursii.
 C.C.: – Da, și vreau să mă laud. La un moment 
dat am făcut o sumă a acestor excursii, fie de o zi, fie de 
o săptămână. I-am dus pe copii în lumea românească 
în cel puţin cincizeci de excursii.

 I.P.: – Deci, după ce că ați predat excelent 
limba și literatura română la clasă, i-ați dus pe acești 
copii să vadă locurile și monumentele culturale / lite-
rare reprezentative...
 C.C.: – În această privinţă, mi-a rămas în memo-
rie felul meu de a fi în raport cu elevii, și nu numai, cu 
familia. În aceste excursii, și acest lucru l-am preluat de 
la Mircea Maliţa, te duci să vezi, dar în bună măsură te 
duci să confirmi văzând ceea ce știai despre ceea ce vezi. 
Deci, dacă te-ai dus la Săpânţa, până când ajungi acolo, 
tu, tânărul, știi că pe traseu întâlnești cutare și cutare 
locuri, fapte, istorie. Deci, îţi confirmi ceea ce știai deja.

 I.P.: – Da, mi se pare foarte important 
exercițiul acesta pedagogic… Înveți despre Sadoveanu 
și te duci la Casa Sadoveanu; înveți despre Blaga și te 
duci în Lancrăm; înveți despre Rebreanu și te depla-
sezi, profesor și elev, la Târlișua, Maieru, Prislop, Valea 
Mare… În acest sens, sunteți un model pentru urmașii 
de la catedră…
 C.C.: – Nu doar eu, mai sunt și alţii. Și eu am 
învăţat tot de la alţii.

 I.P.: – Da, dar cred că sunteți campion. Sigur 
sunteți campion! Ați amenajat, la Colegiul Național  

„Petru Rareș”, la 
care ați fost profesor 
timp de patruzeci 
de ani, un cabinet 
de literatură unic, 
aparte. Am petre-
cut multe clipe în 
acel cabinet. Îl am și 
acum în minte… 
 C.C.: – Din 
păcate, acum și eu 
îl am doar în minte 
sau eventual în fo-
tografii, pentru că de 
cinci ani cabinetul a 
fost anulat, compo-

nentele lui sunt undeva prin podul clădirii școlii la care 
am profesat.

I.P.: – În acest cabinet, era suficient să pri-
vești și să citești planșele și fotografiile cu care erau 
„tapetați” pereții și, dintr-un foc, puteai să înveți o 
mulțime de lucruri din și despre literatura română. 

C.C.: – Îmi face plăcere să-mi amintesc și să le 
spun și altora că, în acest cabinet numit „Liviu Rebreanu”, 
din 1990 încoace, au fost și doi miniștri ai Învăţămân-
tului și, fără să știe unul de celălalt, au zis: „Așa ceva nu 
există în sistemul de învăţământ românesc”.

 I.P.: – Ce înseamnă Becleanul pentru dumnea-
voastră?
 C.C.: – Becleanul este prezent în toate cărţile 
mele de proză, chiar și fără a-l numi, cu atmosfera lui 
de-a lungul timpului. Romanul Ce rămâne evocă o 
Transilvanie de la sfârșitul secolului XIX, și chiar dacă 
acţiunea e plasată în zona Brașov – Săcele – Făgăraș, 
paginile sunt pline de Beclean. În publicistică am făcut 
mereu referiri la personalităţile acestui loc, la oameni, 
la năravuri, la deficienţe, lucru care uneori a produs 
supărări administraţiei locale, dar până la urmă s-a 
trecut peste ele. Pentru mine, Becleanul este steaua mea 
polară.

 I.P.: – O bună perioadă de timp, ați redactat, 
împreună cu alți confrați scriitori, revista „Minerva”...
 C.C.: – Cea mai importantă revistă din zona 
Bistriţei, din toată istoria Bistriţei, a fost „Minerva”, pe 
care noi am scos-o zece ani și care avea rezonanţă în tot 
spaţiul românesc…

 I.P.: – În „Minerva” au publicat nume importan-
te: critici literari, prozatori, poeți, eseiști, traducători. 

Cornel Cotuțiu și Ioan Pintea

→
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Aniversare
Aici au debutat și câțiva tineri autori foarte talentați…
 C.C.: – Revista „Minerva” i-a stimulat și au 
început să devină nume de referinţă. Revista a avut 
colaboratori din toate centrele de cultură ale ţării, de 
la Iași, de la Constanţa, Timișoara sau Oradea.

 I.P.: – Să nu uităm de „Saeculum”, căruia i-ați 
dedicat o carte-document…
 C.C.: – La o întâlnire „Saeculum”, de la Baia 
Mare a venit un autocar de dornici de literatură.

 I.P.: – „Saeculum” a fost o mișcare culturală 
foarte-foarte importantă…  
 C.C.: – Ovidiu Pecican, personalitate a Clujului 
actual, remarca acest lucru referitor la Cenaclul „Saecu-
lum”. Cenaclu l-am numit noi, dar a fost mai mult decât 
un cenaclu, a fost o mișcare cultural-literar-artistică de 
anvergură naţională.

 I.P.: – Ce scrieți în momentul de față, ce pre-
gătiți pentru tipar?
 C.C.: – Cred că am realizat ceva fără precedent 
în literatura noastră, și nu mă laud. L-am depășit cu 
mult pe Sadoveanu, care într-un an a publicat trei cărţi. 
Eu, în doi ani și două luni am publicat opt cărţi. În 
douăzeci și șase de luni am publicat opt cărţi. Undeva, 
cândva, voi încerca să explic dedesubturile acestei hăr-
nicii, cum spunea cineva. Dar parcă nu e vorba numai 
de hărnicie, ci și de alte lucruri mai profunde.

 I.P.: – E o performanță. Când scrieți, diminea-

→
ța, seara, peste zi? 
 C.C.: – Îmi amintesc 
de declaraţiile unor scriitori 
de mare înălţime care spu-
neau: „Eu prefer să scriu în 
orele de dimineaţă” ori, l-am 
invocat pe Sadoveanu, el 
se plimba până spre prânz, 
când concepea ceea ce are 
de scris și pe urmă se așeza 
la masă și scria până când 
termina ceea ce are de scris. 
Liviu Rebreanu scria numai 
noaptea. Eu, oriunde mă 
duc, în momentul în care nu am pix și hârtie la mine 
intru în derută, în draci. Când îmi vine ceva, scriu atunci, 
pe loc. Indiferent că sunt în tren, că sunt pe o bancă în 
parc, sunt pe stradă, mă retrag și notez ce „mi-a răsărit 
în scăfârlie”.

 I.P.: – Cum vreți să încheiem acest dialog?
 C.C.: – Închei aducându-mi aminte de o zicere 
afl ată de la superbul intelectual de la Maieru, Sever Ursa, 
care spunea că pe valea lui este o vorbă: „Cumva o fi , că 
niciodată n-a fost să nu fi e nicicum”. 

(Fragment dintr-un dialog amplu Ioan Pintea / 
Cornel Cotuțiu, apărut în cotidianul „Răsu-
netul”, extras din fi lmul documentar „Cornel 
Cotuțiu – 75”, realizat de Florin Săsărman.)

 Scriitorul Cornel Cotuţiu mi se relevă ca un 
scriitor fără un teritoriu circumscris cu rigoare, ci cu o 
ţară de subiecte care, în viziunea lui, nu are hotare. Este 
ţara iluziei, a imaginaţiei, a călătoriei pe cont propriu 
între două mari referinţe ale scrisului: de la proză la pu-
blicistică. Este cronicarul care a bătut realitatea cu pasul 
și a ridicat-o în zona în care numai cuvintele sunt stă-
pâne. Cornel Cotuţiu a oscilat în construcţia epică între 
faptele trăite și cele trăite în imaginar. Realul imaginat 
de autor poartă amprenta unor iscodiri cu profunde 
note personale. Înjghebând aceste rânduri, mi-a sărit 
în faţă, ca o pasăre măiastră, un crez al lui C. Brâncuși, 
care mă ajută să dezleg enigmele 
creaţiei lui Cornel Cotuţiu. Zice ma-
estrul: „Arta este realitatea însăși. 
Arta nu este o evadare din realitatea 
cea mai adevărată, poate singura 
realitate valabilă”. Poate fi  scuturată 
afi rmaţia lui Brâncuși, trecând prin 
rândul diferitelor arte, dar un lucru 
este cert: creaţia este o presiune con-
tinuă asupra realului, cel imaginat de 
autori. În această situaţie este și noul 
volum al lui Cornel Cotuţiu, Pompa 
de iluzii 2 (Editura Școala Ardeleană, 
2020). Este o dare de seamă a celor 
care i-au citit opera, îl cunosc și au 
depus mărturie. Precum primul vo-
lum cu același titlu (2008), și acesta 
cuprinde o sumedenie de articole, 
note, aprecieri critice, fotografii, 
extrase din jurnalele altor scriitori. 
Autorul nostru, cinstit anul acesta, 
la mijloc de februarie, la împlinirea vârstei de 75 de 
ani, la superba Bibliotecă „George Coșbuc” din Bistriţa 
(director Ioan Pintea), și-a adus aminte de o spusă a lui 
Nicolae Manolescu: „Veșnicia în artă este nedreaptă și 
ingrată”. Cum Cornel Cotuţiu nu are obiceiul descurajă-
rii de sine, ne-a explicat ce-i cu această carte-dicţionar: 
„Nimic altceva decât că îmi fac oarecare ordine în ograda 
mea, încât vecinii de azi și cei de mâine, în absenţa mea, 
să aibă o imagine mai dreaptă despre cel pe care l-au 
avut alături”. Și a doua Pompă de iluzii desfășoară pe 
spaţii largi și binecuvântate recenziile, comentariile la 
cărţile pe care Cornel Cotuţiu le-a publicat până astăzi, 
multe, generoase, analitice. Cu îndemnul marelui pro-
zator, dramaturg și un reazem pentru tinerii scriitori 
la timpul potrivit – este vorba despre D.R. Popescu –, 
Cornel Cotuţiu a intrat cu siguranţă în literatura româ-
nă. Meritul lui Cornel Cotuţiu „vine din strădania sa 

PRESIUNEA REALULUI IMAGINAT

de a deosebi adevărul vieţii de falsitatea care, de atâtea 
ori, creează confuzii, de a descoperi diferenţa dintre 
ce pare că este și ce este cu adevărat”. Cu acest portret 
epic el a înaintat în literatură, cu volumul de debut În 
căutarea altui fi nal (1978). Autorul confi rmă statuia 
scrisului. Lucian Valea (ce amintire frumoasă am cu el 
la Botoșani!) constată: „Cornel Cotuţiu a manifestat nu 
numai o superioară înţelegere a misiunii literaturii, ci și 
o susţinută preocupare de a apăra demnitatea scrisului 
în condiţii grele” (1990). Cornel Cotuţiu a scris sub 
presiunea unei realităţi incomode, pe care nu a iertat-o, 
dar s-a refugiat și în imaginarul ocrotitor. Și-a con-

struit o lume pe care a botezat-o cu 
numele lui. A sondat, rând pe rând, 
anii petrecuţi în numele prozei și al 
publicisticii, decupând cu iscusinţă 
căderile bruște din această perioadă 
sociopolitică pentru a le sublima în 
fi cţiune. Este și un maestru al deta-
liului. Mi-a rămas aproape admiraţia 
lui Cornel Cotuţiu când, peregrin pe 
continentul nord-american, a văzut 
în metrou, în cafenele, în parcuri, 
în avion tineri citind cărţi. Dar a 
văzut într-un tren spre Cluj o astfel 
de secvenţă: o tânără citea, într-un 
compartiment evident, o carte de 
proză. Așa a dat răspuns la o întreba-
re despre starea prozei, având ima-
ginea legăturii timpului cu lectura. 
 Un domeniu frecventat de auto-
rul nostru este cel al corespondenţei. 
Unul dintre cele mai frumoase dialo-

guri scrise l-a purtat cu scriitoarea Ruxandra Cesereanu, 
pe vremea când era profesoară în judeţul lui Cotuţiu, 
împreună cu soţul ei, Corin Braga. Ori cu universitarul 
V. Fanache, pe care l-a avut profesor la facultate. Plină 
de culoare este și corespondenţa cu Niculae Gheran, cel 
care-l felicită pe Cornel Cotuţiu pentru apariţia revistei 
„Minerva” (Bistriţa), precum și cea cu Vasile Gogea, care 
îi urează la un început de an: „Să dea Domnul să scriem 
cărţile pe care le gândim și să le publicăm pe cele pe care 
le scriem”. 
 În proza și publicistica lui Cornel Cotuţiu și-a 
găsit un loc de frunte preocuparea pentru a reconstitui 
idealul Marii Uniri. Nu întâmplător, N. Steinhardt 
consideră că „norocul lui Cornel Cotuţiu stă în darul 
lui de observator, în susţinuta atenţie cerută de ur-
mărirea nuanţelor psihologice de extremă fi neţe”. Cu 
răspundere și amar scrie despre Centenarul Marii Uniri. 

Bun cunoscător al istoriei înalte, este dezamăgit de felul 
în care au reacţionat, la eveniment, autorităţile române. 
Cât despre Basarabia, se reazemă pe o vorbă a poetei 
de la Chișinău, Liana Armașu: „Visul meu a încărunţit 
o dată cu mine”. 
 Volumul este și un dicţionar de evenimente, 
care au marcat mișcarea literară din Transilvania în care 
Cornel Cotuţiu a fost promotor. De referinţă rămâne 
cenaclul „Saeculum”, cu ipostaze la Dej și la Beclean, la 
care am aderat și eu, deoarece a avut respirarea vârstei 
noastre asumate, nu a aparţinut niciunei instituţii cul-
turale, niciunui organism politic. Scriam atunci despre 
cenaclul tinerilor scriitori din Transilvania, știre care a 
trezit suspiciuni. Aici ne erau aproape Teohar Mihadaș, 
Radu Săplăcan – cel care a scris pe certitudinile noastre 
literare: „Saeculum, câtă prietenie, atâta exigenţă”. Sub 
această deviză am evoluat mulţi dintre acei înaripaţi de 
iluzii. Numai la Cornel Cotuţiu a funcţionat mai bine, 
convertindu-se în peste treizeci de volume – scrieri 
care fac obiectul acestui volum, un tezaur de biografi e 
literară. 
 I-a fost dat să petreacă perioade semnifi ca-
tive în Canada și America, unde s-a manifestat ca un 
redutabil, curajos și drept publicist. Relatările despre 
românii din acel colţ de lume fac parte dintr-o Canadă 
proprie. Veverița de pe Rue Noël este un volum cinstit, 
despre o Canadă netrunchiată, văzută prin ochii unui 
bistriţean plecat în vizită la neamurile de pe Tărâmul 
Făgăduinţei. În universul domestic de pe Rue Noël, 
autorul redescoperă lumea de acasă. Un set de valori 
îl eliberează pe autor de constrângerile geografice 
culturale. De altfel, Cornel Cotuţiu a bătut cu pasul și 
cu sufl etul locurile unde trăiesc românii din jurul Ro-
mâniei. Pe această temă, mai are un frate în Basarabia: 
Vasile Șoimaru. Despre valoarea scriitorului nu mai 
are nimeni îndoială. Asta s-a văzut și la sărbătoarea 
de la Bistriţa, unde i-au conturat personalitatea Horia 
Bădescu, Radu Ulmeanu, Vasile George Dancu, Ștefan 
Mariș, Nicolae Scheianu, Menuţ Maximinian, Dumitru 
Rusan și Ioan Pintea, omul cu armonia manifestării. Eu 
îi rotunjesc portretul cu vocaţia publicistului. Izbânda 
în acest domeniu derivă din crezul lui: „Jurnalistul nu 
poate fi  decât bun sau foarte bun. Ceilalţi sunt impos-
tori; eventual jenanţi veleitari, fanfaroni, cameleoni. 
Ziaristului adevărat îi pretind coloană vertebrală, ochi 
limpede în a vedea ceea ce alţii neglijează, cunoașterea 
fără reproș a limbii române, subtilitate în stil (dar nu 
preţiozitate), evitarea improvizaţiei în redactarea arti-
colului, evitarea supoziţiilor debile, a insinuărilor de 
prost gust”. Acest crez trebuie scris în sălile de curs ale 
facultăţilor de jurnalism. În publicistică, autorul simte 
serios presiunea realului. De aceea uneori, pompa face 
explozie. Această carte, crede și autorul, vrea să dea o 
sugestie despre cum opiniile critice pot fi  tot atâtea acte 
de exigentă prietenie. Cornel Cotuţiu trăiește în preajma 
prezentului și a vieţii care a devenit istorie. 
 Despre Cornel Cotuţiu se spune că este scriitorul 
care se joacă inteligent cu literele între tradiţionalism 
și modernism într-un atelier de creaţie înconjurat de 
numele marilor scriitori care nu l-au lăsat să aţipească în 
istoria literaturii. Mă leagă de Cornel Cotuţiu o jumătate 
de veac de prietenie. Dar ne mai unește ceva, lucru pe 
care-l mărturisesc pentru prima dată: numele de familie 
ale mamelor noastre – Elena Bătinaș (Cornel Cotuţiu) 
și Doca Batin (Gheorghe Pârja). 

Gheorghe PÂRJA
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Interpretări

 Desigur că un poet se citește înainte de toate 
pentru poezia lui. Dar nu se poate ignora restul creaţiei, 
fie că e vorba de proză, critică sau eseistică. Pentru cei care 
doresc să-l cunoască pe Gheorghe Pituţ, în intimitatea 
lui, acest lucru este aproape obligatoriu, deoarece poetul 
a fost și jurnalist activ, urmărind cu atenţie viaţa literară, 
creaţia poetică a confraţilor săi și ceea ce cultura română, 
în ampla ei desfășurare zilnică, aducea sub privirile 
dornice de noutate ale scriitorului. Lucrând în redacţiile 
unor reviste literare, Pituţ se număra printre cei care 
consemnau fenomenul literar, îl disecau și îl comentau, 
ajutându-l să rămână mereu cantonat în zona fertilă a 
unui spaţiu literar cutreierat de rodnice aluviuni și sugestii 
constructive. Ca om, era prietenos și disponibil la dialog, 
iar întâlnirile cu el însemnau pentru noi, cei din provincie, 
oaze binecuvântate de schimburi de idei, de informaţii, de 
referinţe culturale utile. Consumate la redacţiile revistelor 
„România literară” și „Viaţa românească” sau la Casa 
Scriitorilor, ele aveau aerul unor revederi întotdeauna 
dorite, al unor episoade  soldate cu invitaţia de a colabora 
la revistă sau la almanahurile ingenioase pe care el 
le proiecta. Era un om dintr-o bucată, franc, devotat, 
pilduitor. Un adevărat om de cultură, care se străduia 
să fie la zi cu tot ceea ce se întâmpla pe plan cultural, să 
nu  ignore participarea la un concert sau la o expoziţie de 
pictură. Cultura lui era solidă și provenea înainte de toate 
din epoca studiilor liceale și universitare a numeroaselor 
lecturi proprii, care l-au adus în preajma unei întâlniri 
permanente cu tradiţia și cu contemporaneitatea, așa 
cum se poate vedea din cuprinsul celor două volume de 
eseuri și comentarii literare ale sale, Locuri și oameni, 
scriitori și parabole (Cartea Românească, 1982) și 
Culoarea visului (România Press, 2003). Volumele au 
un sumar bogat de recapitulări și popasuri în preajma 
marilor creatori de poezie, de întâlniri cu confraţii poeţi 
sau de trimiteri la evenimente literare sau culturale 
care l-au marcat. Una dintre acestea se referă la vechiul 
locaș de cultură bihorean, Liceul „Samuil Vulcan” din 
Beiuș, unde tradiţia învăţării limbii latine era una dintre 
caracteristicile acestei școli, de pe băncile căreia au ieșit 
numeroși umaniști și scriitori. Liceul beiușean tocmai 
împlinise 150 de ani de la întemeiere, când pana sa a 
consemnat evenimentul, scriind: „După Blaj, Beiușul a 
fost considerat în timpul sutei XIX și până după Primul 
Război Mondial drept suflet și inimă a culturii române 
din Transilvania”. Numeroasele generaţii care au absolvit 
aici au umplut comunele și satele Bihorului, Sătmarului, 
Sălajului, Aradului și Banatului cu absolvenţi inimoși, cu 
dascăli și preoţi care au pus umărul la cultivarea satelor, 
la pregătirea lor pentru Marea Unire. Învăţământul 
clasic era aici atât de vestit, încât „un absolvent de la 
Beiuș știa atâta latină, cât nu știe azi un profesor și 
această bună stare a învăţăturii n-a fost legată numai de 
secolul trecut, ci a continuat până după al Doilea Război 
Mondial”. Cât privește nevoia de cultură, el credea 
în Instituția scrisului ca un element de obligativitate 
pentru cel care se simte chemat să-și aștearnă producţia 
intelectuală, deoarece „creatorul de literatură trăiește 
în mijlocul relaţiilor sociale și dacă e adevărat că este 
influenţat de acestea, nu-i mai puţin adevărat că opera 
lui influenţează la rândul ei conștiinţele”. Ea trebuie să 
fie scrisă astfel încât „oglindirea artistică să aibă putere 
de exemplu pentru conștiinţa majorităţii oamenilor”. Nu 
degeaba a așezat această tabletă la începutul volumului 
său Locuri și oameni, scriitori și parabole. Volumul 
ni-l recomandă pe poet drept un adevărat degustător 
de literatură și un observator atent al noutăţilor din 
spaţiul literar, în interiorul căruia își durează propria 
tablă de valori, prin incursiuni periodice în creaţia 
poetică reprezentată de clasicii Eminescu, Coșbuc, Goga, 
Arghezi, Bacovia, Phlippide, fără a lăsa la o parte volumele 
contemporanilor săi, Tomozei, Turcea, Alboiu, Mircea 
Ciobanu, Mircea Micu, Radu Ulmeanu, Ion Gheorghe, 
Anghel Dumbrăveanu, Ion Horea, Grigore Hagiu, 
Ioan Alexandru, Adrian Păunescu, Mircea Dinescu, 
Dan Laurenţiu etc., iar dintre prozatori, Sadoveanu, 
Lăncrănjan, Fulga, Fănuș Neagu și mulţi alţii.

Remarcabile la el sunt spiritul iscoditor, 
dorinţa de a trece dincolo de faptele comune, prin 
apelul la ediţii și culegeri făcute de specialiști, cum 

Mircea POPA
GHEORGHE PITUȚ ȘI SENTIMENTUL CULTURII

sunt cele ale lui Perpessicius în cazul lui Eminescu. 
Pentru Gheorghe Pituţ începutul tuturor lucrurilor, 
acel alfa și omega nu este decât Eminescu, poetul 
astral al versului românesc, fără de care literatura 
noastră n-ar fi putut exista. Popasul în preajma lui îi 
aduce poetului sentimentul veneraţiei: „Structura, 
strălucirea și inefabilul operei sale sunt de neatins, 
de aceea nu trebuie să obosim niciodată a-l celebra”. 
Poetul salută apariţia seriei de Opere, stăruie asupra 
prozei și a publicisticii de la „Timpul”, afirmând că, 
de la un moment dat înainte, direcţia programului 
politic al conservatorilor era dat tocmai de articolele 
eminesciene. Eminescu își depășea cu mult colegii de 
partid prin analiza minuţioasă a condiţiilor sociale 
din societatea românească, luând atitudine împotriva 
păturilor superpuse și făcând elogiul muncii și al 
ţăranului, singura clasă productivă pe care se baza 
eșafodajul social. Răul cel mare era sărăcia, pe care a 
pus-o pe seama conducerii politice proaste. Din această 
cauză a pledat pentru publicarea integrală a operei, 
văzând în creaţia acestuia un îndreptar de care trebuie 
să ţinem seama. Pe plan poetic îi găsește continuatori în 
Goga și Arghezi, poeţi care definesc alte spaţii sufletești 
ale naţiei, printr-o strălucire demiurgică venind din 
ritmul eminescian. Verbul iniţiatic, logosul armonios 
al cuvântului este cel care îl fascinează și adeseori se 
oprește asupra lui pentru că e convins că măiestria 
literară e o chestiune de limbă. De aceea, stilistica frazei 
sau ingeniozitatea prozodică face parte din aprecierea 
sa critică. Este și cazul lui Sadoveanu: „Limba scrisă de 
Sadoveanu, spune el, este ca o lumină atât de concretă 
și grea, încât nu mai poate fi ștearsă, după apariţia ei, 
niciodată din realitatea noastră; fiind o expresie diferită 
a prezentului, ea comunică nebănuit de adânc cu el, 
neidentificându-se cu graiul cronicăresc; ea este de o 
fiinţă cu istoria și evenimentele cele mai verosimile din 
cronici; de cele mai multe ori, ea se aplică descrierii 
lumii cu atâta artă, încât pare mai degrabă substanţă 
decât expresie a scrierii”.    

Un loc important în scrutarea timpului 
istoric în care trăiește îl reprezintă legătura intimă cu 
poeţii generaţiei sale, asupra cărora se pronunţă în 
cunoștinţă de cauză, citindu-le volumele și căutând 
în opera lor semnele noutăţii și ale originalităţii pe 
care ei o aduc. Astfel, Ion Gheorghe este „marele 
cântăreţ al unei lumi străvechi ale cărei valori de 
aur se pierd”, Ioan Alexandru își clădește poezia pe 
viziunile patriei eterne a poporului nostru, „sublimări 
ale dramatismului, bucuriei durerii și sfinţeniei vieţii 
eroilor și mulţimilor”; Daniel Turcea îl impresionează 
prin „muzica dulce, nebănuită a limbii române, cum 
iarăși numai la Eminescu am auzit”; Dan Laurenţiu 
reușește prin viziune să încorporeze lirismul chiar în 
„domeniul arid al ideii pure”;  Nichita este „Poetul genial 
și Omul fără pereche”, „simbolul curajului și frumuseţii 
care nu admite replică”.  Desigur vom găsi între textele 
sale multe altele închinate unor colegi de breaslă și de 
generaţie, unora din numeroșii prozatori care au făcut 
cerul literaturii mai suportabil și mai limpede. Nu vom 
mai stărui asupra acestor texte îmbelșugate în metafore 
și în caracterizări pline de har, deoarece popasurile 
sale eseistice antrenează o mare masă de sentimente, 
scene, decupaje peisagistice, cugetări, parabole, 
legate de călătoriile sau rememorările poetului. Ele 
sunt pagini de mare reverie artistică, momente de 
viaţă, clipe de meditaţie. Am situa în rândul acestora 
paginile despre Țara Bihorului, Țara Maramureșului, 
despre munte, pădure, mare, peștera timpului, Avram 
Iancu, Munţii Apuseni, Micul Prinţ, ploaia de culori 
în rândul operelor de artă care-l fascinează și care 
l-au cucerit pentru totdeauna. Pituţ este un admirabil 
peisagist, un îndrăgostit de lucruri eterne și esenţiale 
chiar dacă nu de puţine ori își pleacă privirea și asupra 
celor din preajmă. Nu ocolește nici pictura bună, nici 
sculptura care eternizează și nici monumentele naturii 
care trebuie mereu redescoperite. Între acestea din 
urmă așază Munţii Apuseni, cei care îi ocroteau satul 
natal  de zăpezi, furtuni și alte intemperii nedorite. 
„Muntele pe care-l vedeam seară de seară adormind 
în cer mi-a părut totdeauna un uriaș paznic, un scut 

universal, dăruit anume pentru a feri de vânturile mari 
și de iernile care se prăbușeau deasupra lui, astfel că 
zăpada, neaua copilăriei, rareori trecea de un metru pe 
dealul meu, iar vara furtunile galopau tot spre munte, 
deoarece acolo temeliile de granit și de arbori erau 
pregătite să primească și tunete și trăsnete de orice 
intensitate (...) În copilărie, Muntele era negru de verde, 
materia lui densă mă atrăgea printr-un fel de gravitate 
orizontală, chiar în vis când zburam, traversându-l 
de atâtea ori ca printr-un tunel luminat, zborul mă 
ridica lin pe cel mai înalt pisc, beat de înălţimi și 
răcoare cerească” (Acasă, muntele). Nu altceva simte 
el despre pădurea ocrotitoare din preajmă, despre 
care scrie pagini tulburătoare în Din lumea pădurii, 
elogiind ţinutul plin de taină al unei lumi virginale 
cutreierate de numeroase surprize animaliere, cum 
ar fi povestea cu căprioara care-i veghea somnul:  
„Într-un costum de culoarea pădurii adormisem de 
cu seară pe un morman de frunze uscate lângă un 
izvor, astfel că picioarele mi-ajungeau până aproape 
de prundul pe care se revărsa o limbă de apă subţire 
ca o sprânceană. Când m-am trezit în zori o căprioară 
stătea în faţa mea în genunchi; era toată un tremur și 
n-am reţinut nici imaginea trupului ei diafan, nici a 
picioarelor subţiri ca niște trestii muiate la capete într-
un  clei de abanos, decât capul întors spre mine cu doi 
ochi mari (de o blândeţe insuportabilă), care creșteau 
neîncetat până n-am mai văzut decât un singur ochi și 
brusc s-a făcut iarăși noapte” ( În lumea pădurii).

Asemenea interpolări în textul unor articole 
critice vin să adauge un plus de culoare și sevă 
narativă în mijlocul unor construcţii cu valoare 
justificativă ţinând de registrul convenţiilor literare. 
Mare stilist și pasionat degustător de fineţuri literare, 
el sadovenizează adeseori, se lasă prins în plasa 
fermecată a fanteziei spre a crea pretexte pentru mici 
istorisiri, fabule, parabole, incizii sufletești. Sunt mici 
nuclee de proză adevărată, scurte scăpărări de proiecţii 
de gând, care însoţesc textul critic cu oaze desfătătoare 
de descărcări metaforice, dispuse precum ochiurile 
de apă într-un deșert arzător. Privirea le caută și 
dorinţa de respiro le oferă capacitatea pulsatorie 
de reîmprospătare și refacere a privirii aţintite prea 
strâns spre centrul cercului de ţintă. Demn de relevat e 
și modul în care încurajează pe tinerii debutanţi, cum 
se oprește asupra mișcării artistice din provincie, pe 
care o integrează fluxului naţional. Între producţiile 
editoriale care îi atrag atenţia se numără și Calendarul 
Maramureșului, sculptura lui Mihai Olos sau poezia 
lui Radu Ulmeanu. Volumul Patinoar al acestuia din 
urmă este comentat sub titlul generos de Căutarea 
luminii, văzând în el „concreteţea realului animat de 
manifestări demoniace”, experimentând „îndelung 
și neștiut așa cum unii arbori înfloresc superb în 
păduri neumblate”. Calificând volumul acestuia ca un 
„strălucit debut poetic”, Gheorghe Pituţ își dovedește 
harul diagnozei și al profeţiei literare, precum un 
călător misterios în pădurea de metafore a poeziei.
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Poezie

 S-a născut în 17 aprilie 1925. Este poet, 
prozator, critic și istoric literar. Licențiat al 
Universității din București. Doctor în filologie. De-
butează în volum, în Caietul debutanţilor (Editura 
Albatros, 1975). Paralel cu activitatea didactică 
universitară, Ion Haineș a desfășurat și o boga-
tă activitate literară. Publică volume de versuri, 
două romane, cărți de critică și istorie literară din 
domeniul teoriei comunicării și al mass-mediei. În 
prezent, este membru al colectivului de redacție al 
revistei „Bucureștiul literar și artistic”, unde publică 
în mod frecvent eseuri despre literatura română 
din perioada interbelică și contemporană. 

Ion HAINEȘ 

Poezia

Poezia – un strigăt
o exclamaţie
o declaraţie de dragoste
o esenţă tare 
ameţitoare
o magie evocatoare
o tensiune inedită
inefabilă
o energie creatoare
o fereastră deschisă 
spre lume
spre corola de minuni a lumii

Cine mă apără?

Stau singur în faţa vântului, 
în faţa mării, în faţa nopţii, 
singur și vulnerabil,
nu mă pot sprijini în nicio frunză,
în nicio pasăre, în niciun curcubeu,
orice fulger mă poate atinge,
transfigurându-mă,
pot să strig ca într-o peșteră,
ecoul pașilor mei
răsună în lună, 
mă bat ploile, 
mă bate crivăţul, 
mă bate timpul,
anotimpurile vin și trec,
lăsând urme adânci în suflet, 
trăiesc o stare confuză,
un gol, o teamă,
din care doar poezia
m-ar mai putea salva.
Cine mă apără?

Starea de asediu

Sunt ameninţat din toate părţile, 
dușmani văzuţi și nevăzuţi 
mă pândesc la fiecare cotitură, 
un război absurd, epuizant, 
stau cu toate simţurile în alertă, 
să nu pătrundă din afară,
din realitatea imediată, 
niciun zvon, nicio știre îngrijorătoare. 
Am închis toate supapele, 
toate canalele de comunicare,
dar, vai, din neatenţie, 
am uitat o fereastră deschisă
și, deodată, ca din senin, 
o furtună de stări, 
de la agonie la extaz, 
s-a declanșat pe neașteptate,
asediindu-mi fiinţa, 
a fost de-ajuns să simt
mirosul părului de abanos
înmiresmând seara de septembrie,
ameţindu-mă, 
să respir în ritmul 
pasului legănat, 
să privesc adânc în ochii negri, 
profunzi, pierzându-mă, 
depunând armele, 

cucerit definitiv 
de clipitul genelor lungi,
arcuite,
care-mi luminează viaţa. 

Într-o sală de concert

Se cântă Bach
sala e plină
în semiîntunericul sacru
o liniște magică
de catedrală
o singură respiraţie
un cor al îngerilor
nicio mișcare, niciun foșnet
doar muzica, doar armonia pură
perfectă egală cu sine însăși
care pare fără început 
și fără sfârșit. 

Fotografii

Privesc fotografiile și-mi pare
Că-i văd aievea pe părinţi trăind,
Aprind din când în când o lumânare, 
Cu braţele de aer îi cuprind. 

Icoana Maicii Domnului tresare, 
Mi-s ochii-n lacrimi, mă topesc de dor,
Fantoma lor mereu în vis mi-apare
Și nu-nţeleg de ce părinţii mor.

Fotografii alb-negru, fotografii color,
Fotografii la munte și la mare, 
Fotografii acasă, în pridvor, 

Fotografii la orice sărbătoare. 
Ai grijă, Doamne, dacă mor,
O lume-ntreagă de-amintiri dispare. 

Ursul

Închis în bârlogul meu
nu voi lăsa pe nimeni 
să se-apropie
din fericire
iarna e lungă și grea
mă voi hrăni din mine însumi
până la topirea zăpezilor
când ameţit
de pământul verde
mirosind a pâine-aburindă
voi ieși-n faţa voastră
orb, implorându-vă:
„– trageţi!”
atunci orice glonţ 
mă va putea nimeri.

Scoicile foşnitoare

Scoicile foșnitoare ascund povești fantaste
Istorii tulburate de pe ţinuturi vaste
Memorie secretă care vibrează, cântă,
Trecutu-nchis în ele ca într-o carte sfântă.

Carte deschisă, care s-o înţelegi te-așteaptă
Și să cobori în timpuri, să urci treaptă cu treaptă 
Să știi s-asculţi în taină o stranie simfonie
Scoicile nu sunt moarte, materia e vie.

O calci doar în picioare fără să știi ce-ascunde
Dacă o-ntrebi în șoaptă, ea ţi-ar putea răspunde
Câte milenii poate sau secoli se înșiră
Până să se ivească o perlă, ca o liră.

De-aceea-n faţa mării, scoicile foșnitoare
Îţi spun povești secrete, povești nemuritoare,
Căci totul e poveste, vibraţie și cânt,
Aud vuietul mării cum freamătă-n cuvânt. 

Mirajul mării

Ca o imensă orgă, Marea cântă
Liniștitoare, furtunoase melodii,
Orchestra inefabilă mă-ncântă,
O iau cu mine-n orele târzii

Și-ncerc să prind în vers mirajul Mării,
Să pun pe note veșnicul tumult,
Dar mă întorc în liniștea-nserării, 
Inimitabilul ecou să-l mai ascult

Ce nu se lasă prins în poezie 
Transfigurând natura în Cuvânt
Cântecul Mării e o melodie
Vibrând în suflet, dar pierdută-n vânt. 

Exerciţii de respiraţie

Mă trezesc din somn ca din moarte,
apele, încet-încet, se limpezesc,
deschid ochii, mă pipăi
să văd dacă sunt viu,
deschid fereastra și, deodată, 
soarele năvălește peste mine,
ameţindu-mă,
buimac, mă mișc prin cameră 
ca un cosmonaut în imponderabilitate,
respir, fac exerciţii de respiraţie
și spun din toată inima:
„– Bună dimineaţa, Soare, bună dimineaţa!”
A început o nouă zi, 
totul stă sub semnul incertitudinii. 
Ce surprize ne mai oferă ziua de mâine?
Trăim de azi pe mâine, iar la capăt – 
– care e capătul? – ce ne așteaptă?
Refuz să mă gândesc. 
Deocamdată, fac exerciţii de respiraţie,
trag puternic aer în piept
și spun din toată inima:
„– Bună dimineaţa, Soare, bună dimineaţa!”

Clepsidra

Amân mereu un anotimp
Nisipu-ncet în mine suie
De-atâta timp aștept să schimb
Această iarnă care nu e.

Mă dor de clipa ne-ntâmplată
Copacii, păsări fără zbor, 
Atâta sevă traversată
Ucid în rădăcina lor. 

În ceas rotund o apă grea 
Îmi leagă braţele și mersul
O, de-aș putea, cum aș putea

Să-ncap întreg în universul 
acestui gând șoptit abia?
Nisipul nu m-ar mai durea. 

(M-ar vindeca de moarte versul). 
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Proză

Numele îmi este Noapte înstelată, iar adre-
sa, Muzeul de Artă Modernă din New York. Mamă 
mi-a fost talentul, iar tată, suferinţa creatorului meu, 
a lui Vincent van Gogh.

În ziua în care m-am născut, totul a decurs 
normal. M-am născut fără nimic: m-am născut goală, 
fără vreo însușire care să îmi strige numele, fără ceva 
original, nemaivăzut. M-am născut albă și pură, ca 
prima zăpadă ce se așterne în luna decembrie. M-am 
născut fără însemnătate, fără a avea pe cineva pe care 
să-l preocupe existenţa mea, dar am știut un lucru: 
m-am născut cu potenţialul uriaș al unei opere de 
artă și cu scopul de a deveni una.

Când am fost aleasă, poate a fost la întâmpla-
re, din voia lui Dumnezeu. Poate că am fost la fel de 
normală, de albă și de promiţătoare ca toţi ceilalţi. 
Dar poate și acest gând mă consolează adesea, când 
văd pe atâţia care îmi seamănă și care au ajuns deja 
undeva sus, pe culmile gloriei, poate că el, Vincent, 
venise exact după mine. Poate că el știa că pe mine 
mă va alege, poate că știa ce voi deveni, ce mă aștepta. 
Iar acea alegere a fost, pentru mine, ca o explozie de 
lumină: am simţit că zece mii de stele dansează în 
jurul meu. Am simţit că plutesc în lumină, că ea mă 
înconjoară și îmi șoptește lin. Atunci am realizat, 
mângâiată încurajator de soarele pe care prea puţin 
îl cunoșteam, că atunci a început totul. M-am gândit: 
„Acum se dezlănţuie menirea mea și-mi prinde viaţă 
destinul”.

Ah, și prin câte am trecut în micul atelier 
al lui Vincent! Nu ar putea descrie lucrurile pe care  
le-am simţit nici cuvintele celui mai talentat poet, 
nici notele muzicale scrise pe portative de aur și cân-
tate de îngeri și nici culorile cele mai vii și cele mai 
rare, așternute pe pânză de cel mai talentat artist! 
Mă cufundam jalnic în dezamăgire și deznădejde de 
fiecare dată când eram uitată într-un colţ umbrit, 
unde lumina prea rar pătrundea, de fiecare dată când 
el alegea altă pânză să-i găzduiască o operă pe care 
o puteam, la fel de bine, expune eu. Astfel am suferit 
eu, în goliciunea-mi dureroasă. Așa a fost ascensiunea 
mea amânată tot mai mult, tot mai mult...

Până într-o noapte. Pentru toţi locuitorii 
din Saint Remy de Provence, era probabil o noapte 
oarecare. Căldura verii era încă dogoritoare după 
lăsarea întunericului și moleșeala se simţea în aerul 
din orășelul modest. Dar aici, în micuţul atelier al 
lui Vincent Van Gogh, nu reușise să ajungă toro-
peala nopţii de vară. Luna strălucea divin, argintul 
ei căzând asupra mea. Venus, mai strălucitoare ca 
oricând, ispitea spre melancolie, spre reverie pe toţi 
cei ce îi cădeau sub farmece și o priveau prea mult. 
„Ce putere are o simplă planetă, un simplu punct 

Andreea-Rita DRAGOȘ 

BIOGRAFIA UNEI OPERE DE ARTĂ

strălucitor asupra oamenilor”, m-am gândit.
L-am văzut agitat, inspiraţie și idei citin- 

du-i-se pe chip. L-am văzut frământându-se ca 
un leu închis în cușcă; un întreg ocean era închis  
într-un trup omenesc – o crudă nedreptate pe care 
încă o condamn. I-am văzut în ochi dorinţa și amin-
tirile ce au stat prea mult în umbră în inima sa. În 
acel moment, am știut că așteptarea și dezamăgirile 
s-au terminat: urma să îmi primesc sufletul.

Momentul culminant: prima atingere a pen-
sulei. Fiori m-au asaltat complet, m-au debusolat. 
Încă o mie au urmat-o. Și apoi încă o mie. Pot spune 
că erau ca un roi de fluturi multicolori, zburând 
graţios în jurul meu. Atingerile pensulei erau, pentru 
mine, ca niște mângâieri: le îmbrăţișam, mă lăsam 
în voia lor, ca o frunză în bătaia vântului. Le lăsam 
să mă schimbe, cu fiecare tușă scurtă, hotărâtă, ce 
trasa un drum albatru – venele, galben – carnea 
sau negru – sentimentele. Sclipirea din ochii lui mă 
întărâta, îmi hrănea iluzia faimei ce simţeam că mă 
așteaptă, că mi-e rezervată.

Și, Doamne, cât de frumoasă am devenit! Ah, 
cu câtă plăcere mă gândesc! El m-a creat din sufletul, 
din inima sa, la fel de mult ca și din minte! Două  
mâini divine de artist m-au binecuvântat. Orașul 
acesta modest, săracul, pălește în comparaţie cu cerul 
magnific al nopţii, mai strălucitor și mai viu decât ori-
ce zi. Unsprezece stele dansează parcă, înconjurate de 
globuri de lumină albe și galbene, ca și perechile în-
drăgostite în sala uriașă de bal. Luceafărul strălucește 
ca un soare, răspândind lumina peste tot în jurul lui, 
iar luna, împărăteasă a peisajului fantastic, tronează 
în colţul din dreapta sus, veghind asupra tuturor cu 
razele-i orbitoare. Tot ce e omenesc e întunecat, ne-
gru, căci așa se simte el între oameni – ei nu îl înţeleg. 
Dar cosmosul o face, îi înţelege toate suferinţele și îi 
oferă dulcea alinare de care are nevoie. Vincent mi-a 
dăruit un chiparos, unul falnic și înalt, ce străpunge 
cerul și se înalţă grandios – poarta de evadare, poarta 
care îl duce pe el departe, dintre casele mici, înghe-
suite și întunecoase, între aștri luminoși și mari, ca și 
sufletul lui torturat. Vincent se pierde între valurile 
lăptoase ale cerului, în miile de nuanţe de albastru 
cu care m-a creat pe mine, și visează, și speră... Cât 
de frumoasă am devenit! Cât de frumoasă m-a făcut 
el! Mi-a încredinţat ce are el mai de preţ: m-a pictat 
după asemănarea sufletului său.

Eram gata. Eram eu. În sfârșit, după toată 
așteptarea, după durerile și frustrările ce m-au mă-
cinat atât de mult timp, sunt eu! Dar... ceva nu este 
bine. Eu sunt eu, dar acum el nu mai este el. A dis-
părut sclipirea aceea din ochii săi albaștri, albaștri ca 
și cerul într-o zi senină de primăvară. Unde s-a dus 
sclipirea? Oare mi-a dăruit-o mie, oare a ascuns-o 
într-una din stelele mele? Din păcate, sclipirea este 
încă acolo, doar că nu mai este acolo pentru mine. Iar 
oceanul, oceanul ce putea învinge întregi popoare și 
munţi, și dureri? Oceanul ce a fost cu cruzime închis 
într-o inimă omenească, doar pentru că a lui Vincent 
e cea mai mare, cea mai pură? El unde este? Oceanul 
a dispărut, și-a pierdut toate valurile dăruindu-mi-le 
mie. Și nu mă mai întărâtă nimeni și nimic să fiu o 
capodoperă, să fiu tot ceea ce nu a mai fost vreodată 
văzut. Într-o singură clipă, după ce el însuși mi-a dat 
aripi, mi le-a și retezat. Dar de ce?

Mă întreb dacă m-am schimbat peste noapte. 
Lasă-mă să mă gândesc. Eram la fel atunci când m-am 
trezit în această dimineaţă? Dar dacă eu nu sunt la 
fel cum eram, următoarea întrebare este: Cine, în 
lumea asta, sunt eu?. Cine oare sunt eu pentru el, 
pentru Vincent? M-a creat cu atât de multă iscusinţă, 
cu atât de multă dorinţă! Iar apoi m-a dat complet 
uitării, cuprins de idei mai noi, mai atrăgătoare. Dar 

înţeleg acum: el m-a creat ca pe o oglindă a sufletului 
său. Iar sufletul îi este atât de frumos! Dar el nu asta 
vede. El vede în propriul lui suflet ceea ce îi spun toţi 
ceilalţi. El se vede ca un simplu nimeni, dar eu, eu 
știu că Vincent este ca și lumina între cârtiţe: există 
și este superbă, cu toate că nimeni nu o vede. Dar el 
nu înţelege încă! Și astfel, am rămas doar eu: fără 
potenţialul în care credeam cu atâta hotărâre și fără 
gloria, fără coroanele de laur la care visam cu atâta 
patimă!

Vincent continuă să creeze. Și creează lu-
cruri atât de frumoase! Pictează zile, pictează nopţi, 
pictează flori, câmpii, dealuri și stele, se pictează pe 
sine... și oceanul a revenit. Îi simt din nou valurile 
furioase, briza puternică atunci când se plimbă prin 
atelierul strâmt. Sclipirea aceea din ochii săi însă este 
tot mai rară. Totuși, îl însoţește, dezvăluindu-i mereu 
frumuseţea ce se ascunde în cele mai banale priveliști. 
La început, credeam că el dăruiește fiecăreia dintre 
picturile sale o fărâmă din ea, o fărâmă din acea 
lumină care îl călăuzește spre a ne forma. Dar acum 
înţeleg că nu este așa: fiecare dintre noi, fie că este un 
buchet de floarea-soarelui, o noapte înstelată sau un 
lan de grâu, fiecare dintre picturile sale consolidează 
acea lumină, îi dă tot mai multă putere.

***

Ah, Vincent, ce s-a întâmplat cu tine? De ce 
m-ai abandonat, de ce ţi-ai abandonat toată arta, de 
ce ţi-ai abandonat oceanul și sclipirea?

Ai plecat într-o zi. Eu te urmăream cuminte, 
umil, de la locul meu. Am așteptat atât de mult să te 
întorci! În liniște, am urmărit cum soarele dansa cu 
norii pe bolta cerească un vals superb. L-am privit 
pictând cerul cu cele mai frumoase, mai vibrante 
nuanţe roșii și trandafirii pe care le-am văzut în viaţa 
mea. Mi-a amintit de tine: mereu ai pictat cu culori 
exuberante. Până și mie mi-ai dăruit culori la care nu 
aș fi visat înainte să te întâlnesc – un cer de noapte 
mai luminos decât cel al zilei. Mi-a trecut apoi prin 
minte că probabil priveai același soare artist, același 
cer transformat în artă și că te-ai așezat undeva, 
într-un loc retras, liniștit, și că ai început să creezi. 
Deja îmi imaginam cerul de culoarea petalelor de 
bujor capturat pe una din pânzele tale, deja îţi ve-
deam mâinile mișcându-se ager ca o felină și privirea 
concentrată ca a unui lup. Dar, vai, cât de tare m-am 
înșelat! Tu ţi-ai dorit și ai reușit să te alături stelelor, 
să străluceșţi printre ele!

Acum s-au scurs anii, au trecut prea mulţi 
ca să îi mai număr. Primăverile au trecut peste mine 
fără ca tu să pictezi irișii, iar verile s-au dus, fără ca tu 
să apari vreodată dintre lanurile de floarea-soarelui. 
Lumea s-a schimbat enorm! Oamenii arată diferit, 
vorbesc diferit, gândesc diferit... cred că te-ai fi simţit 
bine aici! Sau, mai bine spus, acum. Toată lumea te 
iubește atât de mult! Toţi oamenii îţi cunosc numele 
și ţi-l rostesc cu o durere groaznică în glas, când mă 
privesc. Și îţi cunosc povestea, suferinţa!

Iar eu, eu și tot ce ai creat tu, nu ai idee cât 
de faimoase am devenit! Toate picturile tale sunt 
arhicunoscute! Tu ne-ai creat, ţie îţi datorăm totul! 
Tu ne-ai creat, iar noi nu am putut să te salvăm, dar 
îţi promit, Vincent, că facem altceva:  îţi păstrăm 
amintirea vie pe veci.  Tu m-ai făcut pe mine și m-ai 
numit Noapte înstelată, iar eu, ca răsplată, te fac pe 
tine nemuritor prin propria-ţi artă.

(Clasa a IX-a A, 
Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, Baia Mare,

profesor îndrumător: Janina Friedrich)
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Poezie

IOV – 25 ianuarie 2019, Iași

iov mă îmbracă pe dinăuntru mă dă pe dinafară e o 
hrană de soare nu dulce amară iov iov iov cu lanţuri de 
aur mă scurmă curăţă tare și doare mă doare apasă pe 
soare pe soarele inimii visului ochilor iov a născut sare 
drob pe gura cuvintelor rugăciunii în carnea așteptării 
marsupiul spaimelor terestre în faţa desăvârșirii iov 
născut căzut durut înviat reloaded nu phoenix urobo-
rus cu pene poate cerc de fier în care mestec blesteme 
păcate din neam vânturi din cele patru extreme pene cu 
lanţuri zale după care adulmec cerul la o adiere distanţă 
cutezanţă nu pe cale pe lângă drum azi nu e azi e ieri 
fără miez nu acum mestec scrâșnesc din zale la mii de 
ani depărtare de dar visul pe-o ureche tot nu-l culc nu 
renunţ ca iov desăvârșit nu e fin nu e fiat dar e fiat lux 
nu e finit infinit infinit finit cerc despădurit sângele 
neamului înnoit descremenit de iele de zale de ocale 
grele cât cerul boncăluit de cerbi pe cale dar și când 
cercul se va rupe și cerul va erupe cu o ploaie de azi ca o 
agheasmă răcoritoare ploaie de azi reloaded cu up date-uri 
scormonirea limbii în rugăciune sarea de pe buzele lui 
iov răcoare trezire urcuș zbor senin amin 

LA OGLINDĂ  – 
24 decembrie 2019, Praga – 3 ianuarie 2020, Brașov

când mi-e dor mă uit în oglindă o port mereu cu mine 
mi-am lipit oglinda de ochi androgin puţin câte puţin am 
devenit oglinda m-am îmbrăcat în ea ca în lacrimă de  
argint în stea în totale în necunoscute în volute în valuri ca 
în voaluri valurile oglinzii ca piruetele rândunicii amin

GIUMBUȘLUCURI – 23 decembrie 2019, Budapesta

inima vioară căprioară egretă furtună plâns dacă faci 
balet cu ea sigur te va prinde în valuri în care s-ar putea 
să nu știi înota să n-ai măsurile potrivite pentru vântul 
ninsorile ploile care se despletesc în minunea îndeve-
nirii să te ardă strălucirea strălucirii să urci prea în sus 
să nu poţi să cobori să simţi vântul în nori și cerul pe 
pleoape să zbori și să plângi de nemărginirea începutului 
de plinul inimii devenim unul al altuia ne întregim în 
cunoscute necunoscute amin

DESCÂNTEC. UROBORUS DE NOAPTE – 
14 septembrie 2019, București

expulzare din propria galaxie din gând din măruntaiele 
visului din noroiul nopţii putrid din caimacul zilei cu 
soare din ochi din trup din mâini din cuvinte din toate 
cu tot înainte din duh din văzduh din solz din petale din 
soare ce caut în visul meu hei rup uroborus descolăcit 
rănit timp năuc iov întors pe dos  amin

HIMERA. KAFKA – 5 februarie 2020, Iași

gândul călare pe himere ca pe raze de soare evadare din 
azi din materie în vis în iluzie în scenarii kafka retrograd 
visul ca oiștea în gard aparenţele mereu înșelătoare 
realităţi călătoare iluzii confuzii infuzii de stele căzătoare 
pe gard ce doare când doare amin

CAMBRAT – 5 februarie 2020

pe zimbri pe ziduri pe timp pe timpuri pe cuvinte pe 
privire pe zâmbet pe lacrimă hăţurile sunt ca bicele 
șfichiuiesc zimbrii zidurile timpul timpurile cuvintele 
privirile zâmbetul lacrima retrograd revolut gard în gard 
ca lacrima uscată cu praf de drum cu sare cu vânt cu 
pământ din pământ ol de lut adamic cambrat pe zimbri 
gard în gard cu vânturile 
 
MI-AM PIERDUT HAITA ÎN PREISTORIC – 
4 februarie 2020, Iași

m-am grăbit mi-am înhămat sufletul la cai nărăvași care 
l-au desţelenit l-au întors pe toate părţile l-au prime-
nit l-au scuturat pe tarlale de muguri de cer zvâcnind 
în petale de ger haimanale l-au prins l-au sărutat pe 
gură l-au cuprins în zale l-au pierdut în abis și iar l-au 
închis în misterii aruncându-l ca pe o blană străină în 

Cristina SCARLAT haita din preistoric din care răzvrătit a evadat câteva 
secole mai încolo grăbit încolăcit aiurit dezacordat 
hămesit fantast nemaivăzut nemaiauzit nemaimirosit 
nepervertit amin

LUP HĂMESIT

de fapt un animal necunoscut care și-a pierdut haita 
rămasă undeva în preistoric rătăcește acum cu blană 
de împrumut urletul e neîncăput imaculat înghiţit 
pe dinăuntru rotund neauzit nemaiauzit primenit în 
misterii dezacordat flămând statuat în piruete de cer 
înminunate în ger senin albastru dezacordat dezarticulat 
balast preistoric mister blue amin

EMILY – 25 ianuarie 2020

prin fumuri de zare nevăzute de ochi lumești te zăresc te 
grăbești în adâncuri de sensuri în constelaţii la vedere 
cu intrare la nevedere rotunjind în cuvinte răspunsuri 
ca nerăspunsuri doar pentru puţini ţesând cămăși 
subţiri ca de borangic pentru sensuri și magme care 
palpită ca o drojdie subţire nedospită rar întâlnită între 
fantomele visului lumii nepervertit cu gând pervertit de 
ochi de lumina puţină a gândului de nepuţina așteptare 
a mugurilor cu sens cu zvâcnet cu nerăbdare cu bulbi de 
soare cu-ntorsură întorsură pe zare ce tare cu picuri de 
sare amari cu așteptări amare ce doar lumina când vine 
direct din soare și ochi mici ca respiraţia de licurici se 
înfruptă puţin și dă de preaplin ca un clocot amin

BLACK.  NEFRUMOS – 25 ianuarie 2020, Iași

black sauvage cer înalt asimetric asimptotic  atipic ne-
frumos nefrumos nefrumos sălbatec de strălucitor pe 
dinăuntru cu cămăși rupte din soare cu focul la nevedere 
faraon evadat hămesit de lumina cea adevărată și ea 
evadată din întunericul necuvintelor netoate nerostite 
nemaiauzite coapte cu miez cu muguri cu sâmburi de 
lumină neluate nepervertite negustate căzut grămadă 
la picioare de nepervertire ca o livadă de muguri 
nemaivăzuţi izbucniţi deodată din adâncuri plămadă 
de crisalide grămadă de speranţe de sensuri de drumuri 
de răspunsuri grămadă livadă de liniște de rotund de 
tot de livadă muguri cu licori o grămadă de nepuţin în 
limbă necunoscută amin

MARIONETE

dezacordate speriate zburate pe volute de destin ne-
cunoscute împrăștiate în praf de stele străin trase de cai 
nărăvași pe drumuri nevrute durute înguste amin

NOAPTE – 28 ianuarie 2020, Iași

cum să scoţi din dicţionarul destinului cuvinte totale ca 
definitiv să le scoţi din respiraţie ca pe un tatuaj scăpat 
karmic în bucle defecte revolute cum să scoţi noaptea 
de pe lanţurile care au zăbrelit sufletul în rugină cum 
să înveţi cuvinte necunoscute care se rotesc în volute 
lângă tine când hăţul inimii e prea scurt și dacă vrei să 
le prinzi hăţul s-a rupt și ai căzut în noaptea din noapte 
puţin câte puţin amin amin amin

ACASĂ

știu acum unde e acasă e ca o ţară frumoasă în care eva-
dez din lume invers lumii cu gândul acolo mereu știind 
că tu ești eu mă învârt pe lângă acasă ca pe lângă o ţară 
frumoasă locuim în ea pe rând mai mult tu în anotimpuri 
diferite când eu sunt departe tu ești departe dar inima 
e mereu acasă ca într-o ţară frumoasă amin

INCUNABULE – 22 ianuarie 2019, Iași

ne întrecem în incunabule care rezistă timpului tenta-
cule sondaje la oţelul visului la aripi la gând la mersul 
pe pământ firesc cu pas nefiresc insondabile găvane cu 
iriși cu lotuși cu improbabile necunoscute care să scuture 
necunoscutele din ciutura visului puţin câte puţin amin

ÎNTREG – 16 ianuarie 2020, Iași

dezvrăjește-mă deslușeste-mă dezrobște-mă pe mine mie 
redă-mă cu tot cu tine tot cu toate cu imperfect cu nevăzute 
cu volute cu soarta din sorţi bad karma pe roţi amin

ANTONIN

răni se scurmă în neștire a grăbire a sfârșire a tumult de 
grele ștersuri și eresuri fără sensuri foc-cenușă-ntinsu-
mi-s-a peste pleoapă plânsu-mi-s-a curcubeu de vis 
litanii faraoni uitat-au anii în povestea mea de seară 
care din adam coboară puţín câte puţin festin androgin 
de sânge albastru amin

RIME – 14 ianuarie 2020, Iași

plesnesc rimele coapte ca pepenii se învârt în silabe se 
răstoarnă pe gând se aleargă se scutură cresc pe mușchiul 
somnului ca pe ciutură trezindu-l în lacrimă amin

PUȚIN

fiindcă suntem puţin crescuţi sufletește rănim mai adînc 
cu cât mai înalt ne simţim mici și puţini sufletește și 
sufletul se golește când crește neputinţa de a le spune ce 
mult ce înalt ce adânc îi iubim pe cei ce-i iubim amin  

SĂLBATEC – 7 ianuarie 2020, Brașov

frumuseţe sălbatec de nelumească faraon cioplit în 
magmă cerească plutind peste lume firesc cu pas 
nefiresc nu știu în ce limbă să spun că iubesc plutesc și 
eu nefiresc într-o lume firească plutim ne desăvârșim 
în necunoscute amin

SÂNGE ALBASTRU – 7 ianuarie 2020, Brașov

ai sânge albastru pe gură ca după o salbatecă aventură 
în timp în constelaţii răsturnate pe spatele lumii ascunsă 
într-un clin de destin amin

M-AM SCURMAT – 4 ianuarie 2020, Brașov

am dezgropat din adâncuri sensuri ca dintr-o limbă 
necunoscută derută un sens giratoriu cu colţuri de destin 
căruia trebuie să îi fiu sensul ascuţit ca un triunghi să 
înţep bube de vis să mă nasc în sfârșit puţin câte puţin 
ca lacrima din solniţa visului heirup amin

PUNCT – 4 ianuarie 2020, Brașov

pui punct în legea lumii dar inima e-n legea ei înflorește 
în umbre în puncte în imposibile în necunoscute în vo-
lute revolute scurmate de sânge albastru tatuaj karmic 
adamic pe buze blue retrograd amin

CÂND – 6 ianuarie 2020, Brașov

limba lumii îţi vorbește în necunoscute faci ecuaţii încercând 
să scurmi neînţelesurile te întrebi după ce ai rupt o pădure de 
coarne de cerbi de ce de ce-urile tale nu-s ca ale lumii de ce 
răspunsurile ei sunt ca nuca în inima ce-ţi are largi ferestrele 
deschise cu soare și umbre la vedere le vrei ca ale lumii dar 
îi sunt circumscrise și faci hei rup cu trup ca fără de trup să-i 
deslușesti înţelesurile pe toate feţele te cauţi în ecuaţie crezând 
că ești doar punct închizând o constelaţie amin

(Din volumul în pregătire 
BLUE. RETROGRAD)
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Interviu

Victor Marola: Bună ziua, Cristina Popescu. 
Prezența dumneavoastră în paginile revistei ne onorează.

Cristina Popescu: Eu vă mulţumesc frumos 
pentru invitaţie, sunt foarte onorată ca numele meu să 
apară în paginile revistei „Nord Literar” din Baia Mare, 
prestigioasă publicaţie de cultură în România. 

V.M.: Când ați decis să urmați o specializare 
fi lologică?

C.P.: Nu a existat vreodată un moment în care 
am decis să parcurg acest drum, ci m-am născut, aș 
spune, sub semnul literaturii. Am învăţat concomitent 
limbile română și engleză, drept pentru care, de la cea mai 
fragedă vârstă, îmi amintesc că scriam nuvele, scenarii 
de fi lm (naive, specifi ce acelei vârste) și mici eseuri deo-
potrivă în limba maternă și în limba engleză. Niciodată  
nu mi-am imaginat că aș putea studia după terminarea 
liceului altceva decât literatura și limbile străine. 

V.M.: Ilustrați, vă rog, câteva etape din par-
cursul dumneavoastră paideic și câteva momente 
speciale (concursuri, premii, întâlniri cu oameni de 
cultură) din ultimii cinci-șase ani!

C.P.: Etapele formării mele s-au desfășurat 
integral la Facultatea de Litere a Universităţii 
„Babeș-Bolyai” din Cluj, unde am avut șansa unor 
magiștri de la care am învăţat să fac cercetare literară de 
talie europeană. E vorba de profesorii Sanda Berce (la 
cursurile căreia am decis că vreau să fi u teoretician lite-
rar), Ruxandra Cesereanu (căreia îi datorez înţelegerea 
poeziei moderne – lucru uriaș pentru un literat! – și 
începutul activităţii publicistice, în revista „Steaua”), 
Corin Braga (care mi-a oferit un model de excelenţă 
academică și încurajarea de care am avut nevoie nu de 
puţine ori pe parcursul doctoratului) și Sanda Baciu 
Tomescu (sub îndrumarea căreia am făcut primii pași 
în activitatea didactică, atunci când am predat timp de 
doi ani în cadrul Catedrei de limbi scandinave). În afară 
de studiile de la Cluj, un moment esenţial a fost partici-
parea în 2019 la Conferinţa Centenar „Iris Murdoch” la 
Universitatea Oxford, unde am avut șansa să întâlnesc 
profesori din întreaga lume, cu care m-am împrietenit 
și cu care corespondez. Aș vrea să-l menţionez în special 
pe Miklós Vető (evreu convertit la creștinism, aidoma 
lui Steinhardt), plecat dintre noi acum doar câteva zile, 
un profesor de fi losofi e erudit, ale cărui încurajare și 
prietenie a însemnat nespus de mult pentru mine și 
căruia îi păstrez o amintire pioasă. 

V.M.: Unde vă regăsiți sufl etește mai mult: în 
dramaturgie, roman sau poezie? 

C.P.: Dacă vorbim de literatura scrisă de mine, 
indubitabil în roman. Este forma care se potrivește cel 
mai bine fi rii mele. Dacă vorbim de literatura pe care o 
citesc, atunci mă regăsesc în toate. O lume din care ar 
lipsi vreunul dintre genurile literare ar fi  cu siguranţă 
o lume mult mai săracă!

V.M.: Scrierile lui Nicolae Steinhardt au avut ecou 
în rândul tinerilor din anii studenției dumneavoastră?

C.P.: Da, cu siguranţă. Într-un timp, cumpăram 
copii ale volumului Dăruind vei dobândi și le ofeream 
prietenilor și colegilor de vârsta mea. Uneori am primit 
feedback entuziast, alteori nu. Cred că Steinhardt nu ar 
putea deveni vreodată un trend și nici nu e nevoie, e ceva 
în scriitura sa care se opune visceral oricărei forme de 
conformism. Cred că oamenii îl descoperă pe Steinhardt 
așa cum îl descoperă și pe Dumnezeu – atunci când 
sunt pregătiţi. 

V.M.: Ce piese de teatru din opera lui William 
Shakespeare v-au oferit motive de refl ecție asupra 
condiției umane?

C.P.: Ca să răspund la această întrebare, va fi  
nevoie să fac o mică incursiune în lingvistică, așa că vă 
rog să mă răbdaţi puţin. Nu cred că există vreo piesă 
de Shakespeare care, odată citită și asumată, să nu 
te zdruncine temeinic. Problema uriașă este însă cât 

SECVENȚE DIN LITERATURA UNIVERSALĂ

INTERVIU CU DR. CRISTINA POPESCU
de mult se pierde în traducere. Până la cursul 
Shakespeare, ţinut de profesorul Adrian Papahagi, nu 
am știut cât de multe cuvinte ale dramaturgului sunt 
folosite cu sens argotic. Extrem de multe fragmente 
din Romeo și Julieta sau din Hamlet înseamnă, de 
fapt, cu totul altceva – de obicei, chiar pe dos! – decât 
ce credem noi că înseamnă. Limba engleză este, se știe, 
o limbă aproape inepuizabilă în ceea ce privește crearea 
de sensuri, iar Shakespeare a fost un inovator al limbii 
engleze. A inventat, efectiv, foarte multe cuvinte în 
această limbă splendidă. Din păcate, limba română nu 
îi poate cuprinde complexitatea. Iar ca să vă răspund 
concret la întrebare, Hamlet, Neguțătorul din Veneția 
și Furtuna sunt cele la care revin cel mai des. Însă, sunt 
foarte departe de a fi  epuizat miracolul Shakespeare și 
sunt convinsă că nu o voi face vreodată!

V.M.: În registrul culturii contemporane, 
T. S. Eliot este un nume reprezentativ din literatura de 
limbă engleză din SUA. Prezentați-l, vă rog, cititorilor 
revistei în câteva rânduri.

C.P.: Într-adevăr, T.S. Eliot s-a născut în 
SUA, însă ulterior a devenit cetăţean englez și chiar a 
renunţat la pașaportul american. Acest fapt biografi c, 
laolaltă cu convertirea sa la anglicanism, îl fac pentru 
mine mai britanic decât mulţi autori născuţi pe terito-
riul Marii Britanii. A scris deopotrivă poezie, teatru și 
critică literară și este un membru de marcă al fenome-
nului modernist. Cititorii dumneavoastră ar putea fi  
interesaţi de piesa de teatru în versuri intitulată Omor 
în catedrală, o capodoperă al cărei subiect îl constituie 
asasinarea episcopului Thomas Beckett în Catedrala 
din Canterbury, loc care va deveni ulterior un faimos 
loc de pelerinaj. Acest loc sfânt îl inspiră și pe Geoff rey 
Chaucer cu ale sale Povești din Canterbury, un fel de 
echivalent medieval al Hanului Ancuței.  

V.M.: Ce autori din literatura hispano-ameri-
cană vă preocupă îndeosebi? 

C.P. : Teza mea de doctorat se concentrează cu 
precădere asupra literaturii aparţinând perioadei Boom 
din America Latină, adică literatura scrisă în perioada 
anilor ’60-’70. Lista este foarte lungă, așa că voi enumera 
doar numele preferaţilor mei. Firește, Gabriel Garcia 
Marquez și Mario Vargas Llosa, care sunt citiţi, din 
fericire, în România. Aș mai adăuga numele lui Julio  
Cortazar și al lui Ernesto Sabato, autori de geniu care 
la noi sunt citiţi puţin și la fel de puţin înţeleși. 

V.M.: Ne puteți oferi un mic rezumat al unei 
scrieri (nuvelă, roman, piesă de teatru) din literatura 
hispano-americană?

C.P. : Un rezumat al romanului Șotron de Julio 
Cortazar este imposibil de făcut sau ar pierde din vede-
re exact esenţialul, fi indcă acesta este un roman total, 
despre care nu se poate vorbi (sau despre care se poate 
vorbi zile în șir) și care trebuie, întâi de toate, citit și 
recitit! Pot spune doar atât, că este un roman-cult, care a 
schimbat faţa literaturii hispano-americane și nu numai, 
a întregii literaturi!

V.M.: Dacă ar fi  să plecați pe o insulă înde-
părtată sau pe Marte, câte cărți ați lua? Nominalizați 
trei titluri. 

C.P.: Întrebarea e mult mai terifi antă decât cea 
privind cărţile pe care le-aș lua pe o insulă pustie, fi indcă 
pe Marte (presupunând că aș pleca singură) aș avea 
responsabilitatea de a nu lăsa să piară întreaga cultură 
pământeană. Aș face ca Noe, fi rește, și aș lua câte un 
exemplar din fi ecare carte care a apărut vreodată! Dar 
cum nu sunt Noe, ci doar un biet pământean, voi nomi-
naliza cele trei titluri: Marea, Marea de Iris Murdoch, o 
Antologie de poezie anglo-saxonă din secolul al zecelea 
și Operele complete ale lui Julio Cortazar.

 
V.M.: Vă mulțumesc pentru răspunsurile con-

cise și captivante.
                                      

(18 ianuarie 2020, Cluj-Napoca)

Foşnet de salcâm…

Pictează-mă cu roua dimineţii
îmbie-mă cu lacrimi din foșnetul vântului
sculptează-mă în vânt
fă-mă foșnet de salcâm…
și-apoi iar pictează-mă în curcubeu 
să-ţi fi u…
să-mi fi i…
să-i fi u…

Sărută-mă și pleacă pe roua curcubeului
iubește-mă … să-mi placă … să-mi placă lacrima
privesc spre fl oarea de cireș
sunt foșnet de salcâm și umbra unui curcubeu
sunt zâmbetul unei priviri
îmbracă-mă în frunză de rouă
să-ţi fi u…
să-mi fi i…
să-i fi u…

Și-apoi adastă lângă un foșnet de salcâm
cerșind clipe de iubire 
să nu mă chemi în rouă
dar îmbracă-mă în vânt
să mă pictezi în foșnet de salcâm
să nu mă chemi în frunza vreunui vis trecut
să mă chemi lacrimă…
să mă chemi rouă de vânt…
să mă chemi picior de rouă…

să-ţi fi u…
să-mi fi i…
să-i fi u… 

Foșnet de vânt printre salcâmii 
scuturaţi de roua unui curcubeu

Arată-mi lacrima printre iubirile acestui curcubeu
să-i fi u privire…
să-i fi u soare…
să-i fi u pâine…

Voi vorbi cu foșnetul
celui mai măreţ salcâm
voi vorbi cu roua razelor de soare
și n-am s-o las să plece în veșnicie
o voi opri să rămână în același
curcubeu de zahăr
din sufl etul unui foșnet de lacrimă

Și-n aceeași lacrimă de soare
și-n aceeași stâncă de iubire
și-n aceeași fl oare de cireș 
să-ţi fi u…
să-i fi u…
să ne fi m…
Un vânt de rouă și de primăvară
un foșnet de curcubeu și-ncă unul 
de același salcâm…  

Te voi aștepta… să mă ai curcubeu
să te am lacrima unei pietre virgine și amare
să-ţi fi u drum de care…
Te voi iubi… sub salcâmul înfl orit
pictat cu rouă de curcubeu
de ziua ta curcubeul va purta aripi de tort   

doar de ziua ta…
înfl orit în miros de lacrimă 
să mă știi…
să te știu…
să ne știm…

Lacrimi de soare și umbra de stele
lacrimi de vânt și umbra de salcâm
iubire de rouă și strigăt de lacrimă
tu curcubeu înfl orit cu fl oare de cireș

Te las aici tezaur sfânt
să-mpodobești acest pământ
cu trup de vânt… cu miros de căldură…
cu foșnet de vânt… 

Vasile BELE
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Punte de vedere

Poeţii nu apar întâmplător și nici oriunde, 
pentru nașterea unui poet adevărat, care să-și merite 
numele, e nevoie de conjuncturi astrale speciale, trebuie 
să se îndeplinească niște condiţii anume și să se întâmple 
în spaţii pregătite din timp de Creator și de univers.

În Maramureșul din Nordul ţării, poezia po-
pulară, de un lirism și de o adâncime spiritual unanim 
recunoscute, a fost cea care a înfruntat veacurile, a purtat 
ţăranul roman din Maramureș prin timp și a ţinut loc 
de document de existenţă și a reprezentat, în felul ei și 
cu mijloacele ei, acea cultură veche care s-a scris și s-a 
păstrat în ţările din Occident sau mai fericit așezate și 
care a fost, la noi, sistematic distrusă de străini, dar și 
de nepăsarea sau de naivitatea noastră. Timp de câţiva 
ani buni, aproape zece, la ordinul Anei Pauker, dar și cu 
sprijinul tovarășilor aduși de sovietici și puși să ne îndo-
bitocească programatic, au fost arse kilometri întregi de 
cărţi și documente vechi bisericești din arhivele biserici-
lor  din toată ţara, astfel istoria și cultura noastră veche, 
în măsură să certifi ce ceea ce mulţi se fac că nu pricep că 
au existat, au fost din plin schilodite de inconștienţă, ură, 
prostie sau nevolnicie, la fel cum nepăsarea și indolenţa 
au avut o contribuţie solidă. Sighetu Marmaţiei este un 
astfel de loc binecuvântat al ţării, un teren fertil pregătit 
de cântecul și de poezia populară, dar și de cunoscutul 
Festival Internaţional de Poezie care se desfășoară aici 
și de Serile de Poezie de la Desești, care adună în fi ecare 
an poeţi români și invitaţi din străinătate.

Deși poeţii care trăiesc în această zonă sunt 
nume destul de cunoscute în literatura de azi, poetele 
născute aici au apărut relativ târziu și sunt nume aproa-
pe necunoscute. Din generaţia veche, ar fi  de amintit 
aici Ileana Zubașcu și Doina Rândunica Anton, iar în 
ultimii ani, Luiza Antonia Zavalic (care a plecat deja 
din ţară) și Ileana Pop-Nemeș. 

ILEANA POP-NEMEȘ 
– SUB CERUL SĂU

Nicolae SCHEIANU Volumul Sub cerul meu, de Ileana Pop-Nemeș, a 
apărut la Editura Grinta din Cluj Napoca, în 2018, și este 
cel de-al doilea volum al poetei, după Pasărea nebună 
cu ochii în lună, din 2016, volum în care am remarcat 
o excelentă poezie intitulată Bunicul: „Aștept să vii fără 
caleașca neagră / și fără pâinea udă din desagă /dar tu, 
bunicule, /pe două porţi nemaivăzute / ai drumuri ne-
umblate și-ncâlcite / Din toamna care a trecut / miroși, 
bunicule, de mult / a fl ori călduţe, galbene / de lut”.

Volumul este însoţit de un Cuvânt înainte 
aparţinând poetului și jurnalistului 
maramureșean Gheorghe Pârja și de 
câteva remarci apreciative pe coperta a 
patra, făcute de poetul și editorul clujean 
Gabriel Cojocaru. Dintre multe aserţiuni 
pertinente făcute de poetul băimărean, o 
semnalăm pe aceea că poezia Ilenei Pop-
Nemeș este scrisă în multe registre lirice 
și este îngemănată inspirat cu profunde 
versuri populare, așa cum vom întâlni și 
la poeţii (maramureșeni!) Ion Bogdan, 
alias Dumitru Iuga, și  Mihai Cupcea sau 
la Mihai Olos. 
 Sub cerul meu este o carte cu-
prinzătoare, cu multe poeme frumoase 
și inspirate, dovedind talent autentic, 
adevărat, talent nativ, și nu unul mimat 
și imitat, un volum destul de consistent, 
cu o poezie în tonalităţi diverse, cu 
discordanţe și cu asonanţe uneori, cu 
scăderi vizibile în unele locuri, cu câteva poeme aproape 
ratate, dar care, în ansamblu, dau imaginea unei poete 
veritabile, de luat în seamă, de citit, de luat în serios.

Un discurs tăios, îndrăzneţ despre dragoste, 
neam, timp, oameni, rost și rostire în lume. Sensibili-
tatea poetei atinge toate notele și încearcă stări diverse 
în statutul unei fi inţe tinere și pline de sevă, afl ate în 
căutarea de sine, întrebându-se despre multe rosturi și 
sensuri ale acestei lumi.

Cartea este plăcută la lectură și reușește să se 
contureze aproape ca un întreg bine închegat, capabil 
să dea imaginea de ansamblu a unei poete care are ceva 
de spus cu adevărat, nu se afl ă doar în treabă, și care 

Deși am avut un relativ scurt, dar frumos și 
fructuos drum al vieţii pe plaiurile bistriţene și am bătut  
străzile și cârciumile bătrânului burg, cu câţiva ani îna-
inte și imediat după Marea aglomeraţie din Decembrie 
1989, de nenumărate ori, împreună cu regretatul poet 
Luca Onu, însoţit de Alexandru Cristian Milos și de 
câţiva alţi prieteni, poeţi sau doar iubitori de artă, l-am 
cunoscut destul de târziu pe  prozatorul și poetul Traian 
Parva Săsărman, născut în 1955, în Măluţ. Știam despre 
el că este prozator și că scrie niște „povestiri someșene” 
cu personaje din lumea satului bistriţean, inspirate din 
experienţa sa de viaţă sau de profesor în sate bistriţene, 
T.P. Săsărman reprezentând pentru mine prozatorul și 
prin felul de a fi , poate prin statură sau prin aplecarea 
și harul spre poveste. Am fost relativ mirat să afl u că 
este autorul a două volume de versuri, Dragoste de 
toamnă târzie, apărut cu ceva vreme în urmă, și cartea 
de faţă, Ruguri de toamnă, apărută în 2019, la Pitesti, 
cu o prefaţă de Emanuela Ilie și o postfaţă de  Carmen 
Iordăchescu, editorul cărţii. Impresionist de felul meu, 
poet fără fi ţe de critic și fără vocabular superaplicat și 
doct, construit pe cuvinte si expresii din toate domeniile 
lingvistice și fi lologice conexe, înarmat cu toate teoriile 
critice, am citit poemele poetului bistriţean cu ochii unui 
confrate care are niște așteptări de la poezia pe care o 
citește și reacţionează fi resc la prezenţa sau la absenţa 
acestora. Ruguri de toamnă este a doua carte de poezie  
a unui poet  afl at la o vârstă pentru care poezia este toc-
mai  pledoaria sa în faţa trecutului, în faţa a ceea ce a fost  
și va să vină. Un sonet în toamnă despre primăvară și 
despre cireșii în fl oare ai vieţii, despre dragoste, tristeţe, 
trădare, uitare, eșec, un cântec de toamnă despre frun-
zele îngălbenite de timp care acoperă cireșii care au 
fost în fl oare altădată, despre brume și despre răcoarea 

CÂND „SE TERMINĂ 
GREIERII”

încearcă să releve stările de graţie, de sublim sau de 
tristeţe ale fi inţei. În cartea aceasta, poeta murmură, 
cântă, se tânguie, se alintă sau se miră și reușește să 
facă aceste stări să ajungă până la cititor.

Ca să nu pară că vorbim vorbire: „dacă păsări 
călătoare / te-ar închide-n curcubeu / azi aș fi  Stăpâna 
lumii / tu pe veci întregul meu” (În toamna aceasta) 
– ceea ce nu e deloc rău; „Mi se pare că icoana / e în 
amintiri deșarte / prin fereastra ce se uită / după mine 
de departe” (Dor etern).

Versul popular este remode-
lat și reformulat fericit în: „Spune-mi, 
lună, /spune-mi, tu, / unde-mi șade 
sufl etul? / într-un nor / într-un fuior / 
ori în ochi risipitor / într-o pasăre 
ce vine / ori în cerul meu cu tine?” 
(Spune-mi). Sigur că o cantitate cu 
puţin mai mult decât cea suportabilă 
poate avea efecte contrare sau chiar 
negatoare asupra creaţiei poetei, care  
alterează astfel sunetele creaţiilor 
sale. Versurile de dragoste, de bucu-
rie, de exuberanţă sau de suferinţă, 
de fericire sau de tristeţe care apasă îi 
reușesc, în mod fi resc, mult mai bine 
poetei. Cum zice poetul din vechime: 
„amorul e învăţător”. „Nu mă mai 
recunosc / oglinda când o-ntorc / 
mă-ntreb dacă sunt eu / ori alta-n  
locul meu / și strig de nu mai pot / 

să-ţi fi e cu noroc!” (Cu noroc).
Există, cum am mai spus, poeme mai greoaie, 

aduse din condei, destul de puţine cu suport ideatic 
înalt, cu propensiune metafi zică, dar, după închiderea 
cărţii, impresia unui critic… impresionist cum mă afl u, 
dar ţinând cu toată fi inţa la valorile de totdeauna ale 
poeziei capabile să determine lumea și fi inţa umană să 
devină, să își păstreze matca și să înfrunte înnobilată 
timpul, impresia este, deci, una de confort spiritual și 
de familiaritate cu universul poetei, un univers care își 
poate lărgi marginile, tinzând spre infi nit și își poate 
îmbunătăţi toate calităţile necesare, pentru că poeta se 
afl ă în lumea poetică în lumea sa.

întomnării și a vremurilor, despre ”bulevardul 
senectuţii” care dă în „drumul cenușii” etc. Toate acestea 
și multe altele care construiesc un sens, încărcate de 
conţinut, de ironie, de radiografi i sociale lucide și amare, 
de joc și seriozitate, de talent și expresivitate.

Cartea se lasă ușor descusută și înţeleasă, des-
făcută în sensuri și înţelesuri și, chiar dacă nu e unitară 
în stil, reușește să convingă prin acest joc între seriozi-
tate, autopersifl are și ironie. Nu e prea lesne să vorbești 
despre propriul trecut, ca și cum l-ai putea lua înapoi și 
reface, ca și cum l-ai putea repara și retrăi și, afl at la o 
anumită vârstă mai consistentă, par-
că ne e greu să vorbim despre ea, ca 
și cum noi am fi  cei vinovaţi, deși do-
rim cu toţii să ajungem acolo. Trăind 
în spaţiul și chiar în locurile unde au 
trăit și au scris Rebreanu și Coșbuc, 
nu poţi să nu le simţi povara și ră-
sufl area. Infl uenţa lor se strecoară 
printre rânduri ca apa prin paie. 
Poemele lui T.P. Săsărman se susţin 
însă prin substanţă și prin conţinut, 
prin construcţie și prin emoţie. 
Emanuela Ilie, prefaţatoarea cărţii, 
remarcă faptul că un „catalizator 
esenţial al reveriilor poetice este 
scânteia erotică”, faptul că pentru 
poet iubirea a fost dominanta vieţii 
iar „în tomană” lucrurile par că vin 
dintr-o lume care nu ar fi  existat 
niciodată. A sta de vorbă cu iubirile 
trecute  înseamnă a preface focul în 
fum și jarul în cenușă, deși dogoarea lor se (re)simte 
până în vârful unghiilor poetului care își scrie poemele 
sale de dragoste: „cohorte de iubiri mă tot îndeamnă / 
să mă topesc în rând spre bunul Dumnezeu” (Ruguri 
de toamnă).

Poeme frumoase, bine scrise, inspirate îmi par, 
mai cu seamă, cele de dragoste, dar nu numai, precum 
Ruguri de toamnă, Șaizeci și patru, Darul, Hotar, 

Urma, dar și Coasa sau Poem târziu, după cum lipsa de 
liant pare să deconstruiască și să avarieze alte poeme ale 
cărţii, dar balanţa nu se înclină spre ele, tonul general 
al cărţii fi ind unul interesant, plăcut la lectură, cu o 
anumită greutate în fundamentarea poetică.

O reușită și bine scrisă Scrisoare mamei își 
are, de exemplu, „originea”, dar nu izvorul deopotrivă 
în Esenin, Vadim Tudor și Coșbuc și reușește să fi e și 
destul de personală, așa cum Ţărani bătrâni este un 
admirabil poem cu sonuri păunesciene, dar care nu sunt 
deloc stridente, ci curioase și intrigante. Toamna este 

simbolul binecunoscut al trecerii 
anotimpurilor creatoare, genera-
toare și regeneratoare, vremea când 
se strâng frunzele și crengile uscate 
pentru ruguri care vor fi  aprinse și 
făcute cenușă. E, deci, vremea  când 
„tocmai s-au terminat greierii” (Pas-
tel de toamnă), o fericită, inspirată 
și incitantă expresie poetică plină 
de plasticitate și conţinut, așa cum 
„namila de greier” i-a apărut în cale  
poetului Rodian Drăgoi, ca un sim-
bol al sfârșitului, al neputinţei de a 
continua: „și umbra mea e leoarcă 
de sudoare / spre palida ta casă 
alerg pe-un drum beteag / aș vrea 
să deschid ușa dar nu mai pot să 
intru / o namilă de greier s-a așezat 
în prag”.

Am să folosesc, ca o con-
cluzie, versurile poetului despre 

poezia sa din poemul Coasa: „Eu mai scriu / duminica 
și-n sărbători / o anume poezie / cuminte și-nţeleaptă / 
semănând, sfâșietor, cu o fată bătrână/încă nenuntită / 
...uneori, seara, târziu / mai scriu un fel de poezie sime-
trică... / în care se amestecă substantivele / adjectivele, 
atributele, adverbele / ...felurite poeme / brazde de iarbă / 
proapăt culcate”.
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Continuări

Obsesia de a vedea caii sălbatici (nu insis-
tăm aici asupra întregului cortegiu de semnifi caţii: 
voluptate, sublimarea impulsului, eleganţă, putere, 
sexualitate, iniţiere ș.a.m.d.) se pregătește să prindă 
viaţă abia pe la jumătatea textului. Tânărul, dotat cu 
cele necesare unei expediţii, decide să hoinărească o 
vreme în Pădurea Letea, urmând a fi  găzduit în casa 
unui pescar din satul vecin. Încăpăţânarea cu care 
împinge deoparte atâtea preocupări specifi ce vârstei 

amintește de eroul lui Vasile Voiculescu din 
povestirea Lostrița, care – în orgoliul de a 
prinde viu peștele vrăjit – „nu și-a mai în-
găduit zi-noapte hodină […]. Vămuia apele, 
prefi ra vârtejurile, cerceta scorburile, ca un 
nebun. Alerga, mânca, dormea, trăia numai 
pe prunduri și în apă”.

După ce Marin ajunge în rezervaţie, 
fi rul epic e întrerupt de un episod oniric: bă-
iatul visează apropiindu-se de el un armăsar 
negru cu stea în frunte, ce poartă pe spinare 
o tânără de o frumuseţe stranie. Obsedat de 
această imagine, personajul revine aici mai 
multe zile la rând. În cea de-a treia, când 
fl ăcăul ațipește (intervenţie naratorială ce 
poate fi  lesne omisă de cititorul neatent), 
Zefi r – căci așa botezase mânzul – se apro-
pie, păscând, tot mai mult de tânăr. Îi mi-
roase și îi linge mâna, apoi se lasă mângâiat 
pe bot, pentru a-l îmbia în cele din urmă să 
îl însoţească în inima pădurii.

Trena pe care o lasă fi nalul poves-
tirii amplifi că misterul, permiţând lecto-
rului (încă nepregătit, în acest început de 
secol XXI, pentru ieșirea defi nitivă din 
mit) să mai profi te câteva clipe de reali-

tatea propusă de autoare și de personajele sale de 
hârtie: „Nici cal, nici călăreţ nu mai fură văzuţi sau 
găsiţi. Parcă nici nu ar fi  existat vreodată. O ramură 
din desișuri mai păstră, o vreme, ca un standard, o 
fâșie din cămașa călăreţului bântuit de visul său”.

Motivul cailor îl regăsim și în textul ce înche-
ie volumul și care poartă subtitlul Poemul mării. Re-
dactată la persoana întâi, sub forma unei confesiuni, 
această scriere îi permite poetei Rodica Dragomir să 
se desfășoare cu mai multă dezinvoltură („Cu ochi 
dilataţi și fl ămânzi, priveam pierdută depărtările, 
până când pământul și orizontul se suprapuneau 
într-o singură, pură linie. Cerul se închidea cu fi rul 
pleoapei peste ape, într-o superbă îmbrăţișare. 
Privirea mea, pierzându-și orizontul, se întorcea în 
sine”). Scheletul epic, ascuns în fundal, reprezintă 

Delia MUNTEAN

EXPERIENȚE ONIRICE 
ÎN PROZA RODICĂI DRAGOMIR 

(Urmare din pagina 9)

doar pretextul rememorării și al comentariului. 
Marea, cu mișcările sale repetitive și cu 

simbolistica ei dominată de antinomii, îi stârnește 
naratoarei gânduri și trăiri complexe, diferite de cele 
pe care i le provocase câmpia (care o „deprima” și o 
făcea să se simtă „neocrotită”). Întinderea nesfârșită 
de ape o îndeamnă să-și depășească propriile limi-
te, să se deschidă cu încredere tainelor existenţei: 
„Iubeam marea fi indcă îmi dădea un puternic sen-
timent de libertate. Îmi trezea setea de viaţă, dorul 
de nemărginire”; „Mă stimula, era mister, farmec, 
fascinaţie”. Spaţiu al metamorfozelor continue, 
marea îi reamintește că viaţa și moartea lucrează 
împreună, că fi inţa se hrănește deopotrivă din real și 
din imaginar: „Deodată, am văzut, departe, în lungul 
plajei, cai albi, cu coame fl uturând, / străbătând, 
fantomatic, nisipuri, ce, blând, / le-năbușă galo-
pul, / pe care-l auzeam, în tropot, / în inima mea, 
dispărând apoi, pe neașteptate, așa cum au apărut. 
Realitate sau iluzie? Nici nu mai știam. Orice-ar fi  
fost, era trăire și bucurie!”.

Textul intitulat Semn rău! surprinde o zi 
din viaţa Elvirei – femeie recent pensionată –, cu 
insistenţă asupra monologului interior și a trăirilor 
eroinei. Deși s-a eliberat de povara serviciului și nu 
are familie de care să se ocupe, Elvira nu mai agre-
ează singurătatea: „Prea multă libertate începuse să 
fi e obositoare”. Nici călătoriile de una singură nu o 
mai încântă. Ar vrea să împărtășească ceea ce vede și 
simte cu cineva apropiat. În acest context emoţional, 
îl cunoaște pe Andrei, cu care se va împrieteni. În ceea 
ce privește denumirea povestirii și corelaţia cu textul, 
lăsăm dezlegarea în seama cititorului. Reţinem (ca 
fi ind izbutită) scena care încheie naraţiunea, inspi-
rată – mărturisește scriitoarea – dintr-o întâmplare 
adevărată.

Cuprinzând și discrete inserţii biografi -
ce, volumul Labirintul dezvăluie așadar o altă 
dimensiune a personalităţii artistice a Rodicăi 
Dragomir. Propune totodată o lume despre care 
suntem convinși că autoarea mai are multe să ne 
mărturisească.

(Din volumul în curs de apariție)

În 2019 apare la Casa Cărţii de Știinţă un 
volum pe cât de frumos și atractiv, pe atât de straniu, 
intitulat Mici fabule – o culegere de poeme (lirice 
sau în proză) scrise de Étienne Ruhaud (în 2009) 
și traduse în română de Alina Pelea, în care fi ecare 
reverie a autorului francez e însoţită de o ilustraţie 
sugestivă (vedenie, viziune) a Laurei Poantă. 

Cititorul va găsi în paginile acestei cărţi 
treizeci de fabule cu și despre „creaturi ciudate”, 
existente și nonexistente, reale și imaginare (de la 
balene, lei, broaște și dinozauri până la unicorni, 
fauni, ondine și extratereștri), toate așezate în 
siajul Istoriei naturale a lui Plinius cel Bătrân, 
căruia îi este dedicat volumul. Sunt însă fabule 
scrise în acord cu vremurile contemporane, fără 
morală (explicită, cel puţin), netendenţioase, deloc 
teziste, în care nici creaturile fantastice nu mai sunt 
ce-au fost. Monstrul, spre exemplu, e creat după 
chipul și asemănarea noastră, cu burtă și chel, 
dinozaurii sunt fi inţe extrem de sensibile, care în 
clipa morţii plâng în hohote, ca niște prunci, iar 
sfi nxul, obosit, chinuit de o eczemă teribilă, fără 
niciun chef de enigme și întrebări existenţiale 
majore, stă înconjurat nu de schelete de muritori, 
ci de gunoaie, cutii de conserve. 

Constantin TONU

VIZIUNI, VEDENII, 
REVERII

Bestiarul fabulos din aceste texte cuprinde, 
în primul rând, o mulţime de creaturi înfricoșătoare, 
marcate de o violenţă excedentară, care distrug în ca-
lea lor orice formă de viaţă; în al doilea rând, întâlnim 
numeroase creaturi triste, profund îndurerate, care 
plâng, scâncesc, fără a ni se spune însă din ce cauză. 
Cu toate că e prevalentă, negativitatea nu epuizează 
întreaga realitate fi cţională. E o lume 
distorsionată, apocaliptică, plină de 
violenţă, masacre, atrocităţi, în care 
întâlnim însă și creaturi inofensive, 
blânde, prietenoase, care se integrează 
ușor în lumea oamenilor. Mai mult 
decât atât, e o realitate din care nu 
lipsește iubirea: iubirea împlinită, cu 
fi nal fericit, dar și iubirea care duce la 
suicid sau la uciderea partenerului.

Deși sunt și fabule din care 
o anumită morală poate fi  dedusă 
mai ușor, autorul insistă, în gene-
ral, pe ambiguităţi, pe plurivocităţi, 
deschizând perspective multiple: 
spre exemplu, un motiv recurent e 
cel conform căruia, dacă privim de 
aproape, creaturile ne vor apărea drept monstru-
oase, tanatofobe; dacă privim de departe însă, ele 
capătă o aură de frumuseţe, împrăștie un parfum 
dulceag, sunt atrăgătoare. Ambiguitatea e potenţată 
și prin accentuarea incapacităţii omului, a savan-
tului de a studia aceste creaturi, de a le defi ni și 
include într-un sistem raţional transparentizant: 
creaturile fi e apar la un moment dat, dar nu se știe 

de unde, nu se știe de ce, fi e există de multă vreme 
în această lume, însă omul nu poate ajunge la ele, 
între real și fantastic așezându-se impedimente cu 
potenţial letal. 

Dintre meritele autorului se evidenţiază cu-
rajul acestuia de a actualiza și resemantiza într-un 
mod reușit tradiţii marginalizate, lăsate, de multe 

ori, în penumbra istoriei literaturii: 
în special tradiţia fabulei, dar și cea a 
creaturilor fantastice (care pornește 
de la Plinius cel Bătrân, trece prin 
bestiarele fabuloase ale Evului 
Mediu, prin Cartea fi ințelor ima-
ginare a lui Borges și ajunge până 
la extratereștrii postmodernităţii) și 
chiar cea a basmelor. În plus, oferta 
literară și culturală a lui Étienne 
Ruhaud este dată de capacitatea 
acestuia de a crea imagini puter-
nice, memorabile, de o intensitate 
extraordinară. Exemplară în acest 
sens este fabula în care se vorbește 
despre o sirenă, o fată frumoasă, 
fără coadă de pește, ce stă captivă pe 

stânci și care îl întreabă pe străinul care trece pe 
lângă ea: „străine, vrei să-mi redai libertatea?”, iar 
acesta îi răspunde:  „Nu”, și-și vede de drum fără 
să-și întoarcă capul. Un „Nu” de o forţă sugestivă 
imensă, care concentrează în el întreaga tradiţie 
nihilistă a modernităţii și a vremurilor contempo-
rane, dar și întreaga istorie a dezvrăjirii lumii și a 
relaţiei noastre defi citare cu imaginarul.
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Rodica  DRAGOMIR

Avânturi de zbor

Muza vrea să-și ia zborul din mine
motivând chefuri de alte ceruri.
Nu prea o-nţeleg, în fi ne,
se prea poate și în alte feluri
să scrii poezie, sunt și alte
muze dispuse de colaborare
și am și eu și ceruri mai înalte.

Oricum, nu voi sta nicidecum nepăsătoare,
noapte și zi voi bate la porţile poeziei,
fl uturii metaforelor își vor spune povestea
și eu o voi încredinţa hârtiei –
nu vă bucură vestea?

Doar timpul sper să nu mă oprească,
orele să nu-și piardă memoria programului
de scris, să mă osândească
la mutilarea prin grăbire a poemului.
Nu, nu, voi vorbi cu muza serios,
să se mai gândească...
se mai poate avânta în mine cu folos!

Drumuri 

De la Baia Mare la Cluj-Napoca,
de la Cluj-Napoca la București,
de la București la Damasc,
iată, trăiesc epoca
în care poţi să te dăruiești
drumurilor toate ce nasc
focul sacru al poeziei,
să te împărtășești cu el,
foc ce poate să-ţi redea memoria orei,
memoria tuturor orelor într-un fel
aparte, foarte aparte,
sortit să se-mplinească-ntr-o carte.

M-aștern acestor drumuri
fremătândă, plină de nerv,
dornică mult să observ
la capătul lor multe tomuri.
Izvor de inspiraţie sunt,
susurul vieţii prin ele
pot pe-ndelete s-ascult
și știu că sunt doar ale mele
luminile care ţâșnesc 
sub pașii mei când le străbat,
de-aceea atât le iubesc
și n-o să le uit niciodat’.

Doar că observ că se-ntâmplă
în ultima vreme, acum,
să nu mai fi e așa simplă
o simplă pornire la drum.
Totul mai greu azi se face
și asta, desigur, nu-mi place.
La porţile timpului bat
să afl u care e pricina
și spusu-mi-a timpu-ntrebat:
„Păi, nu vezi cât costă benzina?!”
                                                          

La ville
 Gheorghe Pârja

la ville – monotone dragon
baigné sous pluies de réglisses
bassin nocturne à des petites tâches
et des sentiments d’or

c’est le sommeil de la rue humide de la lune
et par les illusions le gèle grince 
on chuchote des miracles dans l’obscurité
pour que les grains craquent leur mystère

on entend encore des rumeurs pâles
et les rues deviennent fl uides
comme le brouillard passe par le miroir 
des ces matins candides
 (Valentina Sălăgean, XII H)

Déjà septembre
 Florica Bud

Si tu pars
cela signifi e que l’automne est venu trop vite,
je n’ai sous la main que le mot,
seul le mer du sel de la larme, grande.

Pulse-t-il 
son sang et il passe son ombre par nous,
par les parents, sous la terre,
par les branches, par pierre, par racines.

L’oeil
il voit dans le soleil l’image du tournesol,
et à la main une branche feuillée 
il arrache le temps on visage de seconde.

Le soir
Les pictographes audacieuses viennent à la dérobée
dans la maison de l’ombre ils se déshabillent 
les calmes mots, signer d’air.

Mon temps
 Elena Cărăuşan

Mes attentes passées entre
Le moment sacré, succession d’éternités
Et le temps que mon corps respire
Enfant à nu-pieds courus sur des sentiers avec des ronces
histoire d’amour, espoir ailé
enfant à naître, étouff é en déception
Puis, le repos de l’oublie
Quand la pendule sonne saccadé fi l avec fi l grisonnant.
Pendant la lumière,
Les heures sont entremêlées à de ciel et de la terre
Le jour le ciel s’écoule vers nous
Et la nuit soulève la terre.

C’est mon coeur, extrêmement fragile
couche épaissie, si étranger à moi,
c’est le centre des vibrations réprimées
l’équilibre entre le laid et le beau
le bruissement du celui blasphémé vêtu en glorifi é
la doute de l’ignorance pour embrasser l’icône.

LE PRINTEMPS DES POÈTES

„Le Printemps des Poètes” se celebrează de două decenii la Paris, dar și în România. 
În 19 martie, în cadrul proiectului Scriitori și liceeni, doream să organizăm o întâlnire între elevii 
Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” și poeţi maramureșeni, membri ai Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia, ale căror texte au fost traduse în limba franceză. Printre invitaţi, speram să-i avem alături de 
noi pe George Achim, Florica Bud, Alexe Gavril Bâle, Gheorghe Mihai Bârlea, Elena Cărăușan, Vasile 
Morar, Vasile Muste, Ioana Ileana Șteţco, Rodica Dragomir, Betty Kirchmajer. Ulterior, textele vor 
fi  editate într-un volum coordonat de Aneta Făzăkaș și Daniela Sitar-Tăut. Cum întâlnirea nu a mai 
putut avea loc, ne-au rămas, deocamdată, doar textele traduse de ei... (Daniela Sitar-Tăut)

J’ai aligné mes heures sur une haute croix
Pour mieux voir
les ténèbres de ma lumière
Et la lumière de la nuit,
Que je caresse un instant le ciel de l’éternité
Le ventre des ténèbres
Et les yeux de la lumière.
C’est mon temps.
 (Deea Domokoş, XII E)

Le messager
 Vasile Morar

Dès aujourd’hui, les anges auront un autre statut,
des êtres comme nous de chair et de sang,
les ailes bien sûr porteront-ils encore
et de douces, blanches, moelleux plumes.

Nous allons les rencontrer le matin
dans la station de tramway, de métro
on mangera ensemble du salami au soja
de la margarine, du fromage, un œuf parfois.

La facture sera payée par le peuple
au gaz, à l’électricité, à la tombe,
parce que lorsqu’ils reviendront
puissent-ils avouer ce qu’ils ont vu sur la terre.

Bohème
 Alexa Gavril Bâle

L'automne aux terrasses ensoleillées
dans la ville du Nord
cherchant dans le cendre
du mégot éteint
on trouva
oui, on trouva
La poésie 
brûlure tombée de la cigarette du poète
  (Dacian Tînc, XII H) 

Cendre bleu
 Vasile Muste

la nuit remue encore dans des rêves oubliés
tu ne m’attends plus que je t’ouvre
des portes d’argent comme jadis

je ne serai que de l’herbe
seras-tu ce que je ne le suis
tu vas me toucher
et je chanterai.
 (Maria Georgiana Leordean,  XII E)

Les souvenirs
 Betty Kirchmajer-Donca

De ta voix mon amour
Ne m’es plus resté
Qu’une corde douce
Fermée en si bémol
 (Bogdan Chiș, XII E)
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Aniversare
G H E O R G H E  P Â R J A  -  7 0

 Apreciat poet și publicist, Gheorghe Pârja s-a 
născut în data de 2 mai 1950 la Desești (Maramureș), loca-
litate ce a devenit cunoscută în lumea literară românească 
prin serile de poezie organizate aici începând cu anul 1979. 
A urmat cursurile Liceului Pedagogic din Sighetu Marmaţiei, 
după care a absolvit Facultatea de Ziaristică din București. 
Asemenea unor confraţi precum V.R. Ghenceanu sau 
Augustin Cozmuţa, și-a legat numele de ziarul „Graiul Ma-
ramureșului”, cotidian născut din ruinele răposatei gazete 
„Pentru socialism”. Deși a publicat versuri deja în gazeta 
școlii, adevăratul debut are loc în 1968, în paginile revistei 
„Luceafărul”. A colaborat la un mare număr de publicaţii 
literare din ţară: „Amfi teatru”, „Luceafărul”, „Familia”, 
„România literară”, „Flacăra”, „Vatra”, „Astra”, „Tribuna”, 
„Archeus”, „Maramureș”, „Nord Literar” etc. În ciuda nu-
meroaselor premii pe care le-a obţinut, a debutat editorial 
abia în 1996 cu volumul de versuri În numele tatălui, volum 
apărut la prestigioasa editură Cartea Românească din Bu-
curești. În 1998, publică o interesantă carte de interviuri cu 
Adam Puslojic, intitulată Sub podul lui Apollodor (Gheorghe 
Pârja în dialog deschis cu Adam Puslojic despre Nichita 
Stănescu și alţi poeţi din lume, Editura DU Style). După 
cum lesne se poate deduce din titlu, cartea îi este dedicată 
autorului Necuvintelor, unul din marile modele spirituale 
ale scriitorului maramureșean. A urmat o nouă carte de 
interviuri, al cărei pretext a fost oferit de organizarea în 
Maramureș a Cursurilor de limbă, cultură și civilizaţie româ-
nească, cursuri patronate de Fundaţia Culturală Română. 
Lucrarea se intitulează Dialoguri în centrul Europei și a 
apărut la Editura Fundaţiei Culturale Române în anul 2000. 
Alături de Echim Vancea și Ioana Petreuș, a îngrijit volumul 
colectiv Portret de grup cu Laurențiu Ulici (Editura Dacia, 
2002). Ampla antologie de texte îi este dedicată autorului 
Literaturii române contemporane, critic literar de care l-a 
legat o veche și statornică prietenie. La brusca dispariţie 
a lui Laurenţiu Ulici, prietenul din Maramureș resimte 
trista datorie de a aduna între coperţi de carte mărturisirile 
risipite prin presă imediat după tragicul sfârșit al fostului 
președinte al Uniunii Scriitorilor din România. În același 
timp, lucrarea se transformă și într-o primă încercare de 
comentariu critic asupra operei uliciene. Pe lângă prezenţa 
sa constantă în paginile revistelor și ale cotidianului „Graiul 
Maramureșului”, Gheorghe Pârja a fost și un important 
animator cultural, ce și-a legat numele de câteva evenimente 
literare semnifi cative desfășurate în Maramureș. Astfel, a 
condus Cenaclul „Alexandru Ivasiuc” din Sighet și s-a numă-
rat printre principalii promotori ai Festivalului Naţional de 
Poezie de la Sighetu Marmaţiei, festival ce a dobândit între 
timp amploarea unei întâlniri de factură internaţională. În 
cadrul acestuia a iniţiat, în 1979, cunoscutele „Seri de poe-
zie de la Desești”, la care au participat vocile lirice majore 
ale literaturii române contemporane, în frunte cu Nichita 
Stănescu. Anii au trecut și numărul volumelor a crescut, 
relevând calităţile unui gazetar înzestrat cu o remarcabilă ca-
pacitate de a scruta zonele fi erbinţi ale actualităţii imediate. 
Articolele, interviurile și confesiunile sale poartă amprenta 
maturităţii depline, totul fi ind exprimat într-o manieră în 
măsură să acapareze interesul cititorilor. Merită amintită 
și activitatea desfășurată de Gheorghe Pârja în redacţia re-
vistei „Nord Literar”. Prezenţa sa dinamică a adus un sufl u 
nou în colectivul publicaţiei, îndeosebi prin descoperirea și 
impunerea noilor valori ale poeziei contemporane.    
 Dincolo de versurile risipite cu generozitate 
în presa literară, cititorul care încearcă să reconstituie 
profi lul spiritual al poetului Gheorghe Pârja are la dispo-
ziţie volumul intitulat În numele tatălui (Editura Cartea 
Românească, 1996). Pe coperta a patra a cărţii putem 
citi câteva pertinente cuvinte de întâmpinare purtând 
semnătura lui Laurenţiu Ulici. În scurtul portret pe care 
îl realizează, observatorul atent al fenomenului literar 
contemporan vorbește de semnifi caţia „Serilor de poezie 
de la Desești”, seri care au găzduit, pe parcursul anilor, 
aproape tot ceea ce este mai important în lirica româneas-
că de azi. Exegetul vorbește apoi de opera lui Gheorghe 
Pârja, „a cărui poezie de factură dramatic-lirică, hrănită 
de tradiţiile Maramureșului, dar și de sevele modernităţii, 
se situează dincolo de clipă, ca o mărturie lăuntrică despre 
ce este fi inţa poetului în orizontul istoriei”. 

GHEORGHE PÂRJA SAU 
REDESCOPERIREA TRADIȚIEI

 Versurile lui Gheorghe Pârja se caracterizează 
printr-un subtil amestec de tradiţie și modernitate. Te-
mele creaţiilor sale își au rădăcinile puternic înfi pte în 
solul datinilor și al obiceiurilor străbune, elementul de 
noutate fi ind detectabil în sfera versifi caţiei și a limbaju-
lui poetic. Nu întâmplător, recursul la tradiţie înseamnă 
azi altceva decât pe vremea literaturii semănătoriste și 
poporaniste. Gheorghe Pârja scrie o poezie ce pornește 
de la imaginea arhetipală a satului (al cărui prototip 
rămâne Deseștiul natal), de la credinţele unei lumi ar-
haice. În prelungirea lui Lucian Blaga, poetul crede că 
„veșnicia s-a născut la sat” și că aici omul trăiește în „za-
riște cosmică”. În consecinţă, poezia ofi ciază o continuă 
sărbătoare a vieţii și a fi inţei. Mai multe creaţii iau forma 
unor veritabile imnuri aduse existenţei, transformân-
du-se în niște idile de factură modernă. Deja în poezia 
care deschide volumul, poetul vorbește de miracolul 
apariţiei sale în lume și se întreabă care îi va fi  drumul: 
„Din cer / Sau dintr-un ochi înspăimântat / Fiinţă m-am 
trezit, / Aureolă pentru lumina fără lucire / În partea 
nedreaptă a raiului. // (…) Și, Doamne, / Privirea lacri-
mei se-ndreaptă / În sus spre golul născător. / Încotro 
mă duc / Și care-i prima naștere în mine?” (Anabasis). 

După cum o sugerează și titlul volumului, unele poeme 
au aspect de rugăciune sau sunt puternic impregnate 
de termeni religioși, această trăsătură constituind o 
constantă a versurilor. Inspirată de lumea satului mitic 
este și creaţia intitulată Poveste aproape uitată: „Cu 
ani în urmă trupul meu / Se ridica peste povestea casei / 
Iar mama se minuna ca de lună nouă. / În grajd caii 
aprig / Aruncau aer din nări / Peste fânul strâns de 
fete astă -vară. / Prin porţi câinii hălăduiau stricători / 
Mirosind oase de la nunta bunicilor. / Pe uliţa satului 
din când în când / Mai trecea câte-un mort / Și ne lăsa 
colaci proaspeţi / Iar noi așteptam întinși peste garduri / 
Să mai treacă vreunul. / Miresele puneau jurăminte-n 
biserici / Și le uitau peste noapte. / Femeile aruncau 
peste sat / Dansul nebun al mătrăgunii”. 
  Pe lângă satul natal, o altă imagine arhetipală a 
liricii lui Gheorghe Pârja este casa, întruchipare a perenităţii 
și a paradisului copilăriei. Zeitatea supremă a acestui topos 
tutelar este mama. Versurile trădează legăturile anteice pe 
care poetul le are cu meleagurile sale natale, de unde și con-
stantul dor de părinţi: „Unde este o casă trainică / Ai oricând 
imaginea raiului povestit / Și oricând este mai domoală calea / 
Spre faptele zilei”. Imnul adus existenţei continuă în felul 
următor: „Aici e frumos să trăiești / Să înalţi casa părintească / 
Roasă de viermele vremii. / Cu mâinile tale mângâi lemnul 
roditor, / Vecinul își plânge copila pierdută / Și-amurgul lu-
mânării coboară, curcubeu / Ca o muzică peste apele veșnice” 
(Spre faptele zilei). Casa părintească este un adevărat centru 
al lumii, e reperul spiritual major ce îl atrage pe poet cu un 
dor nesecat, determinându-l să se întoarcă mereu: „A venit 
pasărea / Pe umăr s-a așezat / Aducea umbra casei veștedă de 
zbor / Tata prindea boii la car / Mama număra zilele mele / Cu 
boabe de lacrimi / Fraţii mei erau de iarbă / Departe / Doar 
soru-mea împletea vârstele / Din părul ei lung / Vedeam cum 
fântâna a secat / Coasa ruginea în podul casei / Miresmele 
mele erau vânt / Ce mă povestea peste lume / Mă ardea 
aprig focul de magneziu / Al casei părintești / Și ţipătul de 
noapte / Al huhurezilor / Din turla satului / S-a făcut în vis / 
Că am fost sfârtecat / De dorul de casă” (Visarea de acasă). 
Proslăvirea părinţilor este prezentă și în poemul intitulat 
Turn. Nu întâmplător, pentru Gh. Pârja, „Străbunii sunt sin-
gurul punct cardinal”. Există în aceste poeme o permanentă 

comunicare cu sacrul, de aici și apropierea dintre poezie și 
rugăciune. Câteva poeme amintesc de Vasile Voiculescu și de 
universul Poemelor cu îngeri: „Dezleagă-mi taina să rostesc 
un nume / Din cer lumină albă să mă-mbete, / Nu vezi că din 
pământ o rugăciune / S-a rotunjit ca sânul unei fete… // Nu 
vezi urcând în ceasul de răscruce / Foc viu, rodind în mine 
vamă, / Dă-mi, mamă, dezlegare să pot duce / O lume în 
adâncul ce mă cheamă” (Dezlegare). Legătura poetului cu 
strămoșii e legiferată atât prin sânge, cât și prin intermediul 
cuvintelor, adică prin poezie. Un dialog cu tatăl devenit doar 
amintire (dar extrem de viu în memoria poetului) este pre-
zent în Privighetorile au uitat. Nimic nu perturbă armonia 
cosmică impusă de tradiţie. Omul conștientizează faptul că 
eternă este doar geografi a sacră în care s-a trezit la viaţă. În 
rest, el joacă doar un rol efemer, ce se repetă la infi nit prin 
schimbul etern al generaţiilor: „Eu te-am văzut făclie oricând / 
Fiul meu te-am văzut, tată, / Niciodată picurat cu moarte / 
Doamne, / Privighetorile au uitat tărâmul nostru / De pe 
Uliţa Bisericii / Tată, / Ești stea orbitoare / Dinspre pământ / 
Claia de paie de lângă cimitir / Nu arde / Între noi există o 
pauză trecătoare / Jucăm un teatru ciudat / Dumneata acolo / 
Eu te voi urma”.
 Deosebit de sugestiv e poemul intitulat Mioritică, 
probabil piesa de rezistenţă a volumului. Poetul se defi -
nește ca un rapsod care redă în versuri istoria neamului 
său. Gh. Pârja vorbește și de criza limbajului, care nu e în 
stare întotdeauna să traducă marile drame ale existenţei: 
„Dacă s-ar povesti odată despre noi / Nu-i carte nici hârtie 
să se scrie / Cum moare păcurarul fără oi / Când pleacă o 
lumină în sicrie. // Cum tace râul când se rupe omul / Ce 
ţine turnul satului în el / În Valea Mătrăgunii fulgerat e 
pomul / Că a trecut printr-un inel. // Nu-i carte nici hârtie 
să mai scriu / Când pleacă o lumină în sicriu” (Mioritică). 
De multe ori, poetul recurge la versul de factură clasică. În 
consecinţă, numeroase creaţii poartă amprenta versului 
popular, având în titlu cuvinte precum baladă (O baladă, 
Baladă), doină (Doină în munți), cântec (Cântec bătrân, 
Cântec de iarnă) sau scrisoare (Scrisoare pentru iubită, 
Scrisoare neterminată). Imaginea arhetipală a păstoru-
lui și a turmei sale revine și în poemul intitulat Atavică: 
„Colindă păstorul cu turmele fl ămânde / Câmpiile noas-
tre supărător de pustii / Turmele se hrănesc cu gândul / 
Că-și mai amână moartea cu o zi. / Păstorul a murit cu o 
zi înainte / Doar umbra-i însoţește turmele / Iar câinele 
nebun de pustie / Îi caută-n pustie urmele / Cerul le ţine 
de umbră / Și soarele-i singura oază / Păstorul mort cu o 
zi mai-nainte / Unde-și va opri turmele-n amiază?”. Efe-
meritatea condiţiei umane nu îl sperie pe poet, deoarece 
sfârșitul inexorabil înseamnă o simbolică reîntoarcere la 
strămoși prin integrarea în mirifi cul pământ al satului 
natal: „O să trec uliţa într-o zi mai spre seară / Stejarul cel 
mare va înfrunzi din nou / O să-mi ceri mâna care tresară / 
Ca frunza pădurii într-un ecou. / O să fi ţi toţi, într-o zi a 
minunii / Cu soare superb ca un lan de porumb / Corăbii 
nevăzute prin Valea Mătrăgunii / Vor vâsli dinspre răsărit 
spre amurg / Va fi  o zi lungă numai un pic de noapte / 
Dintr-un colţ de sat va face cu mâna / Iubirea noastră de 
dincolo de moarte / Peste livezi în fl oare fi -va-ne stăpâna. / 
Numai iubirea va suna la ușă - / Eternul trecător îngân-
durat / Ca să desfacă mirabila pănușă / Din toate nopţile 
cu rod bogat. / Apoi cu o superbă-mbrăţișare / Cu lutul și 
cântatul de cocoși / Va arde frumuseţea viitoare / Pe-alta-
rul unor oameni norocoși / Ce au venit de drumuri vechi de 
stele / Și se întorc la marile cuvinte / În liniștea otăvurilor 
mele / Cosite seara în ceasurile sfi nte” (Ora trecerii).
 Poemul intitulat Decembrie în Desești evocă 
fi gura lui Nichita Stănescu, marele model spiritual al 
poetului: „El a simţit în primul rând aerul satului / 
Cel pe care-l respira. / Apoi a văzut mărturia pieptului 
nostru / În care bătea inima / Apoi am adus o cămașă 
de zale / Pe care el o avea / dar ne-a zis: / E o nesfârșită 
cămașă de dragoste. // I-am pus moneda noastră în 
palmă / Toată / De la sufl et în sus / Și s-a făcut între 
noi / O lună sprâncenată și calmă / Și ne-a spus: / E 
un strigăt de luptă pentru poezie // Apoi ne-a arătat el 
turla Deseștiului / Cu ochiul îngheţat din cuvinte: / Ce 
crivăţ, violent împotriva aerului!”. 
 Pentru Gheorghe Pârja scrisul e o continuă ar-
dere, o posibilitate de a rămâne în zariștea cosmică, dar 
și o nobilă obligaţie de a imortaliza imaginea arhetipală 
a unei lumi cu puternice rezonanţe mitice.

Gheorghe GLODEANU
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Aniversare

  Cu ani în urmă, poetul și prietenul 
Gheorghe Pârja mi-a dăruit o carte cu 
titlu provocator, o frumoasă metaforă, 
Livada cu prieteni. Titlul mi-a plăcut 
mult, căci sugera „cultul prieteniei” 
întâlnit și preţuit de poet. 

  Citindu-i cartea, am rămas impre-
sionat de rodnica livadă de prieteni, 
de mulţimea de nume de scriitori 
și nu numai cu care și-a intersectat 
viaţa și cu care a comunicat mereu. 
Volumul cuprinde o suită de eseuri și 
de evocări despre prieteni și prietenie, 

este bogat în date de ordin biografic, de întâlniri și întâmplări 
din viaţa literară. Ideea întregii cărţi se axează pe rolul pe care îl 
are prietenia în viaţa noastră, adevărata prietenie și frăţietatea 
făcând parte din darurile de preţ ale fiecăruia. Cu certitudine, 
absenţa prietenilor ne-ar face viaţa mult mai săracă, mai urâtă, 
mai lipsită de sens.
 De poetul și publicistul Gheorghe Pârja mă leagă o 
veche și statornică prietenie, o intensă și rodnică colaborare. Îm-
preună am conceput și pus în aplicare mai multe proiecte  pentru 
viaţa culturală a Băii Mări, a judeţului nostru. Colaborarea exem-
plară dintre instituţiile culturale pe care le conducem, Revista 
„Nord Literar” și Asociaţia Scriitorilor, respectiv Reprezentanţa 
Maramureș a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, a 
avut ca rezultat instituirea „Zilei Scriitorului”, acordarea titlului 
de „Scriitorul anului” și a „Marelui Premiu pentru Literatură”, 
iniţiative finalizate prin hotărâre de Consiliu Local Baia Mare. 
Și exemplele ar putea continua. 
 Nu pot omite buna conlucrare din cadrul redacţiei re-
vistei „Nord Literar”, dialogul aproape zilnic dintre noi, momen-
tele de activitate, de evocări, de analize ale unor texte propuse 
pentru a fi publicate în revista noastră, schimburile de idei. Toate 
acestea se înscriu în ceea ce înseamnă cultul prieteniei. 
 Volumele de poezie publicate (În numele tatălui, 
Cartea din Valea Mătrăgunii, Poemele Ieronimei, Singurătate 
sonoră, Poemele din vremea lui Adam ș.a.), prezenţa în anto-
logii și culegeri, receptările critice pozitive îl așază pe Gheorghe 
Pârja între vocile de referinţă ale liricii contemporane. 
 Despre poezia lui, criticul Radu G. Țeposu scria: 
„Deși prin venele poemelor lui Gheorghe Pârja mai cur-
ge un șuvoi din sângele tradiţionaliștilor, sunetul pur al 
modernităţii izbucnește și înfrânge clișeul, tot astfel cum 
picătura de apă găurește piatra”. Iar Ion Mureșan spune 
că poezia lui Gherghe Pârja „se hrănește mai curând din 
sevele Maramureșului și tradiţiile modernităţii”. 
 Opera poetică este dublată de cea publicistică. Ur-
mărindu-i activitatea de jurnalist, am descoperit la Gheorghe 
Pârja o chemare cu totul aparte pentru acest gen de creaţie. 
 Cu mai bine de trezeci de ani în urmă, după ce a ab-
solvit Facultatea de Jurnalism din București, după ce și-a făcut 
ucenicia pe la diferite ziare și reviste din capitală, Gheorghe 
Pârja s-a reîntors în Maramureșul său natal, alăturându-se 
unei echipe de ziariști din presa locală din Baia Mare, colegi cu 
o mare deschidere spre cultură. Între aceștia, V.R. Ghenceanu, 
Augustin Cozmuţa, Ștefan Belu, cei care au reușit să facă o 
presă, nu doar una strict informativă și de propagandă – cum 
era moda anilor dinainte de 1989 –, ci și una cu un pronunţat 
caracter cultural. În felul acesta, ani la rând, presa locală 
băimăreană, datorită acestor oameni, a devenit, prin pagina 
săptămânală de cultură, prin suplimentul „Maramureșul” al 
ziarului „Pentru Socialism”, apoi prin „Graiul de duminică”, să 
suplinească lipsa unei publicaţii de cultură în Maramureș.
 Pentru cititorul de rând, Gheorghe Pârja rămâne zi-
aristul care, de peste treizeci de ani, a comunicat, prin paginile 
presei locale, cu miile de cititori care îi urmăresc cu interes 
scrisul. În articolele sale, mai ales în editorialele pe care le scrie 
cu multă pasiune, Gheorghe Pârja știe să-și aleagă teme de larg 
interes și mai ales să folosească un limbaj și un stil care să le 
transforme în eseuri dense, suculente și documentate, adesea 
adevărate poeme în proză. Tematica acestora este variată. De 
la fapte cotidiene la cele politice, sociale sau economice, cu pon-
dere de cultură sau de literatură. Indiferent de temă, Gheorghe 
Pârja își completează textul cu informaţii colaterale, ducându-l 
de la stadiul de știre la cel de amplu comentariu. Multe dintre 
editorialele sale, prin tematica axată pe problemele esenţiale 
ale vieţii istorice trecute și contemporane, prin modul elevat 
și bine documentat de redactare, prin atitudinea fermă, au 
devenit subiectul unor cărţi de succes.
 Trecând în revistă bogata și variata activitate lite-
rară și jurnalistică, numărul important de cărţi, se poate 
afirma că Gheorghe Pârja se prezintă la acest moment ani-
versar cu o operă bine conturată și, mai ales, cu o implicare 
remarcabilă în viaţa culturală și nu numai. 
 Îi urez spor în toate și un călduros „La mulţi ani!”. 

Săluc HORVAT 

GHEORGHE PÂRJA 
ÎN LIVADA CU PRIETENI

 Sunt poeţi și oameni pe care îi identifici cu un 
anume loc, cu un anume ţinut, de parcă cineva, divinitatea, 
le-a dat în grijă să sporească solemnitatea unui spaţiu, să 
îi dea un contur, o identitate. Este și cazul lui Gheorghe 
Pârja, poetul născut în inima Maramureșului, la Desești și 
care de șapte decenii sporește cu bătăile inimii sale vibraţia 
acelui spaţiu „fără asemănare” în care are îngropate 
rădăcinile cele mai profunde, atât în pământ, cât și în 
cer. Că Gheorghe Pârja pare să își piardă identitatea și 
personalitatea, dislocate fiind din spaţiul Maramureșului, 
o demonstrează o recentă încercare a sa de a trăi o vreme 
în America, în orașul Wilgminton, perioadă în care a scris 
spornic despre „spaţiul pierdut”, cartea de faţă fiind, de 
fapt, proba acestei întoarceri continui nu spre un  „acasă” 
generic, ci spre un acasă extrem de concret: „Anevoios 
se scrie poemul într-o ţară departe / E precum ai căuta 
prieteni printre străini / Mierea metaforei devine amarul 
aromelor / Orașele se prefac că sunt bătrâne / Dar firele 
de iarbă străpung creierul unui aeroport. / Un obelisc îmi 
ridică privirea spre cer / În parc mă întâlnesc cu umbra 
unui veteran / Dintr-un război ascuns. / Regula simplă 
a puterii este plictisitoare / Nimeni nu înjură, nici măcar 
crezul poetic / Un fel de conspiraţie între cameristă 
și Prometeu. / Străzile sunt pustii / Singurătatea fără 
pașaport trece prin vama memoriei. / În locul oamenilor 
au pornit statuile / Să cumpere marfa expirată a veacului. /  
E iarnă, cuvintele au devenit ovale / Rugăciunile se spun 
singure, în biserici de piatră / Alături, casele ca în Far West 
/ Au ferestre prin care nu privește nimeni / Ce ţară e asta, 
cu ușile deschise / Și cu un vultur ce a uitat să zboare?” 
(Povara poemului.) Cred că nici Ovidius, la Pontul Euxin, 
nu ar fi scris mai apăsat, mai convingător, mai dramatic. 
„Tristele” lui Gheorghe Pârja sunt splendide decantări prin 
filtrul spaţiului și al memoriei ale unui ţinut fabulos, cel al 
„transcendenţei individuale”. Iată ce spune într-o scrisoare-
poem, adresată poetului Ioan Dragoș, maramureșan 
și el: „Plecat peste mări și ţări / Ca un poem fără rimă / 
Îmi dau seama că nu am stofă / De cuceritor / (...) Totuși, 
prietene / Depărtarea este curajul sigur / Că am ieșit din 
pielea / În care mi-a fost dat să trăiesc / Depărtarea poate 
fi / Un manifest pentru viaţă”, pe când „fratelui Vasile” îi 
scrie: „Plec departe, foarte departe / Să lustruiesc o piatră 
necunoscută / Una poroasă, ca foșnetul unui mister / Las 
în urmă un râu fără izvor / Deasupra un cer preacurat / 
Unde nu mai locuiesc îngeri...”.
           Unul dintre cele mai frumoase texte ale cărţii este 
o dedicaţie către Annabel Lee, firescul prinos al poetului 
român „desrădăcinat” pentru creaţia lui Poe, cel care 
a ajuns să fie cunoscut încă din vremea lui Eminescu 
în spaţiul cultural românesc. Este această dedicaţie o 
justificare intimă pentru acceptarea ruperii de vraja 
matricială, Annabel Lee devenind, graţie lui Edgar 
Alan Poe, o adevărată iubire/ iubită universală, care se 
regăsește mai misterioasă cu fiecare lectură, cu fiecare 
generaţie de cititori: „Într-o casă de corali cu luna la geam /  
Locuia spaima de ore târzii / Lângă chipul ascuns / Al 
miresei de marmură / Cu sânge negru / Stă scris numele / 
Preafrumoasei Annabel Lee. // Acolo poetul se ceartă 
cu îngerii / Cu moartea înainte de a fi / Zeiţă cu două 
trupuri. / Printre alge și pești / Ceremonia nunţii amânate / 
Și foșnetul șalului / Preafrumoasei Annabel Lee”.
          Plecarea în această călătorie, una care poate fi 
catalogată chiar „iniţiatică”, este la fel, lung prilej 
de sfîșiere  lăuntrică, ca o desvrăjire, ca o rupere 
de sacralitatea consolidată a spaţiului destinat de 
divinitate. Poemul acestei sfâșieri, unul care trece în 
revistă „câștigurile și pierderile” aventurii existenţiale, 
pendulează între poetica izolării și sublimarea 
însingurării, sufletul e înnegurat până la nuanţa de 
„doliu senin”: „Trei luni am stat pe gânduri / În alte două 
vieţi am alungat frica / S-au aprins luminile în picurii de 
negură / Un înger încovoiat îmi bate la ușă / Casa e goală 
ca un cuvânt alungat / Trag nădejdea unei scări să urc 
la cer / Acolo într-un culcuș de oglinzi / Poate s-a oprit 
mama pe o splendidă pajiște / Poate mi-a lăsat un semn al 
trecerii / Un bănuţ pentru vama tăcerii / O mână caldă 
pentru încălzirea raiului / Că e frig și în lumină acum / Mi 
s-a promis o ţară departe / Fără îngeri, fără diavoli/ Nici 
măcar ușieri galanţi / Nu are ţara aceea înduioșată de 
spaimă / În mijlocul ei un singur om / Doar unul singur 
a rămas / Să făurească o scară de urcat la cer / Ceilalţi 

POEZIA LUI GHEORGHE PÂRJA, 
ÎNTRE IMANENȚĂ ȘI TRANSCENDENȚĂ

* Scrierea cerului (Editura Școala Ardeleană, 2020; cu  
13 desene de Mihai Olos; cu un cuvânt înainte de Ion Mureșan)

au coborât în pământ / În 
zile cu lumină lină / Așa 
am rămas pe gânduri / Și 
nu știu încotro s-o apuc”  
(Doliu senin).
          Dacă trăiești multă 
vreme (cu varianta: toată 
viaţa!) într-un loc, locul 
acela devine un index al 
emoţiilor pe care le-ai 
trăit. Iar fiecare lucru, 
fiecare detaliu ne amintesc 
de vremurile fericite, de 
dragoste, de urcușuri și de 
căderi. Un loc capătă mai multă profunzime și sens prin 
amintiri, în timp ce pentru cei din afară rămîne doar exotic, 
ceva (de) privit de la distanţă. Nu altfel este Maramureșul, 
loc „exotic” pentru cei din exterior, dar vital pentru cei 
care sunt parte din „sufletul locului”. Rememorat acel 
spaţiu, amintirea nu sucombă în pesimism, dimpotrivă, 
datorită sensibilităţii metafizice are loc o întâlnire, dincolo 
de aparenţe, a sufletului cu tâlcurile adânci ale existenţei: 
„Seară de noiembrie acasă cu fraţii / Vorbim despre 
școala primară / Despre otava târzie cosită cu privirea / 
Despre nucul bătrân de-o vreme cu libertatea / Rezemaţi 
de o biată fericire / Vedem groparul cu sapa tocită / Care 
a așezat sub pământ o jumătate de sat / Parcă ninge cu 
zăpada morţilor / Amintirile se răzvrătesc în pustie / 
Alungate de sclipătul unor necunoscuţi / Savoarea lor 
hălăduiește pe câmpuri / Ca o pașnică turmă de tauri / 
Într-o bibliotecă de vise” (Seară de noiembrie).
         Chiar in absentia mama este o prezenţă care 
întreţine miracolul existenţei. Cei care am (au) 
cunoscut-o pe „mama Doca” în curtea casei din 
Desești, degustând pancovele și pălinca însoţitoare, 
suntem (sunt) martorii evocării „mamei universale” 
în poezia lui Gheorghe Pârja: „Aseară s-a întors mama 
din mormânt / Poarta era închisă, casa pustie / Și-a 
adus aminte de ultimul cuvânt / Tu ești fiul meu, așa 
a fost să fie! // A intrat în casă printr-o ușă secretă / 
Cămașa de mireasă era împăturită / S-a așezat pe ea 
praful de cretă / Doar năframa morţii era mai albită. // 
Apoi s-a privit în oglinda veche / Era ea, venită de la 
câmp / Cu osteneala aceea fără pereche / Cobora în 
somn cu odihnă de sfânt. // A trecut în mica grădină / 
Să vadă mărarul și tufa de crini / Buruieni încurcate, 
un zbor de albină / Mângâia aerul și pomii străini. // 
S-a așezat pe scaunul ei, încă verde/ Pe uliţă treceau 
bunele prietene/ Nu o vedeau, făptura se pierde/ O 
pasăre în umbra de cetine.// Aștepta pruncii să vină de 
departe/ Ca un arc este podul de cale ferată/ Eu m-am 
risipit prin pagini de carte,/ Fratele zidește, sora toarce 
lâna curată.// S-a pornit o ploaie albă peste sat / Spăla 
lumea de ură și nevoi / Mâinile mamei, obosite de stat / 
Căutau pomul cu un tânăr altoi. // Îngheţase timpul, 
dinspre ziua de mâine / O curgere nevăzută de lacrimi 
amare / În poartă sta credinciosul ei câine / Cu ochii 
negri de dincolo de zare. // Casa pustie și poate uitată / 
Șura închisă cu mare lăcată… / S-a întors alături de 
tata / Spunând: nu-i de noi pe lumea cealaltă. // Somn 
adânc, lângă părul sălbatic / Turla bisericii și steagul 
din vis / Morţii ei din lumi de jăratic / Mătură cerul din 
raiul promis” (Întoarcerea mamei).
          Sentimentul unei taine adânci, închise în inima 
lucrurilor, animă poezia lui Gheorghe Pârja, care nu-și 
mai dispersează eul, ca în poezia din tinereţe, din volumele 
precedente, ci îl adună, spornic; risipa de combustie 
sublimează în reflecţie crepusculară. E o atitudine lirică în 
tonul unei filosofii tradiţionale, care împacă viaţa și moartea, 
specifică Maramureșului cu precădere, în care apare o 
tristeţe care ne face bine: „Ajută, Doamne, timpul să nu  
plece / Cum are el năravul din vecie / Să încălzească stânca 
asta rece / Să lumineze oaza din pustie. // Să fie alb, nu 
vrem altă culoare / Un mers încet ca gâza pe un pom / Doar 
cântecul, suprema alinare / Rămână privegherea pentru 
om. // Ce să-ţi mai cerem Ție, Doamne, / Decât iertarea de 
a fi în lume / Noi, cei zvântaţi de vântul unei toamne / Adaos 
magic, pentru orice nume. //  Ajută, Doamne, să rămânem 
deci, / Ca frunza născătoare-n primăvară, / Mai luminează 
asprele poteci / Și timpul de-a trăi a doua oară” (Rugă). Din 
indeterminarea sa filosofică timpul se materializează trecut 
fiind prin filtrul sensibilităţii poetice.  
          Volumul Scrierea cerului este o sumă a poeziei 
lui Gheorghe Pârja, o profundă pendulare lirică între 
imanenţă și transcendenţă.

Adrian ALUI GHEORGHE
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Aniversare

Mi se pare potrivit să reiau, aici și acum, câteva 
rânduri pe care le-am scris altă dată despre Gheorghe Pârja, 
om de nădejde al Literelor de Nord. Reprezentanţa pe care 
o conduce e cea mai mare, mai puternică, mai ambiţioasă. 
Maramureșenii, oameni iuţi, altminteri, și încăpăţânaţi, 
știindu-și prea bine locul în lume și în literatură, se pricep și 
să netezească asperităţi individuale spre binele comunităţii. 
Concentraţi pe proiectul lor personalizat de loc și timp, nu uită 
nicio clipă perspectiva naţională și nici dimensiunea umană a 
gesturilor lor creatoare. Știu că așa este fi indcă am avut alături 
asprimea înţeleaptă, caldă și ocrotitoare a tatălui meu.

Spuneam că, deși  Gheorghe  Pârja a debutat la 
optsprezece ani, adăugând apoi calm și chibzuit volum după 
volum, cărţile lui „de vitrină” sunt  cele de interviuri, eseuri, 
antologiile care vorbesc despre marea sa livadă cu prieteni. 
Cel dintâi dintre ei, Nichita Stănescu, „îngerul”. Întâlnirea cu 
acesta schimbă defi nitiv traseul scriitorului din septentrion. 
Inaugurează în 1979 Serile de Poezie „Nichita Stănescu” de 
la Desești și le pune la cale cu dichis an de an, aducând în 
satul său natal și, până nu de mult, sub ocrotirea Mamei 
Doca, numele cele mai importante ale poeziei române, dar 
și ale celei de peste hotare. Devine o instituţie a prieteniei și 
a admiraţiei neobosite. Ion Mureșan divaga hâtru despre 
„Uzinele de mituri Gheorghe Pârja – Desești – Maramureș” 
care „nu doar fabrică mituri, ci le și asigură service”; „două 
produse face constant uzina pomenită: Mitul Deseștiului și 
Mitul Nichita Stănescu. […] Și, la urma urmei, dacă după 
două scurte călătorii în Maramureș rămâne în urma ta un 
Muzeu, poţi fi  numit fără greșeală «înger»”. 

GHEORGHE PÂRJA 
ȘI LIVADA CU PRIETENI

Când versul său mărturisește „Sunt soldatul rămas / 
La vatră. Defi nitiv”, am bănuiala că descrie chiar alegerea sa 
de o generozitate risipitoare. El nu se mai poate îndepărta 
de locurile pe care le-a înnobilat defi nitiv Nichita Stănescu. 
Moartea timpurie a poetului Necuvintelor îi predă nobila și de 
neocolit datorie de a păstra urmele popasului său în Nord. Ar 
putea să pară exagerat și excesiv sentimental. Dar Gheorghe 
Pârja – romantic incurabil, are dreptate același Ion Mureșan – 
și-a retras propria poezie oarecum sub munţi, lăsând-o să 
pâlpâie în fundal, ca să nu tulbure desfătarea pioasei amintiri 
învestită cu virtuţi ocrotitoare: „Nimeni în lume nu ne mai 
face rău / Semnăm cu sângele pe cerul subţire / Poeţii cred 
în Nichita și în Dumnezeu”. Poemele lui Gheorghe Pârja ies 
în scenă mai hotărât, mai sigure pe rostul lor mai ales atunci 
când celebrează. Și o fac chiar și atunci cu reticenţă și cu preţ 
pe un anume tradiţionalism, căci instituţia muzeală pe care 
a construit-o se laudă cu odoarele memorative acumulate, 
nu cu ceea ce scrie și spune poetul Gheorghe Pârja. E vorba 
aici de un proiect scriptural tenace, de instalarea obstinată 
într-o zonă umbratecă, dar cu efecte benefi ce asupra expresi-
vităţii, căci umbrele (de la Lucian Blaga, pe care îl invocă un 
Gh. Grigurcu în comentariul său despre Gh. Pârja, la Nichita 
Stănescu și mai departe, căci disponibilităţile admirative ale lui 
Gh. Pârja par inepuizabile) sunt prelungi și acceptate cu o ple-
căciune mereu familiară, care șterge orice bănuială de imitaţie. 
Vecinătatea de atmosferă cultică e tămăduitoare, securizantă, nu 
îmbie la mimetisme, ci la modulări pe cont propriu ale vocii. 
 Poemele sale, când rimate și ritmate pedant și 
tropotit, când atinse de o epicitate grea, vibrant-melancoli-
că, induc o tensiune prevestitoare, trecutul pregătindu-se, 
parcă, să irumpă într-un nou viitor. În așteptarea cărţilor 
viitoare, să-i urăm prietenului Gheo La mulţi ani!

Irina PETRAȘ

Gheorghe Pârja, un nepot de-al lui Pintea care 
umblă cu fl inta versului pe umăr și cu pistoalele frumu-
seţii la brâu, se fudulește a fi  împlint șapte decenii de 
când Dumnezeu l-a îngăduit pe lume în prispa celestă 
a Deseștiului, de unde se văd urmele Celui Preaînalt pe 
cărările uraniscului și prin roua răsfăţată a ierbii. 

Fiindcă Gheorghe Pârja este neîndoielnic, pre-
cum spuneam cândva, o bucată de Desești, „un bulgăre 
de humă” purtat la înaltele școli ale poeziei și întors la 
vatră să contemple, din prispa casei părintești, specta-
colul fascinant al universului și, mai ales, paradoxala 
minune numită om, vieţuind între misterul impenetrabil 
și tăcerea ţărânii pe care se consumă alungarea din Pa-
radis. El a fost mereu și rămâne un om al locului, un om 
al pământului, un nordic cu rădăcinile adânc înfi pte în 
ţărâna de-acasă, făcând „schimb de taine cu strămoșii”, 
cum ar zice Blaga, și creștetul în zarea pe care se sprijină 
palma lui Dumnezeu. Maramureșul respiră prin toţi 
porii poeziei sale, răsărind ca iarba printre dalele alcătu-
irilor lirice, oricât de savante, oglindindu-și limpezimile 
în adâncul acestora. Oriunde și-ar purta pașii, poetul nu 
poate ieși din săbașul lui, nu poate fi  decât ecoul unui 
Desești a cărui ieșire e însăși poetica  lui: pietroasă pre-
cum Gutâiul, descântată și alintată ca apele Marei. Stihul 
lui e o poartă maramureșană înfl orită, de-al cărei prag 
te împiedici ca să nu te uiţi doar la „muzeul vântului”, 
ci și la ţărâna din care ne tragem puterea.

Așa mi-a părut din totdeauna, așa l-am citit și 
rostit în zecile de decenii de când ne-am legat într-o 
prietenie nicicând zdruncinată. Mușcat de inimă de 
cultul înfrăţirii întru spirit și al adevărului, scriitorul 
și jurnalistul de dincolo și de dincoace de legendara 
culme a muntelui a știut să-i ademenească pe slujitorii 
la curtea poeziei de-aici sau de-aiurea în arcanele unui 
tărâm dăruit cu poarta prin care se întrevede pulberea 
transcendenţei și răzbat ecourile lirei orfi ce. Închipu-
ind, și dând viaţă acelei închipuiri, neuitatelor Seri de 
poezie de la Desești, cu care ne-a furat sufl etul de bune 
decenii, seri bogate în sens și-n expresivitate, pe care 
mai nou le arată lumii într-o cu totul surprinzătoare 
„Cronica satului Desești”, revistă rurală doar prin nume, 
boierită intelectual în înfăţișare și conţinut. Gheorghe 
Pârja înfăţișează și se înfăţișează ca imagine exemplară 
a acestui tărâm binecuvântat, pe care vrea să-l inducă 
în conștiinţa lumii întregi. 

Îmi aduc aminte de intensitatea cu care a 
perceput această realitate cineva care avea să rămână 
de-a pururi legat de lumea românescă, cu osebire de 

BOIERUL DE DESEȘTI Maramureșul pe care l-a cunoscut întâi și în care, alături 
de prietenul Gheorghe Pârja, l-am însoţit la începutul 
anilor ’90 ai veacului trecut, într-o călătorie iniţiatică, 
admirabilul poet francez Gérard Bayo. La Baia Mare, 
la Sighet, la Săpânţa, la Botiza, pe văile Izei și Marei, în 
ţinutul în care „umblă-n pace, și fără degrabă, / fi ii și 
fi icele unui neam de regi”, cum avea să scrie el într-un 
poem. Am înnoptat la Desești în casa poetului Pârja, 
sub calda ocrotire a maicii sale. Am băsnuit târziu în 
noapte sub stelele Septentrionului, într-o comuniune 
aproape mistică, ascultând cum curg peste noi întune-
ricul și timpul, simţindu-ne parte a veșniciei, primind 
în noi toate cele bune și vechi ale omului, afl ând că 
„lumea e mult mai largă decât ai crezut”. Dar să-l lă-
săm pe prietenul nostru francez să ne evoce poetic acel 
moment unic, rămas pentru totdeauna în sufl etul său: 
„Fierbinte laptele, și rece noaptea era / lângă pridvor, 
sărbătoarea / parcă devenea colosală, / fantastică sub 
lumina / golașă a stelelor. / Înlăuntru așezate / pe 
masă cartea / jerpelită, ochelarii bătrânului. / Trecuse 
de mult miezul nopţii. / Una după alta se-adunau stelele / 
strânse-mprejurul unei mese celeste / de la care nici 
unul dintre cei de faţă / n-ar fi  lipsit.(...)  Te gândeai că 
partea ta de rai pe pământ / ai avut-o. Și acolo pe masă / 
cartea jerpelită, mult mai puternic / chiar decât viaţa, 
ilumina încăperea”.

Precum în inima prietenului nostru Gérard, 
vraja acestei comuniuni cu văzutele și nevăzutele a 
rămas în sufl etul multora dintre aceia pe care i-ai adus 
să se împărtășească din ea. Dar dumneata, ce faci dum-
neata, Gheorghe Pârja, cu sufl etul dumitale peste care 
se adună numărul anilor, aceiași, oricum i-ai număra, și 
sângeră lacrima amugului? Ce faci dumneata, domnule 
poet, altceva decât să contempli cum răsare „din cuvânt / 
Imperiul fi relor de iarbă” și să te asiguri și să ne asi-
guri, cu bărbăţia de om al pământului: „Sunt soldatul 
rămas / La vatră. Defi nitiv”. Chiar dacă nici dumneata, 
nici noi nu te vom crede! Și vom continua să citim, în 
lumina asfi nţitului, această carte frumoasă care e poe-
zia dumitale și care ești Domnia Ta însuţi, un om și un 
poet al pământului vieţuind între Dumnezeu și satul 
său, poezia dumitale, adică elegia îngânată bărbătește, 
cu sufl etul spălat de apa amară a amurgului și ochii în 
zările care-au fost și-n cerul care va să vină, cu care ţi-ai 
învelit existenţa.

La mulţi ani, Prietene! Vale tibi bene!

Horia BĂDESCU  

Gheorghe Pârja este poet în toate lucrările sale, 
cotidiene, administrative, culturale. O energie lirică de fl ux 
constant ţine vie semnătura poetului născut la Desești, fi e 
că el pregătește, gospodărește, duce la bun sfârșit, an de an, 
întâlnirea de la Desești a scriitorilor invitaţi din ţară, din 
părţile locului, ca și de peste hotare, sub efi gia lui Nichita 
Stănescu – numele sărbătorii fi ind Serile de poezie „Nichita 
Stănescu” –  fie că scrie – în ipostază de jurnalist profesionist –  
la cald despre cutare eveniment la care participă, fi e că te 
sună la telefon, fără alt scop decât acela de a se interesa cum 
o mai duci ca prieten al său, cu vorbe bune în aluatul cărora 
intră și sfi ală și ardoare, fi e că te primește la casa nouă a sa 
ridicată lângă cea veche a părinţilor săi, în ograda căreia se 
petrece ritualul înmânării Premiului „Nichita Stănescu” în 
fi ece toamnă maramureșeană, de obicei plină de mierea 
luminii și de aromele de mere și nuci coapte, ca și de mirosul 
îmbietor al plăcintelor cu care sunt ospătaţi oaspeţii, după 
ce s-au învrednicit de paharul de horincă, fi e că nu obosește 
a căuta noi forme de bună petrecere culturală în Nordul său 
de naștere și de perpetuă mândrie sufl etească. Ca poet a fost 
mereu gazdă de poeţi la Sighetu Marmaţiei, fi ind unul dintre 
iniţiatorii și susţinătorii Festivalului Internaţional de Poezie 
afl at în pragul ediţiei a 50-a, și nu e (ori nu a fost, în cazul 
unora) poet român contemporan important care să nu fi  
fost sărbătorit la Sighet sau la Desești ca invitat de onoare, 
de-ar fi  să dau doar câteva nume: Nichita Stănescu, Ioan 
Alexandru, Ana Blandiana, Marin Sorescu, Grigore Vieru, 
Angela Marinescu, Gheorghe Pituţ, Gheorghe Grigurcu, 
până la poeţi din generaţia ’80 și la cei din anii mai din 
urmă. La Festivalul de poezie de la Sighetu Marmaţiei au 
fost prezenţi de-a lungul ediţiilor anuale poeţi importanţi 
din România, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Serbia, 
Bulgaria, Cehia, Slovacia, SUA, Elveţia, Irak, Israel. 

O singurătate melopeică însoţește fi inţa poeziei 
sale, căreia îi rămân mereu deschise intrări și ieșiri mitice, 
prin care foșnetul vremelnic și totodată atemporal al pădu-
rilor copilărite de poet trece ca-ntr-o petrecere de umbre ale 
celor dragi, ale celor înfrăţiţi, ale corbilor planând ca-n herb 
peste Desești, ale evenimentului cosmic al înverzirii ierbii din 
jurul casei și al bisericii și al ţintirimului ce alcătuiesc triada 
spaţiului sacru al sensibilităţii poetului. Laurenţiu Ulici scria 
despre Pârja că e poetul care „a preferat să rămână într-un fel 
de ariergardă a propriei generaţii, asumându-și deopotrivă  
riscul de a părea, să zicem, unora, vetust în raport cu moda 
lirică de ultimă oră, dar asumându-și și gloria, dacă vreţi 
orgoliul, de a conserva o dimensiune esenţială a poetului 
dintotdeauna, anume lirismul”.  Nicolae Breban consideră 
că Pârja „păstrează calmul poetic al liricii românești, calmul 
ardelenesc tocmai într-un moment de anarhie a temelor și 
într-un moment de manierism puţin isteroid”, că „aripa mare 
a lui Blaga colindă peste versurile și felul de a gândi” ale poe-
tului maramureșean. Totodată, reamintește ipostaza de „un 
fel de gazdă a Maramureșului” a lui Pârja, omul care an de 
an e sufl etul festivalului de poezie de la Sighetu Marmaţiei și 
al Serilor de Poezie de la Desești. Cărţile sale de poezie, între 
care În numele tatălui (Cartea Românească, 1996), Cartea 
din Valea Mătrăgunii (Ed. Echim, 2000), Poemele Ieronimei 
(Ed. Dacia, 2003),  Singurătatea sonoră  (2005), ni-l 
dezvăluie  tot ca „sluga acestui poem din care nu lipsește 
sufl etul”, tot fi ul unui spaţiu real-mitic, sacru-profan centrat 
pe „sufl etul muntelui fără venin”. Bunătatea, blândeţea, 
prietenia, duioșia, liniștea sunt trăite și rostite de poet doar 
în atmosfera de arhaicitate vie din lumea satului, spaţiu de 
recluziune și de regăsire de sine, de exil fericit, departe de 
„orașul cu odăi crude”. Pădurea e o „agoră”, „cuvântul mamei stă 
alături / de Cuvântul lui Dumnezeu”, casa veche părintească 
nu are glorie, dar are o memorie fabuloasă, în patul din colţ se 
făcea „legea facerii și desfacerii de lume”, poetul continuă – cum 
scria Radu G. Țeposu – să răscolească în poemele sale „urmele 
strămoșilor în care ghicim genealogia fi inţei în genere, caută 
întrupările arhetipale ale predecesorilor, proslăvind în tonul 
unui imn decent întreaga istorie văzută nu atât ca o avalanșă 
de evenimente, cât o surpare geologică a amintirilor.”

Împlinind acum o vârstă ce a rodit bogat în fapte 
lirice și cărturărești, Gheorghe Pârja ne rămâne drag 
inimii întocmai unui frate mai știutor și mai generos 
cu prietenii săi de o viaţă, drept care vrednic este să 
primească urările noastre de sănătate, inspiraţie și 
luminoasă împlinire!

Ioan MOLDOVAN

O LAUDĂ 
PENTRU GHEORHE PÂRJA, 

„ȘAPTEZECISTUL”
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Cronică literară

Reprezintă, indiscutabil, un eveniment editorial 
și unul de maximă impor tanţă pentru literatura română 
contemporană recenta carte de critică literară, Linia de 
contur, a lui Daniel Cristea-Enache, ieșită de sub tipar la 
Editura Spandugino din București, spre sfârșitul anului 
2019, într-un format de-o eleganţă tipografică și estetică 
impe cabilă, un specific, de altfel, şi un standard al editurii, 
bine cu noscute celor care-i preferă cărţile. Daniel Cristea- 
Enache, conferenţiar la Facultatea de Litere a Universităţii 
din București, personalitate binecunoscută, este o auto-
ritate critică redutabilă, o prezenţă și o conștiinţă în relaţie 
cu fenomenul literar con temporan, comentat sistematic 
în paginile „României literare”. De peste douăzeci de ani, 
criticul recen zează, cu o consec venţă meritorie, cărţile 
tipă rite de generaţii diferite de scriitori. 
 Tomul, ce trece bine de șapte sute de pagini, este 
alcătuit din cronicile de carte publi cate, vreme de un dece-
niu și jumătate, în mai multe revis te literare de notorieta-
te: „România literară”, „Cultura”, „Obser vator Cultu ral”, 
„Bucureștiul Cultural”, „Adevărul literar și artistic”, „Viaţa 
Româ nească”, „Idei în Dialog” ș.a. Martor și comenta tor 
neobosit, criticul s-a făurit pe sine în această permanentă 
confruntare cu feno me nul literar contemporan și cu rea li ta-
tea de dincolo sau de dedesubtul lumii din cărţi. Exerciţiul 
lecturii, perseverenţa docu men  tării și consecvenţa unei 
anumite linii critice îl impun pe autorul Liniei de con tur 
ca pe un critic de forţă, „de cursă lungă”, și autoritate de 
primă mână în dome niu la ora ac tu ală. Continu ând șirul 
altora anterioare – Concert de deschi de re, București Far 
West, Secvențe de literatură româ nă, Convorbiri Daniel 
Cristea-Enache ‒ Octavian Paler, Cartea ca destin, Daniel 
Cristea-Enache în dialog cu Dan C. Mihăilescu, Convorbiri 
cu Nicolae Manolescu, Daniel Cristea-Enache – cartea de 
faţă îi confirmă cu prisosinţă calită ţile.

Imaginea cărţii este, ea însăși, grăitoare. Cum lu-
crurile care ne cuce resc ne ating mai întâi prin imaginea lor, 
la o primă, fugară privire, Linia de contur a literaturii actuale 
impresi onează prin masivitate, prin designul și cromatica 
copertei, prin estetica și eleganţa paginii tipărite. Privind-o 
din inte rior, într-o lectură negrăbită, cartea copleșește prin 
complexitatea și densitatea substanţei recen zate, prin viziu-
nea abor dă rii și prin spiritul analitic ce acompaniază neîn-
cetat și optim privirea criticului. Cele 737 de pagini includ 
120 de texte critice focalizate pe creaţiile a nu mai puţin de 
91 de autori contem porani, ceea ce reprezintă o veritabilă 
și masivă secvenţă de istorie literară. Din mai multe puncte 
de vedere – al epocii literare vizate, al cantităţii creaţiilor 
recenzate și al unghiului abordării – Linia de contur se poate 
integra fericit în seria cărţilor de referinţă, istorii literare, 
dicţio nare de scriitori, studii critice de anvergură, dedicate 
unor genuri, epoci, curente sau grupări lite ra re, ce structu-
rează fenome nul literar cronolo gizându-l și taxându-l pe 
categorii, după criterii diverse. 
          Linia de contur nu exclude criteriul cronologic, așa cum 
s-ar părea. Subiacent creaţiilor și autorilor recenzaţi, timpul 
reverberează permanent în ansamblul cărţii și în comentariile 
critice, la două niveluri. Primul nivel cronologic este timpul 
scrierii, al editării și reeditării cărţilor, indiciu al frecvenţei 
pe etape a tipurilor de cărţi și al exprimării mai intense sau 
mai rezervate a scriitorilor în lungul deceniilor. Traseul Liniei 
de contur începe cu disidenţii și proscrișii și se încheie cu 
douămiiștii, iar această succesiune este temporală. Cel de-al 
doilea nivel cronologic este o amprentă de profun zime, ima-
nentă literaturii, ce ţine de modul cum sunt infiltrate în creaţii 
elemente de context istoric și social: viziunea autorilor, temele 
și tehnicile epicului, tipologia protago niștilor, de neevitat în 
orice anecdotică literară și în orice abordare critică. 

Titlul Linia de contur indică anvergura privirii 
auctoriale asupra literaturii epice din peste o jumătate de 
veac și intenţia de-a cuprinde într-un design, într-o sin-
tagmă simplisimă sau într-un un cuvânt totalizator, esenţa 
ce o distinge și o identifică. Dincolo de expresie, Linia de 
contur relevă privirea unui autor ce, dintr-o mișcare sigură, 
trasează designul sinusoidal al prozei românești dintr-o 
epocă atât de distinc tă și în plan istoric, și în cel literar. 
Conturul trasat de critic este al genului cel mai intens com-
pli cat de autori în neo- și în postmodernism – epicul, mixat 
cu memori alis tica, jurnalul, genul epistolar și cu eseistica, 
nu tocmai simplu de analizat și de evaluat critic.

TEREZIA FILIP
LINIA DE CONTUR  

A PROZEI CONTEMPORANE, 
O CARTE-EVENIMENT (I)

Epoca literară delimitată în Linia de contur? Este evi-
dent și masiv, contem po raneitatea cu reper axial în anii 2000, 
bornă de interferenţă a mileniilor, a epocilor și orientărilor 
multiple, inclusiv în literatură. Sub stanţa pe care crește și se 
conturează cartea de critică literară este proza în diversitatea 
formulelor ei, cu surse în realitatea românească recentă și 
actu ală. Textele critice parcurg peste o jumătate de secol de 
literatură epică ce-și subîntinde proble matica dincolo de 2000, 
până în anii ’50, ancorând în fenome nalitatea social-istorică 
tipică perioadei comuniste, iar o parte din creaţii, în peri oa-
da postcomunistă de după ’90-2000. Problematicile celor 
mai multe cărţi comen tate au puncte de plecare, de perpetuă 
reîntoar cere sau de iradiere concentrică, spre fapte, momen-
te, destine și „intem perii” sociale dramatice și cumva atipice, 
petrecute în acele decenii febrile. Linia de contur închide-n 
designul ei tensiunea unei literaturi iscate 
din sinuozităţile unei epoci, percepute în 
tonalităţi și în formule epice multiple, de 
generaţii diferite de scriitori. Este prima carte 
de critică literară din prezent și, de departe, 
cea mai cuprinzătoare, ce panoramează 
epicul unei epoci prin cărţi, profiluri de 
scriitori și analize de detaliu, focalizate pe ce 
au produs în plan literar cei mai tumultuoși 
și mai devastatori 60-70 de ani din istoria 
românească a ultimului secol. 

Ochiul critic străbate straturile 
substanţei epice până la fenomenalitatea 
socială, psihologică și umană care a inspirat 
cărţile, încât comentariile ating inevitabil as-
pecte de sociologie, psihologie, de etică și de 
artă a construcţiei epicului, ca, de pildă, în 
comentariile la Paul Goma, Lena Constante, 
D.R. Popescu, Gh. Crăciun, Filip Florian sau 
la alţi autori. Elemente specifice contemporaneităţii, deceni-
ilor comuniste și actuali tăţii post co muniste, urcă din magma 
epică în textele critice, sunt privite cu ochi expert, comparate, 
cântărite și evaluate pertinent, cu toată varietatea de tehnici 
narative, de perspective epice și de roluri de protagoniști ce 
le scot la suprafaţă. Cum? Intertextu alizând stiluri și limbaje, 
interferând o diversitate de specii, ce se combină, se dislocă 
unele pe altele sau glisează unele în altele sub privirea criticu-
lui. Arhitectura textului, postura auctorială de martor, actor 
sau narator, privirea omni- sau uniscientă în real, tipurile de 
protagoniști în ipostaze degradate sau eroice ale omenescului, 
scene colective, evenimente, atitudini și registre ale vorbirii, 
observate în diversitatea lor, fac deliciul și frumuseţea scânte-
ietoare ale comentariilor critice din Linia de contur și, evident, 
infor marea și delectarea cititorului. Nimic din strategiile și 
tehnicile moderne ale epicului, din trucurile scriitoricești, 
oportune sau ba, nu scapă ochiului critic. 

 •Panorama prozei contemporane  
 ‒ autori, cărţi, formule epice
 Autorii recenzaţi sunt prozatori din generaţii diferite, 
de toate vârstele și tipu ri le, unii deja afirmaţi, alţii la început 
de drum, unii de notorietate, alţii necunoscuţi, roman cieri, 
eseiști, memo rialiști, filosofi, jurnaliști, diplomaţi de carieră, 
celebrităţi sau unii abia intraţi în câmpul litera turii. Această 
galerie de aproape o sută de autori face din carte o veritabilă 
panoramă. Nume importante din generaţia șaizeciștilor ‒ 
Augustin Buzura, Nora Iuga, Livius Ciocârlie, D. R. Popescu, 
George Bălăiţă, Dumitru Popescu, Octavian Paler, Ion Vianu 
și alţii, se regăsesc alături de optze ciștii Mircea Cărtărescu, 
Gheorghe Crăciun, Răzvan Petrescu, Ștefan Agopian, Bedros 
Horasan gian, Ioan Groșan, Radu Țuculescu, Gabriel Chifu 
și de douămiiști ca: Filip Florian, Daniela Zeca, Dan Stanca, 
Aura Christi, Petre Barbu etc. Și nu doar generaţii recente 
de literaţi se regăsesc în Linia de contur, ci și scriitori ce 
debutau în anii ’50, iar în decenile 6-7 își editau cărţile: Petru 
Dumitriu, Nicolae Țic, Radu Cosașu, Ion Druţă, Antoaneta 
Ralian, Dumitru Popescu, cei născuţi în deceniul trei și apoi 
înregimentaţi. Proza lor ţine de noul realism, dar mai târziu, 
când, din interior, iau act de excesele regimului, unii se dedică 
studiilor monografice și critice sau traducerilor din literatura 
universală. Acestei generaţii i-ar aparţine Ion Caraion, exclus 
însă de cazul său atât de special, precum și singularul și singu-
raticul Adrian Marino, neconectat ideologic regimului. Critici 
și istorici literari ca Nicolae Manolescu, Alex Ștefănescu, 
Eugen Negrici, Irina Petraș, Gabriel Dimisianu, cu jurnalele, 
amintirile și desti nele lor, sau reputaţi filosofi și eseiști ca  
Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu, Livius Ciocârlie, restili zân-
du-și mereu sinele și scrisul, „într-o continuă decantare 
interioară”, spune criti   cul, alături de diplomaţi cu jurnale 
de călătorii sau ese is ti că și proză  – Virgil Nemoianu, Daniel 
Zamfir, Gabriel Gafiţa ‒ comple tează linia literară a contem-
po  ranei tăţii din unghi estetic și analitic, îi dau anvergură, 

dinamism și rele vanţă intelectuală. Scriitori din exil, de 
generaţie șaizecistă, sunt puncte marcante în Linia de con tur: 
Leonard Oprea și Norman Manea, stabiliţi în America, Virgil 
Duda, la Tel Aviv, cu roma nele lor alegorice și eseistice ţintind 
tot reali ta tea românească din care ei s-au extras, oniristul și 
roman cierul postmo dernist Dumitru Țepeneag, stabilit la 
Paris și ana li  zând în jurnalul său, Un român la Paris, tarele 
societăţii româ nești, pentru a o trezi „din somnul cel de moar-
te”. „Amplul și substan ţialul jurnal” al lui Țepeneag ar fi obli-
ga toriu de citit pentru toate generaţiile de cititori români care 
au traversat comu nis mul, susţine criticul (p.271). În acestă 
serie intră și Paul Diaconescu, stabilit în Sue dia, cu proza Am-
basadorul, „istoria clasică a psihozei unui torţionar” (p.188) 
și cu Jurnalul unui Pierde-Ţară, „un inventar nostalgic al 
experi enţelor sale de viaţă” (p.193) din România. Oricine, in-

teresat de literatura contem porană, student, 
cercetător, critic ori sim plu citi tor, găsește 
în Linia de contur un tablou cvasicomplet 
al literaturii contemporane și un model de 
abordare ciritică.
  Cărţile comentate, diverse, pe 
cât generaţiile și tipurile de autori, infirmă 
ideea că literatura acestor decenii ar fi cumva 
precară sau deficitară într-un gen sau altul. 
Ele sunt: romane, nuvele, me mo rii, scrisori, 
interviuri, eseuri și notaţii dia ris tice, interfe-
rând și contopind frecvent în chiar structura 
aceleiași cărţi roma nescul, autobi ograficul, 
genul epistolar, confesiunea, interviul, 
eseul, lite ra tura refle xivă. Căci epicul de la 
interferenţa mileniilor poartă amprenta 
aceluiași amestec pe care-l relevă socialul ce 
produce subs tanţa literaturii. Criticul face 
faţă cu brio acestei avalanșe eterogene a 

epicului, diver sităţii nu puţin derutante a autorilor dificil de 
înseriat în clase, categorii, tipologii. Panorama prozei include: 
romane valoroase semnate de autori din toate gene ra ţiile: de la  
Augustin Buzura, Ion Vianu, Varujan Vosganian la Radu Mareș,  
Gh. Crăciun, G. Chifu, Leonard Oprea, de la M. Cărtărescu, 
Dan Stanca, Răzvan Petrescu până la Filip Florian, Ruxandra  
Cesereanu, proză scurtă de Răsvan Popescu, Petre Barbu, 
Dumtru Crudu etc. Cărţi de convorbiri și dialoguri scânte-
ietoare, institu ind un nou gen, etalează personalităţi fulminante 
– Nina Casian – Carmen Firan; Mircea Ivănescu – Gabriel  
Liiceanu; Oana Orlea–Mariana Marin; Tia Șerbănescu ‒  
Cristian Pătrășconiu – diferenţiind vizi uni lite rare și identităţi 
ce dau efecte reflecto ri zante și capti vante pentru cititor. Genul 
epistolar aduce-n atenţie Scrisorile de dragoste ale lui Leonid 
Dimov, epistolele fără răspuns ale lui Emil Brumaru, din 
Cerșetorul de cafea, către Lucian Raicu, bântuite de fantaziile 
poetului înconjurat de „un cearcăn de melan colie”, aflat „în 
căutarea unui timp pur, poetic”, spune criticul. Genul culmi-
nează prin cartea Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu, Scrisori 
către Monica (în total 2500!), ce des chi de Linia de contur. 
Volumul editat de Huma nitas este un docu ment cutremurător 
despre abuzurile unei epoci tira nice, distructive de iden tităţi 
și de valori, expunând nu ficţiuni, ci figuri feminine reale, 
uimitoare și pildui toare, ce și-au asumat destine eroice și marti-
rice. Jurnale în formule diverse, filoso fice, reflexive, ale go  rice  
(A. Pleșu, E. Negrici, N. Manolescu, G. Liiceanu, L. Ciorcârlie), 
jur na  lele univer  sului concentraţionar (N. Steinhardt, L. Constante, 
I.D. Sârbu) întregesc panorama prozei conemporane.
 Literatura feminină este pregnantă în carte, prin eseis-
tica și prin romanele unor Nora Iuga, Gabriela Adameșteanu, 
Marta Petreu, Ioana Pârvulescu, Irina Petraș, Ioana Nicolae, 
până la dramaticul document uman și literar, jurnalul Constanţei 
Buzea, Creștetul Ghețarului. Criticul pariază pe romane cu 
pro-blematici de actualitate, exotice sau erotice, scrise de Rux-
andra Cesereanu, Aura Christi și Daniela Zeca, inspirate din 
experienţe diverse, autobiografice, reale sau fictive, anticipând 
unicitatea sau notorietatea autoarelor. Prins într-un „adevărat 
festin” de „straniul roman erotic” al Aurei Christi, Casa din în-
tuneric (p.660), criticul se arată puţin intimidat, atât de „masiva 
construcţie culturală realizată în câţiva ani” de autoare, cât și 
de structura combinatorie a romanului. Încântat, în schimb, 
de Omar cel orb al Danielei Zeca, de strategiile epicului și „de 
registrele în care lucrează”, ne asigură că romanul „va fi un best-
seller”, iar autoarea va deveni „un nume de prim ordin în proza 
românească” (p.655). În aceeași notă maximizantă, analizând 
„transformismul și cameleonismul” auctorial, desfășurat „în 
probe succesive de virtuozitate literară”, în romanul Un singur 
cer deasupra lor al Ruxandrei Cesereanu, îi certifică valoarea 
literară și documentară, situându-l „printre cele mai puternice 
și mai sofisticate romane românești din ultimii ani” (p.646).

(Continuare în numărul următor)
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Traduceri
ANTÓNIO SALVADO 

S-a născut în Castelo Branco, Portugalia, în 1936). Poet, eseist, traducător, editor. 
Licenţiat al Facultăţii de Litere (filologie romanică), Universidade Clássica de Lisboa. 
A lucrat ca profesor în învăţământul superior politehnic, director al mai multor reviste 
literare și al unui muzeu de stat. Este unul dintre cei mai cunoscuţi poeţi portughezi 
contemporani. Opera sa lirică conţine peste patruzeci de titluri, printre care: A Flor e a 
Noite, Na Margem das Horas, Cicatriz, Difícil Passagem, Tropos, Amada Vida, Utere 
Felix, O Prodigio, Castalia, O Gosto de Escrever, Rosas de Pesto, A Plana Luz do Dia, 
Largas Vias, Pausas do Aedo, Rochas, Entre pedras, o verde, Se na alma houver, Essa 
Estória, Flor Álea, Os Distantes Acenos, Coisas Marinhas e Terrenas, Quase Pautas y 
Afloramentos. În anul 2000, Centro de Estudios Ibéricos y Americanos de Salamanca 
(CEI AS) i-a publicat antologia Los dominios de la mirada. În limba spaniolă i s-au publi-
cat, de asemenea, Señales de Dios en mi poesía și Malva, ambele în traducerea poetului 
Alfredo Pérez Alencart. Editura Aríon, din Lisabona, i-a publicat în 2006 antologia Na 

Eira da Beira, pentru a celebra peste cincizeci de ani de viaţă literară. Poezii ale sale, traduse în mai multe limbi, 
s-au publicat în antologii din Portugalia și din alte ţări. Vasta sa operă (literară și culturală) a primit relevante 
recunoașteri naţionale și internaţionale. A fost omagiat de Universitatea din Salamanca și de Catedra de Poetică 
„Fray Luis de León” a Universităţii Pontificale din Salamanca. De asemenea, a primit Medalia „Merit Cultural” 
din partea Ministerului Culturii din Portugalia și Premiul „Chinaglia” al Unión Brasileña de Escritores.

EXISTĂ ÎN MINE 

Există în mine 
o voinţă imensă 
de a cânta și a plânge, 
pentru că în toate a apărut
suferinţa.

Există în mine 
o voinţă profundă 
de a construi viaţa
și de a nega sângele.

Urechile oamenilor
sunt surde.
Și doar surzii vorbesc 
la urechile oamenilor.

Plângerea e inutilă. 
Plângerea nu e glorioasă.

Moartea merge 
la întâlnirea cu viaţa, 
cucerește viaţa, 
sărăcește viaţa.

Și pe cerul cenușiu
se pierde 
gândirea limpede.

DĂRUIRE

Fie ca totul să se piardă
în memoria absentă: 
lucrurile mici, 
sigure sau nesigure.

Fie ca totul să se distrugă
pe hârtia arsă, 
pentru ca începutul
să renască iar.

Strălucire nobilă și pură, 
voce repornită:
în braţele tale, Viaţă!, 
la sânul tău, Lume!

FILOLOGIE

Vocabularul
este în dicţionar.

În viaţă există doar
ceea ce nu este acolo.

PREMIU

Cedezi? Recuperezi –
și-aceasta e victorie: 
în orice minut 
un timp de glorie.

LIMITĂ

Există, oare, iubire dincolo de Timp?
– Timpul nostru este acesta care trăiește aici...

Și între timp, dorinţa ne împinge 
într-o altă claritate nedefinită…

Înconjuraţi de speranţă, străpunși
de suspin, avem certitudinea
Orei de la o zi la alta, a limitei
zidului construit în spiritul nostru.

CLIPĂ

Ce voi face din această clipă
tristă de la o zi la alta
ce mi-a rămas din ziua de ieri?

Poate că mâinile mele
îi dăruiesc amploare 
și o aruncă-n viitor! 

Atât de nesigură certitudinea 
a ceea ce a rămas de ieri
în ziua de azi ce nu există,

pentru că memoria se pierde
în uitare, în amintirea
momentelor care vor fi!

TIMP

E timp pentru a muri 
și nu timp pentru a gândi. 
E timp pentru concizie, 
zbor de pasăre și viteză.

Timp pentru dragoste?
Doar timp
de lungă disperare 
și pentru destine impuse.

E timp fără bucurie, 
timp pentru răni deschise. 
E timpul ignoranţei, 
dar continuăm să fim prizonieri. 

E timpul celui care observă 
fără timp în mâna închisă, 
fără lumină în ochii rigizi.
E timp pentru a muri.

Prezentare și traducere 
de Elena Liliana POPESCU

Să dăruiești? Nu-ţi ești
captiv, o știu … 
pentru ofranda ta 
e sângele mai viu.

Întotdeauna când dai 
și să renunţi preferi,
mai mare-apare gloria
dacă nimic nu ceri!

ÎNSEMN

Dacă pașii mei lasă 
măcar o singură urmă, 
simt bucurie:
aceasta este
forma exactă de a fi 
mai mult decât nimic.

Ce mări aș fi putut
în cele din urmă cunoaște?
– O urmă 
desenată și rece:

Dovada de a fi trăit!

BLAZON 

Plăcere sau durere,
„ce-i pasă 
vieţii de prăpastie,
dacă flacăra niciodată stinsă
este de păcat sau de virtute?

Să cazi și să râzi, să suferi
în întunericul Lumii 
dacă ceea ce trebuie este să fi
iubit până la capăt?!

Pictorul spaniol Miguel Elías lângă lucrarea sa, 
un portret al poetului portughez António Salvado


