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Despre capitala 
europeană a culturii 
La invitaţia maestrului Radu Cârneci, am par-

ticipat, în zilele de 8, 9 şi 10 octombrie 2015, la 
Festivalul internaţional de poezie şi eseu “Toam-
na bacoviană”. De cum am ajuns în Bacău, am 
fost uimit de organizarea fără cusur, de varie-
tatea şi amploarea manifestărilor, ca să nu mai 
vorbesc de calitatea şi numărul invitaţilor. Poate 
că “de vină” pentru toate acestea este şi faptul 
că festivalul se desfăşoară fără întrerupere din 
anul 1971, când marele poet şi traducător Radu 
Cârneci, pe atunci redactor-şef al revistei Ate-
neu, a organizat prima ediţie. Dar, pentru că în 
perioada 21-23 octombrie 2015, la invitaţia poe-
tului Robert Şerban, am participat şi la Festivalul 
Internaţional de Literatură de la Timişoara “La 
Vest de Est / La Est de Vest”, îmi permit să fac 
o comparaţie, nu între cele două festivaluri, ci 
între cele două oraşe, atât de diferite în modali-
tatea de a privi şi a sprijini cultura. Dacă la Bacău 
am simţit implicarea majoră a Consiliului Jude-
ţean, alături de alte instituţii locale importante, 
la Timişoara, unde festivalul e încă tânăr (abia 
a ajuns la ediţia a patra), iar iniţiativa este mai 
degrabă una privată, organizatori fiind Head-
some Communication şi Fundaţia Politehnica, 
proiectul e doar susţinut (puternic, e drept, însă 
doar financiar) de către Primăria Municipiului 
Timişoara, căreia i s-a alăturat (probabil pe ul-
tima sută de metri) Consiliul Judeţean Timiş. 
Cum ambele oraşe candidează pentru titlul de 
“Capitală Europeană a Culturii 2021”, o spun cu 
părere de rău că băcăuanii sunt foarte departe 
şi nu ştiu cum îi vom putea ajunge din urmă. E 
adevărat că noi, bănăţenii, ar trebui să fim “frun-
cea”, dar în această competiţie, dacă ar rămâne 
doar aceste două oraşe, Bacăul va ieşi câştigător. 
Şi nu pentru că îl are pe Bacovia, ci pentru că im-
plicarea acolo, la toate nivelurile administraţiei 
locale, e de nota 10. În ceea ce mă priveşte, ideea 
de a investi zeci de milioane de euro într-o com-
petiţie pentru un titlu este benefică doar pentru 
dezvoltarea locală a comunităţilor, nicidecum 
pentru cultură. Ar fi prea frumos ca toată propa-
ganda asta să ducă spre o globalizare culturală. 
Dacă toţi banii ar fi alocaţi direct culturii, cred 
că multe dintre problemele care frământă în 
prezent elita societăţii noastre şi-ar găsi rezolva-
re. Oricum, oraşul în care trăiesc eu şi scriu este 
deja o capitală europeană a culturii. Şi, mai mult 
decât atât, este chiar capitala ei mondială.
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„Poveştile 
noastre cu 

finalul emoţionant, 
cu etica lor, sunt 

înlocuite ca şi 
operele literare 

şi autorii, mai 
târziu. Se preferă 

ambiguitatea, 
bâlbâiala, atacul, 

lovitura dureroasă. 

Toate acestea nu 
reprezintă oare o 
cauză a regresului 

social? Lumea 
noastră, de azi, 
pare lipsită de 

valori spirituale. 
Se trăieşte la 

întâmplare, iar cel 
blând şi bun nu este 

respectat şi nici 
apreciat. “ 

Nicolae SILADE

revista revistelor literare
Nr. 5-6 (105-106), 1 sept. 2015, al revistei Pro 

Saeculum, care apare sub egida Consiliului Judeţean 
Vrancea şi a Primăriei Municipiului Focşani, are în cele 
272 de pagini un sumar bogat şi divers. În editorialul 
său, Rodica Lăzărescu scrie despre legea 
217/2015: “Scoaterea din manuale, 
din librării şi din biblioteci a lui Noica, 
Eliade, Mircea Vulcănescu, Ţuţea, 
Nichifor Crainic seamănă cu arderea 
cărţilor în piaţa publică, întoarcerea 
adică în crunţii ani ‘50-’60”. D.R. 
Popescu  semnează un eseu interesant 
despre ciobanul din Mioriţa şi conchide: 
“Păcurăraşul chiar îşi vede această nouă 
înviere, când îi spune oiţei bârsane ce 
să-i spună măicuţei ce o va întreba ce 
ştie despre fiul ei!... Să-i spună că s-a 
însurat cu a lumii crăiasă, cu a lumii 
mireasă!... Nu cu moartea, nu, şi nici că 
la moartea sa îngerii plângeau şi toată 
mulţimea strânsă în jurul său era un 
popor de umbre! Nu. Moartea era echivalentul Învierii 
cristice?!” Următoarele pagini îi sunt dedicate lui D.R. 
Popescu, la împlinirea a 80 de ani. Semnează Mircea 
Braga, Radu Cârneci, Niculae Gheran, Ionel Necula, 
Anemona Liliana Pătrulescu şi Theodor Codreanu. 
Florin Mihăilescu scrie despre E. Lovinescu şi 
realismul modern, iar Maria Vaida o prezintă pe poeta 
florilor de prun, Yvonne Rossignon. Am remarcat 

şi jurnalul parizian semnat de Paula Romanescu, 
precum şi notaţiile lui Bogdan Ulmu despre Istoria 
subiectiv-anecdotică a teatrului românesc. Interviurile 
revistei sunt realizate de Rodica Lăzărescu, cu Iulian 

Filip şi Şerban Codrin, iar eseurile 
sunt semnate de Ion Vlad (Fascinaţia 
corespondenţei Liviu Rebreanu - desti-
natar), Ion Bălu (Ioan Potop, aspiraţia 
spre împlinire), Iordan Datcu (Petru 
Ursache şi monografia unei mari 
reviste), Petre Isachi (În căutarea 
spiritului critic), Constantin Coroiu 
(Nicolae Iorga: “oameni care au fost” 
în ediţie critică integrală), Constantin 
Cubleşan (Maria Banuş - sinceră 
şi duplicitară), Theodor Codreanu 
(Gândirea filozofică a lui Eminescu), 
Andrei Moldovan (Componenta nordi-
că), Ladislau Daradici (Relevanţa rea-
lului în poezia lui Valeriu Bârgău). 
Revista îi aniversează pe “optzeciştii” 

Ion Gheorghe, Paul Goma şi Gheorghe Izbăşescu, 
dar şi pe mai tinerii Tudor Gheorghe (70) şi Şerban 
Codrin (70). Paginile de poezie sunt semnate de Ion 
Brad, Şerban Codrin, Miron Ţic, Ion Gheorghe Pricop, 
Petru Solonaru, Rodica Braga, Daniel Lăcătuş, Valeriu 
Marius Ciungan, Robert Toma, Raul Constantinescu, 
Silvia Bitere şi Maria Pal. Am mai remarcat şi paginile 
de proză semnate de reşiţeanul Gheorghe Zincescu.

Cu Duhul blândeţii…
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Blândeţea este o stare în general umană. Termenul 
stabileşte relaţii şi cu alte cuvinte care au sens apropiat 
sau care pot fi substituite unul altuia în context, 
devenind astfel, sinonime. Primul cuvânt care-mi trece 
prin minte ar fi bunătatea şi sunt atâtea altele, care 
se află în vecinătatea sensului sau pot acoperi sfera 
semantică total sau parţial. Bunătatea este o atitudine 
de bunăvoinţă, o atitudine caracteristică firilor alese, 
care şi-au fixat o ţintă în viaţă; 
oameni frumoşi care umblă drept, 
căutând pacea. Blândeţea ca şi 
bunătatea dă preţ fiinţei umane. 
Şi una şi alta îl înalţă pe om, el 
devine purtător de virtuţi nobile. 
Isus Hristos ne spune: „Fiţi buni, 
ajungă zilei răutatea ei!”. Cineva 
de la postul TV „Trinitas” spunea 
că Biserica cere atât de puţin 
de la om, dar atât de mult de la 
conştiinţă. De aceea, imaginea 
omului trebuie să fie una pozitivă. 
Este mare nevoie de oameni 
buni, de bunătate pentru a trăi 
mulţumirea de sine. Românii au o 
butadă: „Bine faci, bine primeşti”. 
Adică, nu poţi oferi semenului tău 
flori, iar acesta să-ţi arunce, în faţă, 
spini. Ca urmare, omul să practice bunătatea, binele, să 
fie milos, pentru că răul nu rămâne nepedepsit (Sfânta 
Scriptură). Cu siguranţă este mult mai uşor să faci rău, 
mai ales, că răul - răutatea poate lua foarte uşor chipul 
binelui, într-o blândeţe înşelătoare (N. Steinhardt). 

Ne-am obişnuit  să spunem că răul vine de la femeie, 
de la Eva (păcatul originar). Scriitorul rus Lev Tolstoi ne 
precizează, în opera sa, că femeia dacă vrea să fie rea, nu 
o întrece nici diavolul. Eu zic că nu e chiar aşa!  În primul 
caz, Adam nu era străin de fapta Evei, şi-apoi, Eva era 
creată din coasta lui, care va să zică, formau un singur 
trup. În cazul Lev Tolstoi, există un dacă, o supoziţie, 
ceea ce-mi spune că femeia numai condiţionată poate fi 
rea. Altminteri ea este bună, firavă, fragilă şi, împreună 
cu bărbatul, suportă acelaşi destin - implacabil al morţii, 
ca toate fiinţele trecătoare.  Cei care am făcut educaţie, 
direct sau indirect, ştim că am dat mereu de obstacole şi, 
de cele mai multe ori, cu blândeţe, le-am anihilat;  pe cât 
a fost posibil. Bunătatea a atras după ea şi gratitudinea. 
Actele de altruism au, însă, tot mai puţini adepţi, iar 
unii chiar iau în derâdere aceste sacrificii, considerând 
altruismul o prostie. Dar nu altruiştii dau dovadă de 
prostie, ci tocmai aceia care-i denigrează. Aici, reperele 
verticalităţii şi ale demnităţii nu mai contează. Afecţiunea 
se şterge, dispare, chiar din sufletul curat al copilului 
şi, atunci, cum să crească drept? Bunicii sunt daţi la o 
parte şi, mai târziu, părinţii primesc ce-au sădit în copiii 
lor. Tânărul, matur prea devreme, devine oportunist şi 
refractar. Poveştile noastre cu finalul emoţionant, cu 
etica lor, sunt înlocuite ca şi operele literare şi autorii, 
mai târziu. Se preferă ambiguitatea, bâlbâiala, atacul, 
lovitura dureroasă, opere fără lacrimi, tot ceea ce li se 
reprezintă ca nişte fronturi deschise. Toate acestea nu 
reprezintă oare o cauză a regresului social?

Lumea noastră, de azi, pare lipsită de valori spirituale. 
Se trăieşte la întâmplare, iar cel blând şi bun nu este 
respectat şi nici apreciat. Unde mai putem faptul că 
Religia se studiază din fragedă copilărie? Şi? De cele 
mai multe ori, când faci trimitere spre credinţă, eşti luat 

drept „sărac cu duhul”, „nu sărac în duh, cum ar fi corect.  
Este o greşeală de prepoziţie (cu g în, eroare strecurată 
în traducerea Bibliei): „A fi sărac în duh” înseamnă a fi 
însetat de cunoaştere spirituală, de Dumnezeu, dornic 
de-a căuta taina... Dumnezeu este Sacru, Dragoste, 
Adevăr, Lumină şi Bunătate, deci este esenţa vieţii 
trecătorului terestru, esenţa existenţei sale. Toate aceste 
forme ar trebui să le avem în vedere, atunci când ne 

manifestăm noi, oamenii - vase 
de preţ făcute de mâna Domnului 
nostru. Iisus a fost trimis pe 
Pământ, pentru a ne fi exemplu, 
iar virtuţile sale să se raporteze la 
cunoaşterea de sine a omului. Ele 
au un rol însemnat în gândirea 
şi în comportamentul fiecărui 
tânăr care doreşte înţelepţirea, 
săvârşindu-se împlinit. Altmin-
teri, trăind departe de Dumnezeu, 
va deveni o povară, un bătrân 
care a îmbătrânit urât şi pleacă 
în deznădejde. Preaînaltul Ioan, 
Mitropolitul Banatului, ne spune 
în lucrarea Pe cărarea Raiului (p. 
298), că: „Un bătrân abandonat 
şi trist poate cădea în deznădejde, 
care este un păcat greu - păcatul 

despărţirii de Dumnezeu”. 
Papa Francisc la Vatican are în vedere Familia şi o 

consideră responsabilă de toate problemele umane 
ireparabile. Familia are, azi, alte conotaţii, la noi, în 
democraţie, într-o libertate prost înţeleasă, se trăieşte 
liber şi independent şi fiecare înţelege invers: normalul 
este anormalul, nefirescul este preferat; hrana lumească 
este înaintea celei creştine. Cuvântul părinţilor nu 
are greutate, nu hrăneşte, nu zideşte, ci, dimpotrivă, 
creează un vid, o distanţă între individ şi Dumnezeu. 
Dar şi oamenii Domnului sunt foarte diferiţi, fiecare-i 
foarte fiecare! Un individ oricât de jos ar cădea, poate fi 
înălţat (Tudor Arghezi). 

N-am văzut, la Catedrală, atâţia tineri până la 
venirea Mitropolitului Ioan, care se dovedeşte a fi foarte 
iubit pentru simplitate, bunătate şi înţelepciune, un 
Apostol de suflete. Cei care umblau cu sabia scoasă şi 
nu cu duhul blândeţii, în familie, în societate, capabili 
să producă răni cu cinism, vin la slujbă, ba mai mult, 
merg în spatele Mitropolitului cu smerenie. Dacă le 
lipsesc păstorii, oile se risipesc - a spus Părintele. Aşa 
este şi în familie! Părinţii pleacă să câştige cât mai mulţi 
bani şi pierd cea mai mare avere: copilul, familia lui. 
Sigur, e importantă şi informaţia lor genetică (dacă nu 
se pierde)! Căci bine spus-a cronicarul: „din pom bun, 
roadă bună op să iasă” şi atunci zestrea naturii trebuie 
păstrată şi valorizată pe tot traseul nostru existenţial. 

Sentimentele: blândeţe, bunătate, altruism i-au 
aparţinut omului bun, iar liniştea şi pacea s-au instalat 
în sufletul lui, pregătit pentru Întâmpinarea Celui 
care a aşezat, în aleşii Săi, Iubirea şi traiul echilibrat.  
Ei vor vedea Lumina adevărată, nu „luminiţele” 
intermitente. Aşa cum ne subliniază V. Losski „lumina 
este perfecţionarea fiinţei create, «forţa luminoasă» 
născută din „voinţele - legi” care iradiază din Cuvânt şi 
vor fecunda întunericul; ca urmare, mai puţină vibraţie 
fizică şi mai multă lumină interioară, ce iradiază 
spre exterior, imprimând chipului uman adevărata 
frumuseţe şi blândeţe. 

Silvia C. NEGRU    



3nr. 52 n octombrie 2015 actualitatea literarăcronica

îndreptat o serie de cuvinte 
din scrisul (manuscrisul, 
dactilograma) lui Sorin Titel 
fiindcă Titel trecuse printr-un 
liceu prost şi nu învăţase limba 
română cum se cuvinte. 

Chiar aşa să fi fost? E momen-
tul să ne apropiem cu atenţie de 
biografia lui Sorin Titel. Şi-a 
făcut liceul la Caransebeş la 
Liceul nr 1, azi „Traian Doda”. 
L-a avut profesor pe Traian 
Topliceanu, aşa cum l-au avut 
profesor pe Traian Topliceanu 

Horia Pătraşcu, George Suru, 
Horia Vasilescu, scriitori de 
care trebuie să ne amintim. Aşa 
cum l-am avut profesor de limba 
română şi eu. O carte apărută 
recent la editura TIM, semnată 
de Gheorghe P. Ţunea, mai 
aminteşte nume de cărturari 
ai României care l-au avut 
profesor pe Traian Topliceanu. 
E o cercetare  care ne pune la 
dispoziţie documente necesare 
şi fotografii importante pentru 
scrisul românesc din Banat. 

Critic şi istoric literar, redactor 
sau redactor şef la mai multe 
reviste, Traian Topliceanu a 
protejat direcţia  unor publicaţii 
culturale pe care le citim azi cu  
mândrie. Revista Institutu-
lui Social Banat Crişana, 
de pildă. Am scris şi eu după 
cum au scris şi alţii înainte 
de Gheorghe P. Ţunea despre 
cărţile lui Traian Topliceanu: 
Eftimie Murgu, Dimitrie 
Ţichindeal, Damaschin 
Bojâncă, Istoria literaturii 
române (pentru şcolile secun-
dare). Am scris, dar în mare vi-

58
niciodată n-am ştiut să aleg între o femeie frumoasă şi o carte bună 
mi-au plăcut întotdeauna femeile întotdeauna cărţile nu le poţi separa 
sunt dătătoare de viaţă amândouă sunt izvor de iubire şi înţelepciune 
amândouă dar o femeie frumoasă citind o carte bună ehei o femeie 

frumoasă citindu-mă ca pe o carte bună în timp ce eu citesc toate 
femeile frumoase ca să înţeleg viaţa şi frumuseţea ei şi misterul da 
qui n’a pas connu la femme n’a pas connu la vie îmi spune cineva 
şi înclin să-i dau dreptate pentru că viaţa fără femei nu e viaţă iar 

cel ce iubeşte ştie şi cel ce ştie iubeşte am aflat asta din cărţile bune 
din cartea cărţilor pe care o tot citesc şi o tot recitesc şi tot misterioasă 
rămâne oare n-ar fi mai bine mă întreb eu pe mine să fac dragoste cu 
cea mai frumoasă femeie din lume iar ea să mă nască din nou să îmi 

 spună mai pune şi tu mâna pe-o carte pe cartea cărţilor de exemplu 
 căci naşterea e cea mai mare minune iar eu să îi zic că dragostea

nicolaesilade.blogspot.com
Nicolae SILADE

miniepistole

teză, fără să subliniem că de la 
Traian Topliceanu începe buna 
înţelegere pentru definirea 
Banatului cultural. A fost un 
noroc şi pentru Sorin Titel şi 
pentru noi care am mai urmat, 
la Liceul nr.1 din Caransebeş, 
şcoala lui Traian Topliceanu, 
întâlnirea cu el.

Cred că Sorin Titel a scris în 
grabă unele rânduri  care vor fi 
avut nevoie de îndreptări. Nu 
cred că vor fi fost multe, cum 
sugerează numitul interviu. 

Cum deţin pagini scrise de 
Sorin Titel în 1959 (de la Cenaclul 
din Caransebeş, la care Sorin 
Titel venea invitat de George 
Suru), cum deţin pagini (multe) 
din perioada 1964-1972 când era 
în Timişoara, pagini care n-aveau 
nevoie de îndreptări, cum ştiu că 
scriitorul accepta greu amestecul 
în pagina sa, poate că e nevoie 
să citim cu îngăduinţă paginile 
legate de „şcoala aproximativă” 
pe care o urmase scriitorul. Şi 
să citim cu atenţei biografia lui 
Traian Topliceanu, scrisă de 
Traian Ţunea. 

Aniversările celor opt decenii 
de la naşterea unor importanţi 
scriitori ai literaturii române, 
George Bălăiţă, Radu Ciobanu, 
Ion Arieşanu,   Dumitru Radu 
Popescu, Paul Goma, Sorin 
Titel, Livius Ciocârlie au pro-

vocat explicabile discuţii,  nece-
sare pentru buna înţelegere a  
literaturii române de azi. 

Cărţi semnate despre cei 
mai importanţi, studii, eseuri, 
numere speciale ale revistelor 
(numai unele) atrag atenţia că 
aniversaţii sunt înconjuraţi cu 
iubire. Uneori există şi  o grabă 
explicabilă, poate unele goluri 
de memorie surprinzătoare 
pentru unii dintre aleşi. Un 
cărturar de seamă îi explică 
jurnalistului cu interviul  că  a 

un reper necesar: 
Traian Topliceanu Cornel  UNGUREANU

Cu Duhul blândeţii…

Când te scuturi de roada conştiinţei tale 
ca să oferi şi altora se cheamă că eşti un 
model într-o ediţie mai mult sau mai puţin 
definitivă. Omul e supus anvergurilor 
ofensivei asupra acestei realităţi pe care 
o devoră cu voinţa cunoaşterii.

Numai că tot omul greşeşte când vrea 
să înlocuiască, pe ruinele propriilor 
desolemnizări, după ce se consideră 
matur, rolul celorlalţi şi să şi-l asume, 
arogant, voind să-i domine, mutilând 
acestora şansa propriei lor maturizări.

Pe ruinele acestor abandonate 
autentificări s-ar construi, credem, 
cartea lui Mircea Anghel, Kikirimikiri 
(Timişoara, Editura Marineasa, 2011, 
128 p.), un fel de ceaslov al satului şi al 
oraşului, al omului moral şi al omului 
imoral, al politicianului şi al naivului său 
elector.

Carte de învăţăminte pe care nu şi le 
însuşeşte nimeni, din păcate, într-o ţară 
în care toţi ştiu şi, în fapt, nimeni nu mai 
ştie, nu mai cunoaşte nimic, nici măcar 
meserie, nici măcar omenie la purtător, 
nici capră, nici varză, doar chiolhanuri 
pre- şi post-electorale, întruna, întruna…

Asemenea „provocaţiuni”, cum 
şugubăţ le-ar numi George Topârceanu, 
sunt proiecţiile unui scriitor care vrea, 
pentru cititor, semenul său, să arate că 
focul poeziei arde şi în şi pentru vieţile 
noastre convingător, frumos, corect dacă 
am înţelege că trăirea voiei, cum spunea 

cândva Al. Paleologu dacă, mereu, 
am avea obligatoria convingere 
că nu suntem singuri pe lumea 
asta (şi nici pe cealaltă, bref!, 
în cimitirele care, spun 
istoricii mentalităţilor, şi 
noi, se rezolvă de la sine 
multiculturalismul total!).

Cartea lui Mircea Anghel 
e doldora, desigur, de ironie, 
râsul determină, aici, nu-i aşa, 
un cult al formei, sentimentul 
de confort al cititorului este 
deplin, acum se verifică o retorică 

a eufemizării candorii şi rectitudinii.
Râsul în capriciu e ceva identitar, 

totuşi, ne arată că trăim, că suntem 
vii şi, mai ales, activi, agenţi activi 
ca nişte instanţe producătoare, prin 
comportamentul nostru, de cotidian al 
oximoronilor marcaţi elementar: tragic-
savuros, dramatic-euforic, normă şi 
formă, viziune şi deriziune.

Comentariul lui Constantin Buiciuc 
din prefaţă, Îndreptare prin râs, explică 
valoarea acestei apariţii editoriale 
pentru lumea confuză de azi. Noi 
credem că jubilaţiile scriitorului şi ale 
cititorului justifică patosul pentru a 
proteja fragilităţile convieţuirilor între 
semeni prin acest dosar impunător al 

referenţialităţii active care este 
umorul.

Rubrica lui Mircea Anghel 
dintr-o publicaţie bănăţeană 
i-a oferit şansa actualei 
„sinteze” de provocări şi de 
extrem carnavalesc, biciuind 
cu ferocitate, ironizând 
tandru, colportând râsul 
(şi râsetele!), investigând 
prostia şi dând-o în vileag, 

după ce desigur, trebuie să-i 
dăm cu tifla.
Râsul e bun paradiziac, pare a ne 

sugera cartea prietenului nostru Mircea 
Anghel, râsul socializează, vindecă, taie 
şi spânzură (iarăşi prostia!), edifică şi 
cucereşte lumea. Ceaţa generală are un 
vinovat şi aici, politica românească, atât 
de originală.

Umorul riscă să devină parabolă, 
el reevaluează dar şi repudiază, spre 
binele nostru, al cititorului: „De curând, 
jurnalistul Cristian Tudor Popescu a 
afirmat că „ziariştii şi politicienii au 
validat haznaua jurnalistică” (se referea 
la OTV-ul lui Dan Diaconescu).

La numai câteva momente de la 
eliberarea sa, Dan Diaconescu a declarat 
că se va lăsa de televiziune şi va intra 
în politică, candidând la funcţia de 

preşedinte al ţării. Ce mare schimbare! 
Din haznaua jurnalistică în haznaua 
politicii. Tot un rahat e” (p. 118).

În insula de pergament a vieţii, discursul 
umoristic, ironia defazează, ca şi cum ai 
spune că vântul citeşte limba clopotului. 
Dar noi citim ca pe un documentar un text 
montat în mecanismul ironiei de către 
un scriitor erudit care notează dezinvolt 
şi relatează cu eleganţa unui fin psiholog 
situaţii excepţionale:

„O revistă australiană pentru bărbaţi 
oferă acestora drept premiu cea mai 
frumoasă parte a căsătoriei, divorţul, 
pentru care promite să achite cheltuielile 
de judecată şi chiar să găsească o nouă 
iubită câştigătorului” (p. 54).

Miturile se degradează, dar râsul 
restaurează, revivifică, este un liant veşnic 
între vârstele omului şi stările omului, 
întreţine viaţa. Cartea lui Mircea Anghel 
ne bucură şi ea ne întreţine, citind-o, pofta 
de a trăi într-o lume, fie ea şi nebună de 
legat cum e a noastră, astăzi, dar o lume 
în care nu doar se „laicizează” simbolici 
dar simboluri renasc din circumscrierile 
râsului ca terapie a fiinţei.

Acest autor ne aduce aminte că 
literatura, scrisul literar pot redeveni 
mărturisitorii mântuirii noastre prin 
cultură. Cartea lui Mircea Anghel 
subliniază tocmai astfel de desolemnizări 
prin râsul ca medicament şi secret al 
supravieţuirii speciei.

Ionel BOTA: În faţa cărţilor deschise

râsul, secretul supravieţuirii speciei. o carte a lui Mircea Anghel

Traian  TOPLICEANU
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Ilie Constantin, poetul şaizecist al exilului
Ilie Constantin a debutat, ca poet, în 1960, în celebra 

colecţie „Luceafărul” a Editurii Tineretului, cu placheta 
Vântul cutreieră apele. În acelaşi an debutau Nichita 
Stănescu şi Cezar Baltag. Ilie Constantin a publicat 
apoi: Desprinderea de ţărm (1964), Clepsidra (1966), 
Bunavestire (1968), Fiara (1969), Coline cu demoni 
(1969), Celălalt (1972).

Toate aceste volume au fost comentate de Ion Pop în 
deja clasica lui carte Poezia unei generaţii, apărută la 
Editura Dacia din Cluj, în 1973. Ilie Constantin a fost 
inclus de critic printre poeţii şaizecişti, unsprezece la 
număr: Nicolae Labiş, Nichita Stănescu, Cezar Baltag, 
Ilie Constantin, Ion Gheorghe, Ioan Alexandru, Adrian 
Păunescu, Ana Blandiana, Constanţa Buzea, Gabriela 
Melinescu şi Marin Sorescu.

Ion Pop consideră că Ilie Constantin, alături de ceilalţi 
doi poeţi debutaţi în 1960, a avut un rol important 
în înnoirea liricii româneşti, mergând pe urmele lui 
Nicolae Labiş. Din volumul de debut, criticul reţine o 
anumită neutralitate tematică: “Poetul scrie aproape 
despre orice, spectator al unei lumi ce se propune 
descrierii de la o relativă distanţă, confesiunea fiind în 
genere ocolită şi înlocuită cu o lirică a rolurilor”. (p. 
146).

Criticul precizează că Ilie Constantin nu reuşeşte în 
poezia de idei, meditativă, ci într-o “poezie de stări 
muzicale, difuze” din care “orice încordare, orice 
dramatism sunt absente” (p. 148), aşa cum a observat 
Nicolae Manolescu, citat de Ion Pop. Aceste reuşite 
sunt vizibile în volumele următoare ale poetului. 
Iar ultimele cărţi (de dinainte de 1973) traduc o 
„melancolie a echilibrului”, “constituind o posibilă 
temă a suferinţei de geometria intimă pietrificată”. (p. 
151).

Ion Pop sesizează, în studiul său, mutaţiile din 
interiorul liricii poetului şi arată că de aceste mutaţii 
depinde “destinul unei opere întârziate prea mult într-
un teritoriu în care cuminţenia “clasică” ameninţă să 
devină un sinonim al stagnării lirismului”. (p. 156).

La puţin timp după apariţia cărţii lui Ion Pop, în 
ianuarie 1974, Ilie Constantin a cerut şi a obţinut azil 
politic în Franţa. Cărţile autorului şaizecist au fost 
retrase din librării şi din biblioteci, iar numele i-a fost 
interzis. Pentru regimul comunist din România, Ilie 
Constantin nu mai exista. Dar poetul exista, scria şi 
publica în limba franceză, iar după decembrie 1989 a 
reapărut în ţara sa natală.

Mai întâi, prin cărţile publicate, apoi, la propriu, 
căci în 2002, Ilie Constantin s-a stabilit definitiv în 
România. Se pare însă că lungul exil nu i-a fost prielnic 
poetului, căci el este mai puţin cunoscut generaţiilor 
mai noi. În mod surprinzător, Nicolae Manolescu, care, 
în anii ’60, a scris pagini importante despre poetul 
şaizecist, nu-i consacră un capitol lui Ilie Constantin în 
Istoria critică a literaturii române, apărută în 2008.

Aici Ilie Constantin figurează numai într-o listă 
de autori de dicţionar. Din cei unsprezece şaizecişti 
analizaţi de Ion Pop, în istoria lui Nicolae Manolescu 
nu sunt prezenţi numai doi, Gabriela Melinescu şi 
Ilie Constantin, autori care au în comun experienţa 
exilului.

Antologia reprezentativă a liricii lui Ilie Constantin, 
atât pentru perioada „românească”, cât şi pentru 
perioada “franceză”, a apărut la Editura Brumar din 
Timişoara, în 2005, şi se numeşte Oglinzi ale vidului.

“Lirica rolurilor” despre care vorbea Ion Pop este 
prezentă şi aici, într-o simbioză creatoare cu poezia unor 

stări muzicale confuze, care conţin în ele melancolia 
echilibrului. În secvenţa “românească“ (numită ţărm 
anterior) , dar şi în cea “franceză” (literatul barbar), 
poetul este sfâşiat între contrarii, acestea prinzându-l 
la mijloc şi sacrificându-l, în acţiunea lor de contopire 
într-o armonie universală.

Integrat în armoniile universului ca întreg refăcut 
(prin îmbinarea imanentului cu transcendentul), 
poetul simte, măcar efemer, propria-i putere: „Deodată 
deschid ochii/ aplecat deasupra universului!// Ca să 
nu cad în adâncile constelaţii,/ îmi încleştez degetele 
în grâu.// Câteva spice ritmate de vânt/ îmi scrijelează 
fruntea;/ auzul reintră în sunete.// Mă simt ancorat 
de pretutindeni,/ reîntors în punctele cardinale.// În 
aurul supus al grâului,/ voi adormi iar, aidoma/ unui 
avar pe care moartea/ l-a secerat peste comorile sale”. 
(p. 28).

Saltul în metafizic se produce adesea, cu rezultate 
previzibile, căci cunoaşterea şi asumarea integrării 
în ritmurile superioare (supunerea în faţa timpului) 
se produc fără nicio ezitare. Tăietorul de lemne, din 
poezia cu acelaşi titlu, este poetul, care despică timpul 
pentru a se integra în el: „Timpul se va despica/ dar 
numai pentru mine”. (p. 29).

Poetul porneşte de la concretul istoric, de la 
mărginitele, punctualele date ale trecutului (sau ale 
prezentului) şi evadează în metafizic, în atemporalitate. 
Se priveşte în oglindă, pentru a-şi contempla chipul, 
şi, mai ales, pentru a vedea vidul din spatele său, 
reflectat. Şi, adesea, se întreabă asupra a ceea ce vede, 
versurile devenind nesfârşite interogaţii. Retorismul 
lor este înlocuit, uneori, cu tonuri hortative, atunci 
când poetul, clamându-şi singurătatea, doreşte 
comunicarea cu ceilalţi.

În multe poeme, datele concrete ale realităţii, 
imaginile puctuale ale realului primesc, prin învăluiri 
şi dezvoltări, semnificaţii extinse, devenind simboluri. 
Carapacea broaştelor ţestoase care suie pe plajă pentru 
împerechere este “craniul uitării”. Gimnastul “răstignit 
între inele” este însuşi omul ca specie, care îşi asigură 
echilibrul existenţial prin cruficare. Plantele de apă, 
printre care înoată peştii, devin, împreună cu lichidul 
în care se află, însăşi fiinţa umană, alcătuită din apă şi 
din lumină.

Semnificativ este, în circumstanţele expuse mai sus, 
poemul De la un balcon. Efemeritatea insectelor este 
însăşi efemeritatea universului în faţa Creatorului: “Un 
roi de musculiţe se zbate/ aproape de balustradă, în 
vid:/ nuntă frenetică şi lupte-ntraripate,/ vârtej imobil 
şi avid.// Ocrul adio de septembrie greu/ orele-lor-
existenţe le piere./ Constelaţiile în faţa lui Dumnezeu/ 
par nori de efemere”. (p. 177).

La fel, coama revărsată pe umărul unei necunoscute 
este “părul Berenicei”, “constelaţia/ brusc mărită de 
telescop…” (p. 178). Alteori, realitatea este modelată 
armonios, dar nu prin cântec orfic, ci prin privirea 
îndrăgostită a poetului demiurg: “Visam o insulă 
enormă/ ieşind din mare în neştire/ şi-i căutam duios 
o formă,/ alcătuind-o din privire:/ muntoasă ca o lună 
nouă,/ cu piscuri aţintite, pure,/ c-un râu o împărţeam 
în două,/ o adunam cu o pădure.// Se prelungea în 
promontorii -/ pământ de pază, neştiut,/ ademenind 
din cer cocorii/ porniţi spre-un orb şi ciclic sud.// 
Îndrăgostit, dam ţărmuri drepte/ şi golfuri corectam, 
afunde,/ şirag de nave să se-ndrepte/ de pretutindeni 
spre oriunde”. (p. 16).

Contactul cu lumea este subminat în permanenţă 
de ascunsele aspecte, uneori greu de descifrat. Când 

unele elemente limitate, precise, permit viziunea 
generalizată, bazată pe simboluri, apare aspiraţia spre 
perfecţiune, materializată în forma parnasiană, atinsă 
prin rafinament, stilizare şi sete nepotolită de formă 
impecabilă, în care elementele culturale îşi au rolul 
lor, de neneglijat.

Echilibrul cu lumea, obţinut cu mare greutate, cu 
sacrificii, este tulburat de “demonii negri de pe colină” 
(p. 50). Contemplarea însă le poate “veni de hac”. 
Poetul tinde mereu spre echilibru, spre împăcarea 
contrariilor, spre armonie. El se simte dezechilibrat, 
coborât în fântână, “zidit până la stele”, cu timpul 
în afară, aşteptând numai “o ciutură”, rezolvarea 
dezechilibrului. Fântâna devine o oglindă a vidului.

Eul poetului se multiplică uneori, ca stelele cerului 
de noapte, opunându-se domniei tiranice a unicului 
astru al zilei. Alteori, eul se contemplă în apa râului, ca 
Narcis, dar chipul reflectat este departe de frumuseţe: 
„Şi-un strigăt mă îneacă, fiindcă simt/ de jos în sus cum 
mă izbeşte în obraz/ celălalt chip al meu -/ precum un 
peşte odios!” (p. 56).

Resemnat, eul liric se desprinde de “neasemuita 
insomnie a începutului” (p. 60), pentru a se scufunda 
în uitare, după ce a trecut, cu o luciditate dureroasă, 
prin nisipul clepsidrei timpului. Uitarea devine 
dominatoare şi lupta împotriva ei are rezultatul incert. 
Chiar celebrul munte Ararat se doreşte a fi „un pinten 
în trupul uitării” (p. 65). Uscatul în luptă cu marea 
devine un obstacol în calea uitării: “Lutul tânjeşte a 
piatră, ancore-stânci/ sunt aşteptate pe mal:/ să se 
înalţe din noroioasa uitare/ vis de rămânere!” (p. 66).

Secvenţa “franceză” a antologiei (bilingvă, franco 
– română) începe cu un portret al eului liric în exil, 
care se extinde asupra poeţilor exilului şi, puţin mai 
departe, prin peisaje, asupra citadinismului parizian, 
cu aspecte de oraş tentacular.

În decorul citadin se strecoară, discret dar stăruitor, 
sufletul poetului, dornic de solidaritate: “Eu coboram 
spre soarta mea de cârtiţă/ ce-şi scobeşte în malul 
Senei tihna./ Dese, anonime, aripile m-au ascuns/ de 
bulevard, de cer, de mine însumi.// Din toate aceste 
zboruri/ zburlite, casnice, fără de zare,/ un semn de 
solidaritate îmi veni/ ca frunzele căzând liniştitor/ sub 
tulburii castani de pe colină”. (p. 83).

Alteritatea, în care poetul nu se poate integra, 
produce interogaţiile dureroase, izvorâte, de pildă, din 
contemplarea unui exotic sat din Andaluzia: “De unde, 
Doamne, am poposit aici,/ în lumea asta de margine şi 
de durere?/ Şi pentru ce, la malu-acestei mări,/ oricare 
vis/ îmi sfâşie gura cu zăbala lui?” (p. 97).

Poetul se retrage în sine, concentrându-se într-o 
cetate asediată de stihiile universale şi speră că va veni 
o renaştere. “Literatul barbar”, venit de la “poalele 
istoriei”, se simte un marginalizat, căci, realmente, el 
vine de la frontiera Imperiului. Şi lumea lui îngustă, 
„înconjurată de fulgere”, devine “monada mea 
perfectă” (p. 114).

Monada (în sensul filozofiei lui Leibniz – substanţă 
simplă, indivizibilă, care nu poate să comunice cu altă 
monadă) închide poetul în spaţiul ei. Monada poate lua 
forma unei „corăbii a nebunilor” sau a unui “batiscaf 
cu luminile stinse” (p. 139), cu hublouri ca nişte “ochi 
fără privire”.

Ea poate închide între graniţele ei sufletul iubitei, 
iar tentativa poetului de cucerire suferă o defazare 
temporală: “Sufletul mi se năpusti către duioasa/ 
monadă-n care tu tăceai şi surâdeai.// Te iubeam cu 
ochii mei de douăzeci de ani,/ tu întorceai spre mine 
ochii vârstei noastre”. (p. 186).

Ilie Constantin este poetul aspiraţiei spre armonie, 
conştient că aspiraţia rămâne veşnică, din cauza 
eterogenităţii lumii.

Constantin BUICIUC
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Cartea pe care ne-o încredinţează Alex 
Amalia Călin (Ecoul din oglindă, Editura 
H&H Promotions Publisher, New York, 
2014) este un roman autobiografic, 
folosind amintirile ca hrană sufletească. 
Vădind suflu epic, volumul – o stufoasă 
cronică de familie, ca tentativă 
(necosmetizată) – a fost scris din nevoia 
irepresibilă a „eliberării”. Autoarea 
se livrează fără rest, palpând misterul 
lumii şi retrăind, prin rememorare, 
încercările la care a supus-o viaţa, 
luptându-se cu o sănătate şubredă: 
dezrădăcinare, oblojirea rănilor, aflarea 
ţărmului de lumină. Iar poezia, aflăm, 
i-a devenit „ghidul vieţii” în acest demers 
terapeutic.

Or, volumele stivuite în timp probau 
că poeta Alex Amalia Călin, o „harfă de 
lacrimi”, ascultându-şi murmurul inimii 
vrea să ne împărtăşească, în pofida undei 
deceptive care scaldă, deseori, textele, 
din „bogăţia suferinţei”, îndemnându-ne 
să căutăm şi să descoperim aurul vieţii. 
Poeta, mereu derutantă, imprevizibilă, 
ascultă clocotul lumii şi străbate un 
„tunel de gânduri”. Ar dori, în timp 
ce sufletul călătoreşte spre Eden, să-i 
înţelegem suferinţa. Refugiată „în 
văzduhuri străine”, la „rădăcina altui 
ţărm” (v. Poem natal), ea acuză, discret-
suferitor, străină de acel declarativism 
patriotard sforăitor „cuibul dorului 
dintâi” şi, desigur „goluri de ţară”; 
trăitoare la New York (deci desţărată), 
e măcinată de un dor „orfan şi aton” 
(v. Lutul părinţilor), încât o limpezime 

tristă prezidează, paradoxal, un lirism 
centrifugal. 

Ştiind prea bine că „Eul se făureşte 
din suma experienţelor” şi că tumultul 
(„cascada vieţii”) sparge orice zăgazuri, 
conchide ferm: „Prin jertfă stingem 
focul / ascuns în adâncul inimii” (v. 
Atât de apropiaţi). Ascultând „glasul 
zilelor trăite”, inventariind momentele 
de revoltă şi contemplând idealurile 
scrumite, ea se va dedica poeziei: „Îmi 
vindec dorul rănit / în grădina versurilor”. 
Excursia în tunelul sinelui îi prilejuieşte, 
desigur, ocazia de a cerceta (retrospectiv) 
succesiunea eurilor şi, astfel, întruparea 
trecutului fantasmatic pornind de 
la Primul eu (necunoscut, evident): 
„Amintirile ţâşnesc din salba sufletului 
/ asemeni sângelui ce dă în clocot / 
trecutul este refugiul firesc al omului / 
pacea picură ca un amurg / în sufletul 
emigrantului”. Evantaiul amintirilor, 
„tainele crestate în trup”, veştile banale 
ori jocurile frenetice, zâmbetele sterile, 
invazia umbrelor („cioburi de stafii”) 
se regăsesc, conjugând extazul tineresc 
cu „izul de cenuşă” (zăcând în „urzeala 
destinului”). 

Totuşi, deschizând seria amintirilor 
„de neşters”, poeta – paradoxal – refuză 
„infernul retrăirii” şi deploră fantoma 
tristă a iubirii, întreţinând – cândva – o 
„sălbatică risipire”. Prozatoarea, însă, se 
încumetă să cerceteze „rana cu amintiri”,  
să-şi convertească suferinţa într-o lungă 
depoziţie. 

Peste ani, revăzând – precum o fiinţă 
invizibilă – „cetatea copilăriei” (adică 
acel cămin pentru copii din Craiova, 
păstrat în cutele sufletului ), reface, 
punând la lucru o memorie fabuloasă, 
traumatizată, puzderia de întâmplări 
care o invadează, hrănindu-i visele, 
speranţele, încrederea, dar şi lecţiile 
dureroase ale vieţii (escortată de suferinţă, 
înţeleasă, însă, ca dar divin). Desluşind 
trecutul, purtând ecoul amintirilor, 
paginile acestui roman-jurnal trec în 
revistă caruselul evenimenţial: anii de 
şcoală la Sebeş, slujba la Feteşti, visele 
de actorie, cutremurul din `77, o nuntă 
din Giuleşti (unde îl va cunoaşte pe 
viitorul soţ, Nică) etc. Şi dorinţa evadării, 
deschizând un capitol necunoscut în 
„jungla lumii”. Singură şi nesigură, 
însoţită doar de încurajările Amandei 
(„îngerul păzitor”) va pleca spre „ţara 

făgăduinţelor” (SUA, negreşit), plătind, 
prin moartea mamei, „preţul libertăţii”. 
După un prelungit tranzit italic, urmează 
anii foarte grei ai adaptării: depresivă, 
insomniacă, meditativă (descifrând, ne 
spune autoarea, „taina propriului eu”), 
afişează poezia ca scut, dar se refugiază 
în somn, chinuită de grele operaţii, 
spărgând „lanţul panicii”, încercând, 
însoţită de singurătate şi neputinţă, a 
ieşi din izolare, diminuare. 

Experienţele spirituale o salvează. 
Călătoriile imaginare, vacanţele cu 
prietenii o reconfortează, învingându-
şi căderile; se simte, deseori, în timpul 
numeroaselor spitalizări, ba o „reptilă 
leşinată”, ba un „arici imobil”. Speranţa 
pâlpâie, încrederea în timpul rămas şi 
în aleşii destinului, palpitanta escală 
(testând Marea Trecere), venirea lui 
Nică (doritor, şi el, a începe o nouă viaţă, 
pe continentul american) o fortifică. 
Dar Nică, bărbat sensibil, muncitor (un 
„sclav al muncii”), iubind viaţa, se credea 
invincibil. Cel care a fost „eroul vieţii” 

Amaliei, cum recunoaşte protagonista, 
voia să-şi ajute familia rămasă în 
România, muncind până la epuizare. 
Măcinat de gânduri, abandonat de ai săi, 
acuzând „ruptura”, suportând, la rându-i, 
numeroase intervenţii chirurgicale 
(inclusiv un accident vascular care îl va 

„transforma”), divorţul etc., va pleca 
în nefiinţă, având o ultimă doleanţă: 
„să mă duci acasă”, îi va cere Amaliei. 
Lansând o întrebare copiilor lui, care 
nu va mai primi răspuns : „Ce ştiţi voi 
despre tristeţea şi suferinţa mea ?” 

Intră în scenă şi alţi actori. Sunt, 
de pildă, pagini remarcabile despre 
optimismul şi suferinţele Georginei, o 
fiinţă aleasă (soţia lui Tiberiu Horvath), 
cea care, finalmente, devenind o umbră 
părăsită de darul vieţii, descătuşându-
şi corpul de povara fiinţării va cere 
Amaliei să aibă grijă de Tibi, oferindu-le 
binecuvântarea. Şi înfloreşte, în rânduri 
calde, „legenda lui Tibi”, în camaraderie 
cu nelipsitul computer, întreţinând 
fantezia colajelor. Ca iscusit editor, „de 
mare nădejde”, el va încuraja tocmai 
visul cu poeziile. Iar poeta constată 
că variile încercări o stimulează, că se 
„înmulţesc” producţiile lirice, că ele se 
cuvin, negreşit, încredinţate tiparului. 

Cu sufletul „înfăşat” în răni, oferindu-
ne – aproape voluptuos – „bogăţia 
suferinţei”, şocând prin stranietatea 
imaginaţiei lingvistice, poeta (aici, în 
chip de redutabilă prozatoare) se repliază 
într-o oază salvatoare. Nu istoria mare o 
interesează (soarta Americii, ca „mamă 
a emigranţilor” sau în ipostaza de „şerif 
planetar”, nici destinul postdecembrist al 
României), ci propria-i aventură terestră 
(ca aventură spirituală), pigmentându-şi 
travaliul memorialistic cu o anecdotică 
minoră (savuroasă, pe alocuri) sau 
cu ziceri memorabile (pensăm una: 
cimitirul ar fi „oraşul celor care tac”). 

În totul, în elegantul roman, tipărit 
la Artpress, Alex Amalia Călin se 
dezvăluie, spuneam, cu o sinceritate 
nudă, construindu-şi răbduriu un 
destin şi având drept aliat, ca „primă 
zestre”, o puternică voinţă. Ea încearcă 
să risipească „ceaţa misterioasă” a 
trecutului şi elogiază, copleşită de 
„bogăţia suferinţei”, viaţa ca dar divin.

Alex Amalia Călin: Viaţa ca “dar divin”
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Elegantă şi decomplexată, 
poezia Silviei Bitere (“S-VIA 
Del Mar”, Editura Grinta, Cluj-
Napoca, 2015) mixează mici 
turbulenţe postmoderniste, 
anexându-şi, cu inocentă 
premeditare, ecouri şi brize 
avangardiste, dar şi pulsiunile 
ideatice care se întrevăd în 
spatele unor strategii imagistice 
bine puse la punct. Autoarea 
mizează, fără îndoială, pe 
ambiguitate, dar are grijă să 
strecoare în tot acest angrenaj, 
în aparenţă infisurabil, sugestiile 
unor mesaje cu alonjă subtilă, 
decelabile la o lectură mai 
atentă. Este şi motivul pentru 
care poemele au uneori un aer 
elaborat, divulgând post-factum 
o regie sui-generis, detectabilă în 
textura impecabilă a imaginilor 
şi în distilarea rafinată a 
materialului poetic: “pentru că 
eu am ştiut să mă ascund sub 
gulerul tău/ când a-nceput să 
ningă foarte mult în vara aceea/ 
aveam ghiozdanul încă în spate/ 
alergam prin zăpadă/ să ajung la 
primul curs de fluturi înaintea 
ta/ iar tu aruncai cu bulgări cât 
casa în mine/ în văzul tuturor/ te 
iubesc te iubesc stai/ şi-am vrut 
să mă opresc/ să te ţin în braţe că 
tu plângeai/ să-ţi spun adevărul 
că eşti în vis/ că nimic nu este 
real şi că o să te doară// apoi s-a 

înteţit vremea la castel doamnă/ 
nu mai aveam nevoie de fluturi/ 
el murise” (“tratat sentimental 
de imaginaţie”).

Silvia Bitere refuză să 
transpună în scenă (recte, în 
versuri) pedanteria mohorâtă a 
unei metafizici de uz personal, cu 
iz didactico-liricizant. Viziunea sa 
nu se impregnează de cernelurile 
edulcorate sau, dimpotrivă, 
sumbre ale lamentoului tragic, 
după cum nici aripa ludicului 
dezlănţuit nu-i dă târcoale. 
Dacă, totuşi, poezia sa nu 
repudiază tranşant micile jerbe 
ale unei ironii benigne, acest 
lucru nu face decât să adauge 
un pigment, oarecum insolit, 
unei construcţii care propune o 
morfologie poetică a existenţei: 
“am adunat cu ochiul meu din 
aur o poiană plină cu voi/ şi-am 
dat să bea fiecărui trecător din 
ea/ iar când păpădiile au început 
să plutească prea des în vânt/ 
nu am mai simţit depărtarea 
dintre două aripi/ pe care eu le-
am numit cândva inimi// se lăsa 
un fel de ceaţă/ şi un altfel de 
vis sau/ se înfruptau din trup// 
poate în amintiri nu există decât 
o toamnă/ unde să cad// sau 
candelabrul meu din ceară/ a 
luat forma rochiei de mătase/ 
priviţi la poale nu departe 
în munţi!// pe vremea când 

femeile nu-şi părăseau casa/ 
pentru orice pasăre trimisă din 
cer/ pe vremea aceea tata aduna 
strugurii/ iar noi/ iar noi da/ 
eram fericiţi” (“poem alcalin”). 
Limbajele alternează, în funcţie 
de perspectivă şi de predispoziţia 
autoarei, glisând de la un registru 
la altul şi coagulând stări de 
spirit care divulgă o interioritate 
mereu în alertă. Dinamica 
imaginaţiei sprijină un edificiu 
poetic original şi solid, în care 
puseurile jucăuşe nu fac decât 
să cimenteze ansamblul. Ar 
fi o iluzie să căutăm, într-un 
asemenea context, false pietisme 
metaforizante sau expansivităţi 
oraculare. Silvia Bitere are 
vocaţia insolitului capricios, 
poemul său fiind un amalgam de 
stări tensionale, un joc seducător 
al contrariilor. Dincolo de 
această nostalgie a relativităţii, 
care impune o febră a gesturilor 
imprevizibile, poezia Silviei 
Bitere ambiţionează să comunice 
o viziune asupra unei realităţi 
contorsionate şi adesea impure, 
menţinând permanent o coerenţă 
de profunzime. Sarcasmul 
dinamitard sau ariditatea 
controlată a scriiturii, tipice unei 
întregi generaţii de poeţi furioşi 
ori, dimpotrivă, dezabuzaţi, sunt 
puse în paranteză, preferându-
se refugiul într-o ambiguitate 

fertilă, cu multiple posibilităţi 
combinatorii. Căci Silvia Bitere 
îşi esenţializează discursul liric 
printr-o articulare dilematică 
a reveriilor şi obsesiilor, 
cultivând o retorică savant 
dozată, refractară la tot ceea 
ce presupune conformism şi 
convenţie inerţială. Alonja 
expresiei poetice se corelează cu 
dislocarea unor sensuri prohibite 
ochiului comun şi, în acelaşi 
timp, cu nostalgia unei idealităţi 
mereu amânate:”o minunată 
zi cu ferestre capitonate în alb/ 
trăiesc azi în vremuri de ultimă 
supunere cu faţa la zid/ pământul 
acesta care se roteşte de secole 
a obosit/ orbul nostru îşi duce 
viaţa puţină pe umerii unei lumi 
prăfuite/ şi nu ştie de ce s-a 
născut atât de orb şi de străin 
de toate/ însă eu vă spun când 
am strigat în pustiu pe un lac/ 
eram de un roşu incandescent/ 
soarele ca o prună uscată/ mi-
am făcut o ţuică la ibric/ să-
mi ia răceala provenită de la 
oameni/ şezlongul l-am întins 
pe verandă/ am adormit/ până 
când am simţit cerul cum se 
înfăşoară de picioare/ iar peştii 
cum se zbat în mine fără apă” 
(“o lume minunată”). Discursul 
liric provoacă scurtcircuitări 
ale spiritului comod, asemenea 
unei ape freatice care ţâşneşte 

brusc la suprafaţă şi tulbură 
relieful cunoscut.Dincolo însă de 
posibilul declic existenţial şi de 
cromatica obsesivă a fragilităţii, 
poetei îi rămâne intactă forţa 
reveriei, care-i conferă privilegiul 
de a-şi contempla limitele cu 
seninătate şi de a găsi în poezie 
formula împăcării cu propria-i 
condiţie:”care meserie să-ţi fie 
dată pe lumea asta/ şi tu să spui: 
poet!/ să te încurci în păsările 
cerului să le hrăneşti din plisc/ 
să le dai drumul în cerneală/ să 
zboare bezmetice şi frumoase/ 
frumoase până la culoarea ruptă 
din soare/ apoi să strigi: poetul!/ 
şi umbra lui să se desfacă în 
două” (“umbra lui”).

Geo GALETARU

 Silvia Bitere şi dinamica imaginaţiei poetice
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Cristian PĂTRĂŞCONIU: Ce este poezia pentru 
tine? Cum faci, cum scrii o poezie? 

Anca MIZUMSCHI: „Ce este poezia pentru mine?” 
e o întrebare foarte nobilă şi sper să găsesc pentru ea un 
răspuns la fel de nobil. Cei care ştiu cît de cît traiectoria mea 
în viaţă, ştiu că a existat o perioadă în viaţa mea în care eu 
am renunţat efectiv la a scrie şi m-am mulţumit să profesez 
medicina şi, ulterior, psihologia - cele două, şi medicina şi 
psihologia, reprezentînd cele două calificări pe care le am. 
Această renunţare vremelnică la poezie a dus, mai devreme 
sau mai tîrziu, la o formă profundă de alienare, astfel încît, 
acum, după ce m-am reîntors la poezie cu tot sufletul şi 
fără nici un fel de rezerve, pot să spun că poezia este pentru 
mine cea mai importantă latură a identităţii mele. 

CP: Ce fel de poezie scrii? Cum ai descrie speci-
ficul liricii tale?

AM: Nu ştiu „ce fel de” poezie scriu, deşi m-a preocupat 
acest subiect mulţi ani. Dar acum îmi este aproape indife-
rent. Pentru că eu nu cred, de fapt, în nişte clasificări de 
bibliotecă, în care obţii nişte categorii. Cred că pentru 
studenţii de la Filologie, genul acesta de paradigmă are sens, 
pentru că reprezintă o metodă didactică, una care pe ei îi 
ajută să înveţe, dar pentru mine ideea de canon nu e ceva 
important. Felul în care înţeleg poezia şi în care înţeleg să 
scriu poezie este nemediat de teoria literară. De altfel, din 
acest motiv nu scriu critică - nu am limbajul profesional 
necesar. Sînt în stare să spun, cu o precizie aproape mate-
matică, dacă un text poetic este valoros sau nu - fără să in-
troduc un criteriu subiectiv (există poeţi uriaşi care mie nu îmi 
plac, cu care nu am nici o legătură, dar despre ale căror texte 
pot spune că sînt foarte bune. Cred că este mult mai uşor să 
faci nişte ierarhizări pentru proză - acolo este mult mai multă 
construcţie -, este mult mai uşor să vorbeşti despre eseu sau 
despre un articol de ziar. Cu poezia este altceva, poezia are o 
stare de senzitivitate care se apropie de senzitivitatea celui 
care citeşte. Dacă un articol de ziar sau o carte de istorie le 
poţi citi în tramvai oricînd, există foarte puţine momente 
în care chiar ai dispoziţie, chiar ai chef, ţi-e poftă să citeşti 
poezie, simţi nevoia să citeşti poezie. Şi atunci, cum aş putea 
eu să categorisesc acest tip de poftă? Nu am cum!...

CP: Revin. Cum faci, cum scrii o poezie? Tehnic 
& sufleteşte...

AM: Nu fac! Nu e verbul potrivit. Ele, poeziile, vin pur şi 
simplu. Sînt scrise pe mine. Mă refer la un text poetic - şi el 
nu înseamnă neapărat poezie.  De fiecare dată cînd am avut 
posibilitatea să mă recomand, mai ales în afara ţării, am 
spus „Anca Mizumschi - scriitor român”. Nu mă consider 
poet român, mă consider scriitor român. Adică, un slujbaş 
al scrisului aflat în slujba limbii române. Este limba în care 
eu scriu şi este limba care, pentru mine, înseamnă „acasă”. 
Drept pentru care, în loc de „poezie”, eu prefer să folosesc 
formula „text poetic”. Ei bine, acest text poetic vine pur şi 
simplu. Există o anumită stare de tensiune catarctică - îmi vin 
pur şi simplu anumite cuvinte care îmi vin...-, există o voce 
interioară pe care eu o aud, există o presiune a scrisului, iar 
toate acestea apar pur şi simplu în acele momente, haide să 
le spunem, chiar dacă sună mult prea pompos, de graţie. Nu 
ştiu cum este să scrii nu doar poezie „la comandă”; eu nu ştiu 
cum este să scrii orice fel de text în acest fel şi chiar îi admir 
pe cei care reuşesc să îşi facă o profesiune şi care reuşesc să 
scrie zi de zi, indiferent dacă textul acela se numeşte „proză”, 
„jurnalistică”, „poezie”, „eseu”, „critică literară”. Îţi trebuie 
o disciplină foarte mare ca să construieşti textul - e ca în 
sportul de performanţă, dacă vrei performanţă trebuie să 
faci asta mai multe ore pe zi! - şi aceasta este valabilă pentru 
multe dintre specialităţile scrisului, cu excepţia, aş spune eu, 
a poeziei. Poezia vine sau nu vine.

CP: Cum scrii mai bine, cum îţi e mai la îndemî-
nă? De mînă, la computer?

AM: De mînă, fără discuţie. Acele prime gînduri poetice 
de obicei le scriu de mînă pe hîrtie sau, dacă nu am la 
îndemînă, fac un fel de „ciorne în sms”. Poeziile în sine, 
variantele, inversiunile de frază, chestiunile mai sofisticate 
le pot scrie, cîteodată, la computer - dar numai dacă am 
deja o ciornă în faţă. 

CP: Şi, cînd scrii cu mîna, cu ce scrii mai comod 
- pix, creion, stilou...?

AM: Cu pixul, pentru că e instrumentul de scris pe care 
îl am cel mai des la îndemînă, pe care îl folosesc în viaţa 
mea de zi cu zi. Dar, dar - există o nostalgie a scrisului cu 
stiloul pe care eu o să o am întotdeauna. Fac parte dintr-o 
generaţie care a învăţat, în clasa întîi, să facă beţişoare cu 
stiloul pe hîrtie. Am rămas undeva în sufletul meu cu o 
nostalgie a acelei perioade a copilăriei pentru că, de fiecare 
dată cînd intru într-un magazin şi văd stilouri, sînt foarte 
atrasă de ele ca de nişte bijuterii. Mie îmi plac stilourile! Şi 
mai am o nostalgie legată de scris - îmi plăcea foarte mult 
să scriu la maşina de scris. Am o maşină de scris care a fost 
cel mai bun prieten al meu, o maşină de scris pe care am 
declarat-o, ani de zile, la miliţie, înainte de 1989, pe care nu 
o mai folosesc de foarte multă vreme. Tocmai am aflat de 
curînd că există încă o firmă în Germania care face panglică 
de maşină de scris şi mi-ar plăcea să îmi comand această 
panglică, doar ca să mai scriu încă o dată la ea, la maşina de 
scris pe care mi-a făcut-o tata cadou cînd aveam 12 ani...

CP: Există un ritual al scrierilor tale?

AM: Nu am aşa ceva. Nu ştiu în ce măsură am fost crezută. 
Pentru că, în realitate, lucrurile stau aşa: atunci cînd merg 
pe stradă sau sînt într-un magazin sau sînt în maşină, la 
volan, există o idee, o fulguraţie, un gînd. Pur şi simplu, 
îmi trece ceva prin cap - spus pe româneşte. Şi mă opresc şi 
de fapt opresc acea imagine în mine rezumînd-o printr-un 
sms. Cîteodată, dacă sînt în maşină la stop, nici nu am timp 
să scriu toată imaginea - aşa cum mi-a venit ea în cap şi 
atunci scriu nişte cuvinte-cheie pe care le salvez în telefonul 
meu mobil la „ciorne”. Este foarte important pentru mine 
să prelucrez acea imagine în următoarele ore, după ce ajung 
acasă, pentru că dispare. Cum spune prietenul meu, Vasile 
Mureşan-Murivale, „îngerul nu trece în fiecare zi pe lîngă 
noi” şi atunci cînd auzi îngerul, trebuie să îi auzi foşnetul 
şi să îi prinzi mişcarea. Am avut, e adevărat, situaţii în care 
am salvat nişte cuvinte-cheie în sms, am lăsat să treacă mai 
multă vreme şi nu am mai reuşit niciodată să reconstitui 
acea imagine poetică, pentru că pur şi simplu nu a mai 
existat fluxul respectiv. Asta e o modalitate constantă de a 
scrie. Iar a doua modalitate de a scrie este atunci cînd citesc 
- dacă există ceva ce mă inspiră în cartea pe care o citesc 
sau văd un film sau orice fel de creaţie care naşte în mine 
un reflex, mă duc şi scriu cu pixul pe hîrtie, dacă am hîrtie 
în apropiere. Foarte multe dintre poeziile mele pe care le 
iubesc au început prin a fi nişte ciorne pe plicuri de facturi, 
pe cutii de medicamente, scrise cu pixul sau cu ce am avut 
la îndemînă atunci, la începutul lor. Nu vreau să creez o 
imagine idilică. Între acest moment iniţial al unui gînd poetic 
şi forma finală, trec multe multe variante intermediare. 
Adică, există poezii pe care le-am scris şi rescris şi timp de 
doi ani de zile. Momentul iniţial este „trecerea îngerului” - 
şi de acolo pînă la a da un text poetic care să aibă o formă 
finită şi să spună cu adevărat ceea ce îmi doresc eu să spună, 
este o muncă destul de susţinută. 

CP: Cîte versiuni au poemele de Anca Mizum-
schi? Există o medie a acestor poeme? Sau, ca să 
nuanţez: există unele poeme care vin la modul 
pur, perfecte, de neschimbat nici o virgulă la ele? 
Şi altele pe care le munceşti chiar şi ani de zile?

AM: Da. Sînt unele poeme care îmi ies cap-coadă şi nu 
simt nevoia să schimb la ele nimic. Le copiez din mine. 
Le transcriu pe curat din mine. Dar acestea sînt situaţii 
mult mai rare, în ceea ce fac eu în poezie şi, de obicei - fapt 
interesant - sînt cele mai reuşite poeme ale mele. Pentru că 
au stare de flux interior aproape intangibilă. Ies, sînt pur şi 
simplu rotunde...

CP: Sînt ale tale?
AM: M-am întrebat de foarte multe ori... am o smerenie 

a scrisului şi răspunsul cel mai corect este că nu ştiu. Eu 
nu ştiu de unde vin. De altfel, ca psiholog, am încercat de 
foarte multe ori să mă apropii de inconştientul poetic - ca 
să îmi dau nişte explicaţii. Dar, indiferent dacă ele sînt sau 
nu sînt ale mele, indiferent dacă ele sînt sau nu sînt opera 
mea 100%, nu pot să spun despre asta decît un singur 
lucru: anume, că nu mi se pare normal, dacă ai privilegiul 
să poţi face aşa ceva, să devii orgolios. Este pur şi simplu 
un-dar-care-ţi-s-a-dat-ca-să-îl-dai-mai-departe.

În secunda în care tu nu reuşeşti să relativizezi acest 
lucru şi ţi se pare că ai devenit un mic Demiurg şi că lumea 
este la picioarele tale, din punctul meu de vedere, este o 
mare greşeală. Eu cred că „ţi se dă” atîta vreme cît poţi să 
îţi menţii starea de receptor. Orgoliul este o stare de mani-
festare umană care fibrozează starea de receptivitate. 

CP: Unde ajunge poezia ta? Şi unde vrei să ajun-
gă poezia ta? 

AM: Aici lucrurile sînt destul de simple pentru că, în viaţa 
de zi cu zi,  am ales să profesez o altă meserie decît meseriile 
legate de scris, de pildă, decît aceea de a fi angajata unui 
ziar sau a unei instituţii culturale. Trăiesc destul de izolată 
de lumea scriitorilor în sine, de acea lume instituţionalizată 
şi sindicaliazată, gen Uniunea Scriitorilor, Ministerul Cul-
turii, ICR şi aşa mai departe. Or, cînd mi-am dat seama 

că scrisul şi ceea ce îmi doresc eu să fac cu viaţa mea în 
această direcţie reprezintă o parte foarte consistentă a 
existenţei mele, m-am întrebat: ok, vrei să scrii nişte cărţi, 
ce vrei să faci cu ele, de ce le scrii? Răspunsul a fost foarte 
simplu: pentru că vreau să ajungă la nişte oameni. Care să 
le citească. Şi atunci, nefiind afiliată unei grupări literare, a 
trebuit să muncesc mult mai mult şi să construiesc puntea 
dintre mine şi cei care citesc sau pot să citească poezii scrise 
de mine. Din fericire, una dintre specializările pe care le am 
este în marketing şi în psihologia consumatorului, aşa încît 
am putut să abordez destul de profesionist canalele prin 
care se poate ajunge la acest public şi să încerc să fac ceea 
ce se cheamă marketing cultural. Sînt total lipsită de iluzii 
în ceea ce priveşte soarta poeziei şi a cititorilor de poezie în 
România. Spuneam aşa: România are 20 de milioane de 
locuitori, poate că aceia care vor aprecia poeziile mele vor 
fi 2.000 de oameni. Problema mea cea mai mare este că eu 
nu pot ajunge la aceşti 2.000 de oameni. Pentru că soarta 
cărţilor de poezie este binecunoscută, librarii nu iau cărţi 
de poezie - care, de altfel, în general, nu se vînd. Pentru ei, 
este un cost - cărţile de poezie ocupă un loc pe raft. Ca atare, 
editorii sînt reticenţi în a publica cărţi de poezie. Există, 
totuşi o excepţie: în primii ani ai crizei. Interesant. Însă eu 
vorbesc despre un fenomen global - povestea aceasta pe 
care o rezum eu nu se întîmplă doar în România cu cărţile 
de poezie. Şi atunci, întrebarea e: bun, ai, într-adevăr, un 
număr foarte mic de cititori - cum faci să ajungi la ei, mai 
ales că nici nu există cine ştie ce bugete de promovare? Şi 
atunci, neavînd aceste bugete la dispoziţie, am folosit o 
resursă pe care Dumnezeu mi-a dat-o - creativitatea. Şi, 
în acest sens, fiecare lansare de carte a fost, din fericire, 
un eveniment. Lansările mele au fost happeninguri. Din 
fericire pînă acum, şi pentru că am prieteni extraordinari, 
toate aceste evenimente au avut răsunet şi şi-au meritat 
efortul pe care l-am investit în ele, mai ales că au fost făcute 
fără bani, dar cu o uriaşă cantitate de suflet din partea celor 
implicaţi. Ca să revin la întrebare: scriu nişte cărţi pentru 
nişte oameni. Faptul că ajung foarte greu la ei nu este nici 
vina lor, nici vina mea. Singurul lucru pe care îl sper  este 
că, pe măsură ce trece timpul şi oamenii vor auzi din ce în 
ce mai multe poezii de Anca Mizumschi, să îşi dorească 
să ajungă la cărţile mele şi atunci, în acest fel, pe sistemul 
bulgărelui de zăpadă, să existe o propagare a ceea ce scriu. 

CP: E ceva ce te deranjează în ceea ce înseamnă 
receptarea poeziei pe care o scrii?

AM: Sînt mai multe lucruri care mă deranjează. Mă 
deranjează o alterare a ierarhiilor valorilor în lumea literară 
românească, una care se subscrie spiritului timpului în 
întreaga noastră societate. Mă deranjează faptul că persoane 
cu foarte multă subţirime intelectuală şi cu o evidentă lipsă 
de cultură încep să aibă un brand prin alianţe promoţionale. 
Şi o cotă invers proporţional cu valoarea lor în sine. Mă 
deranjează foarte tare lipsa culturii generale. Am obosit să 
văd defilînd tot felul de şmecheri deştepţi care sînt carismatici 
şi care se erijează în lideri de opinie fără să aibă decenţa de 
a citi ce s-a scris înaintea lor. O minimă decenţă, de altfel. 
Ca să rejectezi un lucru, o carte, trebuie să le cunoşti. Dacă 
spui că îl refuzi doar pentru că aşa vrei tu sau numai fiindcă 
acest spirit de frondă este acum la modă, din punctul meu 
de vedere, este ceva de neacceptat. Pot să accept că trăiesc 
într-o ţară cu fotbalişti de succes şi neveste de fotbalişti - ca 
să folosesc nişte stereotipuri culturale - pentru că, pînă la 
urmă, acei oameni sînt nişte oameni care aşa gândesc, care 
aşa trăiesc, care sînt egali cu ei înşişi şi care chiar au obţinut 
un succes. Ei sînt modelul de succes al societăţii noastre. 
Monica Columbeanu, de exemplu, nu cred că şi-a construit 
ea o campanie în urma căreia să devină un model de succes 
românesc. Societatea românească are în ea, a găsit în ea 
un model de succes - fata care a plecat de jos, de la Bacău 
şamd. Mi-a venit numele acesta - luaţi-l în sens generic. Ea 
mi se pare mai onestă în a accepta tipul acesta de succes în 
care societatea românească a transformat-o decît anumiţi 
oameni de cultură din România care s-au transformat, 
într-un fel, în...Monica Columbeanu. Poate că sînt foarte 
exigentă, poate că sînt şi naivă crezînd că, cu cît acumulezi 
mai multă cultură, cu atît creierul tău ar trebui să fie mai 
deschis şi cultura ar trebui să se transforme nu într-o foame 
de putere, nu într-o foame de imagine, nu într-o foame de 
bani, ci în modul de a trăi al persoane generoase. Şi mă mai 
deranjează foarte tare modul în care lucrurile se amestecă în 
societatea românească. Este foarte uşor să spui - nici unul 
dintre noi nu sîntem în întregime buni sau în întregime răi. 
Da, e foarte adevărat şi sînt ultima care să împartă lumea 
pe criterii exclusiv maniheiste. Dar, nu, nu toţi sîntem la 
fel. Există anumiţi oameni care nu fac un anumit tip de 
compromisuri. Cred că acest mod de a amesteca şi nivela 
totul este o primejdie. Poate că dramatizez în momentul 
de faţă, dar tot cred că este o primejdie. Fiindcă exact ceea 
ce au obţinut oamenii politici din România - au făcut ca o 
generaţie care are acum douăzeci şi ceva de ani să fie total 
dezinteresată de politică – acelaşi lucru sînt pe cale să îl facă 
anumiţi oameni de cultură din România. Vor ajunge ca o 
întreagă generaţie să refuze orice fel de formă de acceptare 
a unei culturi - în afară de o masă foarte mică - tocmai din 
acest cumul de motive. 

n Continuare în pagina 13
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în nacelă

I.
(deasupra ta, pe capul tău stă acelaşi om de hîrtie, de pămînt)

deasupra ta, pe capul tău stă acelaşi om de hîrtie, de pămînt
eşti tu, eşti ancora lui,
el e uşor, un puf, un zmeu ce flutură sus nepăsător, tot mai sus
în aerul turbionar, rece, răscolitor,
pe catalige te înalţi alergi după el cu capul pe spate cu
plămînii plini de aerul tare
de miresmele vii sau moarte ce nu ştii de unde vin
şi unde se duc,
intră în sîngele tău gîlgîind în  bulboane adînci,
în inima pe care o ştii că-i acolo
fără să o vezi însă vreodată,
un paznic de far ce arde tăcut în carnea trupului tău
un dumnezeu mic, mic îngropat pe veci de viu în tine
ce îţi umflă încă venele tîmplei dimineaţa
şi îţi dezleagă limba în care taci sau vorbeşti
mai mult singur cîteodată în aşternutul iubitei
deseori „o floare de titan pe un loc mort” ori cenuşa
în scrumieră, dar tu te-ai fost lăsat de fumat demult,
vinul sec singur singurătatea însăşi pe care o deguşti
iubita tînără nu adoarme niciodată în prezenţa ta
nici creierul înaintea unui nou paradox „ploaia în sus
umflînd norii” în timp ce grăbeşti pasul
chiar în faţa ta e o bunicuţă de vată
cu creştetul alb imponderabilă ca un val de abur
acum în acest sfîrşit de ianuarie un ţipăt moale
un pumn în apă
un spin  în aerul serii
o unghie în carnea lăptoasă a unui nou născut
un scuipat hindus, o declaraţie de dragoste
între infanţi,
pielea uşor iluminată de shiva
ca un manuscris încă nedescifrat de neofiţi.

II.
(te văd iarăşi sus în nacelă cum urci)

te văd iarăşi sus în nacelă cum urci
direct din gura mea în fiecare dimineaţă
şi nu te mai întorci niciodată pe dîmbul verde
de pămînt nou-nouţ pe care stau singur
aşteptîndu-te.
te aştept cu spatele sau cu faţa, într-o parte sau în genunchi
alergînd tîrîş prin mărăcini printre consoanele şuierătoare
ce îţi înţeapă auzul moale prins  în placenta unei limbi
mult mai mari degetele mioape au învăţat să o vorbească
însă încet
precum ai duce la ochi orice, tot pămîntul
cu lumina lunii cu tot.

III.
(fiecare ascunde în fond ceva în sîngele lui)

fiecare ascunde în fond ceva în sîngele său
o piramidă tulbure cu vîrful îngropat
ori transparentă înveşmîntînd o grămăjoară albă de oase.
ceva ce-ţi iese în cele din urmă pe piele
ca o cerneală simpatică,
pe degetul mare, arătător, mijlociu, inelar, pe palma
deschisă, pe pagina cărţii
necitite încă nici măcar de cel care o scrie întîi fără sunete, 
fără litere, fără silabe, un chaos
e doar acolo un abur pe gură
un scuipat în noroiul
alb de hîrtie.

IV.
(o, dar raiul genunchilor tăi albi ascunşi)

o, dar raiul genunchilor tăi albi ascunşi
sub pînza subţire a rochiei
nu mai lipseşte decît un guguştiuc ce s-a înecat
singur înghiţindu-şi propriul său nume.
acum e seară uşa casei se-nchide singură
iar geamul se-nfundă  cu întuneric 
cauţi o cheie albă 
o ceaţă la coborîrea în depresiune.

V.
(tu ai inimă tu)

tu ai inimă tu
ai sînge verde
în trup
precum norii primăvara
tu ai unghii ascuţite
precum zeii incestuoşi
tu ai gura închisă
nu spui nimic
tu nu spui niciodată nimic
tu exişti.

Vasile Dan
Corăbii pe cer

Tîrziu am văzut corăbii pe cer. O, numai acolo e pace.
Eu însumi legat strîns eram de-un catarg – 
erau vreo douăsprezece – 
şi înfiorat de sirene aţîţătoare foarte,
mult, mult mai seducătoare decît aş fi putut
singur să aud neînrobit gurii lor pe vecie.
Pacea nu mi-o găseam aşadar aici pe pămînt,
unde războiul e veşnic, ascuns sau pe faţă,
ci în corăbii uşoare pe cer, purtătoare de pace.
Zece ani rătăcind după ea, deşi Troia e toată o ruină,
învinsă, trîntită în praf, tot de atît,
de gîndu-mi de-o clipă viclean, ascuţit,
mai tare oricum decît săgeata ta, agile Ahile.
Insula nimfei Calypso e tot pe aici, în azurul celest
şi Scilla şi Caribda şi sacul în dar de la Eol
cel burduşit cu vînturi în stare să mă împingă în pînze
la Itaca s-ajung ca orice bătrîn,
cerşetor numai şi numai femeii
aceeaşi ce niciodată îmi pare că nu-mbătrîneşte.

Poor Yorick

Am îngropat atîţia pînă acum, socoti singur.
De fiecare dată parcă de mine era vorba.
Moartea are mult mai multe soluţii
decît viaţa, asta e sigur. Nu doar în pămînt, ci şi în apă, aşa 
cum s-a întîmplat mai întîi. Că nu te poţi scălda de două ori în apa aceluiaşi rîu,
iar tu nu, tu nici nu l-ai fost citit pe Heraclit. Locul de scaldă, viaţa
oricui, deşi neschimbat, e totodată altul. Suficient să se tulbure primăvara
norii să se prăvale cu foc între albiile mereu înnoite. Copil costeliv
şi amfibiu între ferestre aburite fără perdele. Apoi focul de sus
ce leagă întunericul brusc al amiezei, clipa cea repede,
cu soarele negru, fărîmicios, putred, afînat al serii ce vine majestuos
de jur-împrejur, de pe dealuri, cu aerul încremenit. În care imponderabil
poţi să urci ori să cobori aninat precum o steluţă ce zboară
ce pîlpîie nouă.

Mesă

Cel ce trage ceasul ca să răsară soarele
şi se ridică toate cele de dedesubt una după alta din pămîntul proaspăt afînat.
Cel care doarme în iarba nouă pînă se înverzeşte şi el.
Cel ce aprinde în fugă cu un foc umed de seară una după alta fiecare stea.
Cel care suflă în ele cu propria lui gură dimineaţa.
Cel care bea laptele spumos al zilei de duminică
în uşa deschisă a casei, bună dimineaţa zice, bună dimineaţa zicem şi noi.
Cel bine pitit în iarbă, pe acoperiş, după nori, sub pragul casei pe care călcăm
toţi numai desculţi în levitaţie

Vavilon

Nicicînd n-a fost mai adevărat ca atunci cînd acolo şăzum
pe malul Vavilonului cu capul în palmele goale,
cu inima atîrnînd în piept mai singură şi ea ca niciodată,
cu orbitele goale, cu ele nici nu se poate plînge bine nici rîde
zdravăn, cu gura cusută mărunt de spaima
adevăratei despărţiri care poate fi apoi şi o ruptură,
o jupuire de viu a pielii de pe trup cum bine s-a zis,
a fătului expulzat din pîntecul cald al mamei – 
acolo şăzum şi plînsem doar cu el în braţe
cum fiecare ne purtăm singur în braţe
de atunci.

Tîrziu în iarbă un ţîrîit de greier

Se oprise ceasul. Dar eu îmi amintesc doar clipa de dinainte. Era Noapte. Era 
dimineaţă. Era zi. Nisip cernea încet de sus. Călcam fără teamă pe apă. 
Mă izbeam cu toată faţa ca în oglinzi paralele de aerul vertical. Plecam
îndepărtîndu-mă. Un punct. Mult mai slab ca boaba spumii.
Tîrziu în iarbă un ţîrîit de greier.

La Săvîrşin singur ca regele

La Săvîrşin singur ca regele printre platani uriaşi
despuiaţi ce-acoperă cu totul bolta
iar pielea lor atîrnînd în petece alb-cenuşii gata, gata să cadă
ca nişte bandaje groase ce se desprind direct de pe os, timp vechi
în fermentaţie, mici focuri mov căzute în iarbă ici-colo,
brînduşe proaspete, un incendiu viu, vegetal, de nepotolit
în dimineaţa aceasta rece de toamnă,
pe marginea aleii tot mai înguste ce coboară spre ochiul de apă
în mijloc cu foişorul de lemn înnegrit,
scăldat de umbrele verzi în unde tremurînde,
în ele creşte tot mai înalt un alt munte dedesubt
sub un alt cer mai adînc,
sub arcade imense de lemn viu, de stejari noduroşi, centenari
pe care încă sar iuţi, ameţitor acele unui ceasornic vegetal înapoi
spre clipa ce-a fost, spre ziua de ieri.
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An
y Poezia curge ca un râu de smoală

din pieptul tău
mă ademeneşte
îmi umple degetele de cuvinte
şi lupt da lupt
să te adun în pumnul meu de sare
să te amestec cu tăcerea şi nu pot
când ea curge din pieptul tău
degetele mele nu se împotrivesc
pentru că stigătul tău este mai puternic
mai clar
şi lupt da lupt
să te scot din ochiul meu
să te abandonez ca pe un bărbat oarecare
dar strigătul tău este atât de puternic
încât orice aş face nu pot renunţa
iar cuvintele ce mi se aşază pe degete
vin de la tine
şi nu poţi să nu mă strigi
nu poţi să mă abandonezi ca pe o femeie oarecare
pentru că noi nu suntem din carne şi oase
noi suntem 
dintotdeauna 
cuvinte

Mă voi prăbuşi între cuvintele 
unui soldat 

ca între stânci
într-o singurătate absolută
fără braţe
fără ochi
cu gura închisă
minţindu-mă că gloanţele caută trupuri întregi
şi vulturii carne fragedă

mă voi prăbuşi între zidurile unei cetăţi părăsite
ca între amintirile sângeroase
fără picioare
fără inimă
cu buzele pline de ţărână 
minţindu-mă că sabia nu străpunge abdomenul unei 
mame
şi lupii nu înghit carne deja mestecată

ah! mă voi prăbuşi între râu şi pădure
ca între două motive pe care nu le-am rostit
într-o singurătate absolută
fără oase 
fără carne
minţindu-mă că soldatul nu risipeşte muniţia pe 
cadavre

Aş vrea să intru 
până în adâncul fiinţei tale

să desenez cercuri de foc
să îmi murdăresc mâinile cu sângele tău
să mă pierd în iluzii
asta îmi doresc de o vreme
să îţi aud chemările
noapte de noapte
ca şi când
fiecare parte a fiinţei tale
ar învăţa să rupă lanţuri
şi de acolo
din adânc
iluziile mele
să ţi se întipărească pe retină
ca toţi cei din jur
să mă descopere
indiferent cât m-ai nega
aş vrea să intru
până în adâncul fiinţei tale
să îmi murdăresc mâinile
cu sângele tău 
ca şi cum ai fi
o pasăre ce îşi cântă jumătate din zbor
într-o colivie de plastic
şi înăuntrul fiinţei tale
acolo unde nimeni nu a ajuns
să inventez alt univers
unde iubirea ocazională
să fie începutul

Nu sunt singura femeie 
ce şi-a înfipt cuţitul în piept

nu nici pe departe
nu sunt singura femeie ce şi-a smuls inima
cu mâinile amândouă
ca un măcelar profesionist
aşteptând să fie plătit pentru sângele scurs pe tejghea
nu nici pe departe
nu sunt singura femeie care a avut curaj 
să îşi arunce inima în ţărână
apoi să o calce în picioare
nu nu sunt singura femeie care a crezut
că poate să îşi pună inima la loc
fără să urle

nu nici pe departe
nu sunt singura femeie care a înfipt acul în carnea 
sângerândă
şi a promis că se vindecă
nu nici pe departe
că doar asta au făcut toate femeile
ce te-au privit
măcar o secundă
până în adâncul durerii tale

Ultima încercare

în oglindă vezi doar sângele tău
cum se scurge încet pe podea
ca un strigăt 
atât vezi
dar întoarce-te spre colţul acela întunecat
unde nu ai privit niciodată
întoarce-te
să o vezi în genunchi
cu mâinile pline de sânge
e la fel ca tine
cu răni adânci
cu moartea pe buze
da
e în camera ta
acolo unde inventase femei
acolo unde învăţase să trăiască
întoarce-te
să o vezi
e la fel ca tine
a luptat cu demonii
în fiecare noapte
e în colţul acela
unde tu nu priveşti niciodată
are mâinile pline de sânge
dar tot mai încearcă
să rupă din carnea ei
să astupe rănile tale
întoarce-te
să o vezi
cum sângele ei ajuns la picioarele tale
caută drumul înapoi

Realitatea m-a scos 
afară în stradă

m-a împins în aerul tânăr
ca pe un ciob sângerând
dintr-o oglindă a vremii
ca pe o păpuşă de cârpă
ce îşi caută vina
printre cuvintele aruncate în grabă

realitatea m-a scos pe mine din mine
m-a împins în stradă
ca pe o victimă sigură
şi sângele scurs
printre cuvinte
se amestecă la nesfârşit
cu aerul tânăr
iar oglinda îşi vrea fiecare ciob

realitatea m-a scos afară
printre miile de  strigăte
şi mâinile mele de cârpă
îşi caută vinovăţia
întreagă

Să ne imaginăm că femeia 
e o fărâmă de strigăt

aruncată pe podea
şi mâinile tale
într-o seară ca asta
ar îndrăzni să o ridice
până în dreptul urechilor

să ne imaginăm că ea ar intra în timpan

şi ar călători în adâncul tău
prin toţi muşchii
ar traversa zonele cu risc de inundaţii
ar înnopta în iris
şi dimineaţa te-ar trezi devreme

să ne imaginăm că ai fi obligat să trăieşti 
cu ea în sânge
că venele tale dilatate ar accepta-o
şi zilnic strigătul ei te-ar controla
până în adânc

să ne imaginăm că femeia aceasta
îţi traversează fiecare celulă
şi oricât de mult ai vrea să se sfârşească
nu poţi să aduni strigătul
din irisul tău

Ea încearcă să se strecoare 
printre ruine

îmbrăcată sumar
cu gleznele lungi
cu braţele tatuate
cu zâmbet prefăcut
gata oricând să îşi împrăştie carnea
pe grămezile de moloz 
ca o femeie kamikaze
învăţată să guste gloanţele

ea se strecoară încet printre cărămizile de lut
să şteargă umbrele
să acopere oglinzile
doar este
o femeie învăţată cu moartea
gata oricând
să strângă dinţii pe ţeava rece a pistolului

da
poţi să crezi asta
de câte ori se apropie
îmbrăcată sumar
cu braţele tatuate
cu zâmbetul larg
chiar poţi să crezi
că s-a întors
ca o femeie kamikaze
să îşi împrăştie carnea
pe grămezile de moloz

A venit vremea să învăţ 
cum să dau cu pumnul în masă

cum să atac orice umbră
cum să trântesc totul în jur
fără să îmi plâng rănile
da
chiar a venit vremea să mă revolt
să dau foc oricărui gând
să iau arma şi să trag în mulţime
să nu mă mai tem
că din pieptul meu curge durerea
da
chiar voi ataca umbrele
voi da foc la ce a mai rămas
din camera aceea
unde sângele meu a curs fără încetare
zi după zi
da
a venit vremea să lovesc 
tot ce îmi stă în cale
să pun capcane
aşa cum fac demonii
când caută suflete
da asta voi face
doar am stat cu ei în aceeaşi celulă

Într-o zi ne vom aşeza toate 
la masa din colţ

vom fuma ţigară după ţigară
ne vom arunca hainele prin camera ta
vom zgâria mobila
vom asculta muzică zgomotasă
vom sparge paharele
ca mai toate femeile îndrăgostite
da într-o zi aşa ai să ne găseşti
în fumul gros de ţigară
cu mâinile pline de tuş
aşteptându-te
ca mai toate femeile îndrăgostite
să  facem dezordine în mintea ta
să te pedepsim pentru toate tăcerile
şi mai ales pentru nopţile 
în care te-ai învelit în singurătate
într-o zi asta vom face
îţi vom curăţa sângele de frică
şi ne vom arunca hainele pe fereastră
ca mai toate femeile ce îşi doresc
să petreacă măcar o noapte
în mintea ta

Dr
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1.
amurgul
însângerând zăpezi
o urmă
nu se ştie cine
încercând să scape

2.
semnele sunt bune
cerul este deasupra
încărcat cu păsări
pământul
cu plante
animale
altele
şi oamenii
care văd
toate acestea

3.
iată
trec prin
mine
ca printr-o
lume

4.
se ia carnea
oasele
şi se îmbracă în
piele
se pune în pântecul
mamei sale
şi se naşte
se trăieşte şi se moare
ca un om
apoi
se iau înapoi
carnea
oasele
şi pielea

5.
într-o oglindă sferică

cineva de dincolo
spune
cum să arăţi
de unde
până unde
să te pipăi
cum să te numeri

6.
trec
cu mine în spate
din clipă
în clipă
(din viaţă în moarte
şi invers)
pe un drum
ce nu se numeşte

7.
mâna
în drum spre
buzunarul de unde
câţiva bănuţi
trebuiau să întreţină
umbra cerşetorului

topită
pe asfalt

8.
e groaznic ce vine 
după aceea
aceleaşi griji mărunte
mult prea mărunte
să mai poţi spune un 
adevăr

9.
mai uită-te o dată
în oglindă
dincolo
de formele
care niciodată nu te
liniştesc

întoarce oglinda
să vezi

10.
ridicai cerul
mai sus
tot mai sus
până unde
urme nu-s

nici de întors
nici de dus

11..
lumea
din mintea noastră
trecând prin
noi
trecând
prin lumea
din mintea noastră

12.
nu mai am cer
să sprijin privirea
nici pământ în care
să cad

doar respirarea
de care atârn

13.
eşti şi tu o fiinţă
între noi vieţile aleargă
mai repede
decât noi

aseară credeam că
am putea să le 
oprim un timp

sau că lumea
ar putea să ne vadă

14.
mă uitam pe geam
la lumea cealaltă

ca să te văd
venind

Ioan Matiuţ

Petru Solonaru
Cel ce se învinge (... tetradă)

Dincolo de-oglinda minţii eoni sar 
greu să prenumească joc identitar
între Om şi Unul, a pluti-în cuvânt
nu drept adunare ci-în scăzut cântar

când, prin calmul pururi, din zăduf disjuns,
neconţinătorul umbra a străpuns
ca în prunci să ţeasă verticalul duh,
calea-împărăţiei, axului răspuns...

Venerată vlagă intuită’în zis 
nod al concordanţei vastul a închis:
partea şi întregul, seamăn, sunt spre-a fi!
Căci asupra-a toate, întrezit din vis,

Cel ce se învinge, de avânt desprins,
cât în sineşi vede gol cum n-a aprins
forfota secundă-a ternei tălmăciri,
prin lumină-şi află Gnomul recuprins...

Vânt, acelaşi...

Vânt, acelaşi, scaldă şi-obrăzarul slut
şi curat obrazul noului născut.
Noima şi zadarul, pururi joc închis,
torc din neclintire clint ce-i doar părut

vieţii numărate cu pustiu cântar.
Sub nimicul tainic a lumini tresar
umbre, stele numai unui frânt apus,
presărând iluzii karmelor drept har.

Însă, înlăuntră,-o lege a întins
cheie-însufleţirii de-a-şi trezi adins
inima la poarta casei fără gând
ce dezleagă nodul cugetării-aprins...

Întru-a fi ferice Domnul ţi-e alai
când vocala-întâie-adânc în tine ai!...
Spre apoi mormântul – trup – ca vistier,
e-un învăţ uitării pe-al tăcerii grai...

Umbra  minţii nude...

Umbra minţii nude, norocirii scop,
nu sub conexiune, ci scăzând uncrop
din pansivul crater gândului temei
va afla spre sine cerul celui strop

din împărăţia ce’în himer plonjeu
a făcut şi Calea, Unul, Dumnezeu...
Numai dezlegată de-amăgiri, de timp,
de-a slăvi credinţe spulberului „eu”,

fără-a trece pragul altora de-afar’,
triumfând cedării unui calm arar,
va primi lăuta’în care va cânta
pururi Creatorul sfânt alfabetar.

Dezvăţată astfel de pribeagul drum,
când nu mai rămâne a rodi necum
cea mantilă Florii-şi, ca întoarsă’în vid,
va vedea nemoartea chiar „aici şi-acum”...

Mântuit monarc

Zdrenţe-adună mintea drept stihar de gând
înadins să-l poartă prin deşert orând
chiar de-a şti Poetul sta primi în zeu
inspirata noimă-a zvonului tăcând.

Mări de limbă’în pasul parimiei, vers
cumpănind cuvinte, lesne semne-au şters
spre asemuirea revelatei morţi
când în colb s-ar trece a mirunii mers...

Numai ca răbdare porţi i se deschid
castelor vocale’în consonantul ghid
şi, ascet călugăr, prinde roua clar
chibzuitei ape de un mantic vid.

Frânghia iubirii, veşnicită arc,
răsturnând garafa de-alfabetic barc
întru rătăcirea valurilor dar
un Safir sărută-a mântuit monarc...

Întâlnire cu Icoana

În primăvara aceea m-am întâlnit cu o Icoană, 
ce purta inscripţii nemuritoare 
de rugăciuni trimise spre cerul pictat.

Prin sărutul şoaptei, în ziua aceea,
parcă era ziua a şaptea, mă aflam 
în timpul de odihnă al iubirii.

Şi în simfonia clopotelor de la catedrale,
pline de cântec, i-am spus că o cheamă ELI.

Am renunţat la odihnă
începând călătoria prin adâncurile ei
copleşite de natura lucrurilor.

O! Superbă Icoană, vino să mergem,
să sărutăm cerul.

Scrisoare Icoanei

În faţa ta, am rămas fără fior
ca toţi semenii mei.

Acum îmi văd de treabă
fără să te mai privesc.

Te părăsesc fără gând,
pentru că nu pot să mai sufăr
imaginea ta insensibilă.

Cunoscându-te, te-am întrebat 
uneori,
unde începe viaţa şi unde sfârşeşte 
moartea
aşezate în toracele lumii?

Tu, nu mi-ai răspuns, niciodată,
de ce moartea coruptă de noi,
este frivolitatea, inutilitatea,
hrana vieţii. De ce lucrăm,
mereu lucrăm, la imaginea ei?

Mărturisire

Te urmăresc 
de mulţi ani,
vreau să-ţi cunosc 
poezia şi tainele
pe care le ascunzi.

În ritmul unei simfonii
de Mozart, am setea,
de a cuceri purităţi pierdute.

Te urmăresc:
pe pânze, pe sticlă, pe lemn,
în toate culorile, care îmi ascut  bătăile inimii,
şi îţi văd frumuseţea  ca într-o oglindă.

Am rămas de multe ori 
hipnotizat, de versurile
date de liniile trupului tău 
care ascunde tainele lumii.

Tot necunoscută ai rămas,
şi totuşi, tu mi-ai dat
încredere în biruinţă.

Dialog cu Icoana

Acum cred că înţelegi!

Am coborât din eternitate
cu clipa de mână,
să dau strălucire chipului tău,
pe care sufletul meu,
l-a cuprins şi-l ocroteşte,
cu simfonica chemare
a dragostei 
printre stoluri de stele.

Icoană! Gândul meu,
vine către tine
ca un superb instrument
în muzica iubirii.

Virgil Şerbu Cisteianu 
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Detest jurnalele pline de inginerii autobiografice ale celor 
înrolaţi pe frontul luptei pentru realism-socialist. Şi ele 
apar cu droaia, autorii lor sperând să-şi amelioreze antum 
imaginea prin tratamente fabulatorii. Însuşi Dumnezeu 
(ce-i drept, Popescu), şi pe urma sa activişti obişnuiţi să se 
manifeste (în) public, nu prididesc să elimine răul din „binele” 
– chipurile – pe care l-au făcut culturii române, cenzurând. 
Organele culturale ale iepocii îşi construiesc un portret 
pozitiv, susţinând cu tupeu că ei n-au fost activişti. Ba chiar 
turtele ideologice vechi, care şi-au tras cenuşa sub producte 
de propagandă, au devenit adepte ale criteriilor estetice: ne 
cer să nu mai operăm cu elemente biografice, să ne rezumăm 
la creaţie, nu la „hahalerismul de caracter”, cum îl numeşte 
Gheorghe Grigurcu, ori la comportamentul civic blamabil. 
Şi asta ca politrucii să fie satisfăcuţi de importantul rol în 
„arealul social”, ca „atotbiruitorii” vremilor ceauşii să rămână 
tot biruitori. Şi se pare că nu-şi pierd credibilitatea, contând 
pe ignoranţa celor surdomulţi (mulţumesc, Lelia Munteanu!) 
privind ravagiile  directivelor comuniste.

La noi, la Ieş’, se justifică, se elogiază, se ridică-n slăvi tot 
soiul de „orientaţi” în problemele luptei de clasă. Ca Gavril 
Istrate, care-l ataca pe Laurenţiu Fulga, în Almanahul „Iaşul 
nou”, că „a neglijat învăţătura stalinistă despre limbă” în drama 
Ion Vodă cel Cumplit; ca intolerantul Al. Andriescu, privind 
„estetica stalinistă” a lui Blaga; ca George Mărgărit, autorul 
unui poem în 79 de strofe intitulat Te iubesc, grădinar al 
Republicii mele, aplaudând totodată scoaterea din Societatea 
Scriitorilor Români a celor indicaţi de „Scânteia”, adică N.I. 
Herescu, N. Roşu, Ion Petrovici…

Am avut de-a face cu mulţi cenzori, de la Tr. Ţanea şi 
Iordăchescu (ultimul, aflat în balconul revoluţiei în decembrie 
’89, ca să dovedească, pesemne, că lat. revolutio înseamnă 
întoarcere înapoi), până la editorul Cuţitaru. Am plătit cu 13 
ani de tăcere în presă pentru o greşeală de tipar pe care Liviu 
Leonte, altă armă ascuţită de PCR, a considerat-o politică şi cu 
peste 20 de ani de tăcere editorială. Cu toate astea, aş institui 
o cenzură dură faţă de falsurile diaristice. Cenzură pentru 
Sorin Toma, care l-a scos aproape un deceniu pe Arghezi din 
literatură şi-şi justifică nemernicia. Cenzură pentru Silviu 
Brucan, acolitul Anei Pauker, cu Generaţia irosită (irosită de 
el însuşi, trimiţându-i la puşcărie pe marii unionişti, în frunte 
cu Iuliu Maniu). Şi câţi, vorba lui Arghezi, nu „şi-au schimbat 
nasurile şi obrazurile”!

Ce fibră morală să mai aibă, după atâtea laşităţi, sforării, 
viclenii? Ştiu ce spun. Am cunoscut în ideolitic (vocabula lui 
Cornel Regman) şi hăhăitul condescendent al activistului, 
comentariu la ce spunea superiorul, şi urletul la subpus. 
Iar cei care au pus umărul, cu folos personal, la construcţia 
„multilaterală” a socialismului nu-şi asumă potlogăriile, 
dimpotrivă. Reproşează anticomuniştilor că rămân la răul 
comunist şi la rămăşiţele lui, etichetându-i exclusivi şi chiar 
înguşti la minte.  Nu mă mir: ce să iasă din ţambalagiul comunist 
decât alt tip de ţambalagiu? Iliesc, băsesc, iohannesc…

Lui Ion Brad i se pare că Dumitru Popescu e „scriitor şi 
ziarist eminent”. Eminent o fi şi prietenul Ion Dodu Bălan? 
Posibil. Lectura memoriilor sale am întrerupt-o, aşa cum 
n-am rezistat la răbufnirile de orgoliu şi de răutate marca Ţoiu 
şi Ţepeneag. Jigneşti, insulţi, compromiţi, cu mare capacitate 
de ridiculizare. Călinescu, după fostul discipol Marino, este 
„marele eşec”. Mai e şi Întoarcerea huliganului, volum 
memorialistic scris (la cererea editorului, cum mărturiseşte 
chiar autorul) „cu sânge”. Dar cu sângele lui Eliade. „Trecutul, 
a declarat Norman Manea, la FILIT, în 2014, e în sine uşoară 
ficţiune. Nu-l trăim ca pe un reportaj – acum. Memoria e 
ficţională. Alegi dintr-un castron existenţial”. Memoria, ca 
spaţiu de necontrolat, de neverificat? Atunci mergi pe fluxul 
ei, compară amintiri, verifică, află documentul, înainte de 
a acuza. Cât despre credinţa unora că Norman Manea „l-a 
zgâlţâit serios de pe soclu pe Mircea Eliade” (aşa cum se scrie 
într-o activă revistă iaşiotă a dinozaurilor care se bucurau când 
erau interzişi, ciclic, Eliade, Cioran, Ionescu…) e de-a dreptul 
fabulatorie.

Jurnalele mă ispitesc constant, recunosc, nu şi diariştii 
convinşi că poate interesa tot, absolut tot ce scrii: paharul 
spart la cârciumă, nota la gaze, o telegramă de felicitare, o 
adeverinţă… Am incuriozitate (ca şi G. Călinescu) faţă de 
jurnalul sec, fără stil. Literaritate de grad zero? Mă rog, s-ar 
putea susţine că astfel de însemnări, pe bază de procese-
verbale, nu sunt prelucrate, nu conţin abateri de la realitate 
nescuzabile, dar să citeşti astfel de maldăre de banalităţi e 
vânare de vânt. Mai ales când autentismul proclamat îl face pe 
autor să lase de-o parte postura „pudică” şi să noteze acribios 
cum „a făcut-o” pe X sau pe Y, fapt confirmat de X sau de Y în 
scrisori strict confidenţiale.

La polul opus, Jurnalul lui Gh. Grigurcu e unul „neobişnuit”, 
cum afirmă Gabriel Dimisianu în nr. 25, din iunie 2015, al 
„României literare”. Apărut la Editura Eikon, în 2014, ar putea 
fi considerat antijurnal dacă ne-am gândi că diaristul încalcă 
regula calendarităţii. În cele 417 pagini sunt date extrem de 
puţine ca: 6 oct. 2010 – moartea prietenului Ion Covaci: altă 
datare: 5 noiembrie 2012, când Puiu Haşotti, deh, ministru al 
Culturii, atribuie lui Aron Cotruş Ridică-te Gheorghe, ridică-
te Ioane, poema lui Gyr pentru care a făcut puşcărie grea, „cu 
scopul de a afurisi pe un adversar politic de legionarism”.

Intrigată, ca şi Dimisianu, de „lipsa datării”, m-am întrebat 
de ce şi am găsit răspunsul în interviul cu Dumitru Aug. 
Doman, dintr-un „Argeş” de iunie 2015: autorul îşi doreşte 
un jurnal nedatabil şi nedatat, deoarece nu se vrea „încadrat 
în vreo generaţie”. Adaug: pentru că Gh. Grigurcu este, de la 
debut până acum, riguros „acelaşi în mişcările conştiinţei, în 
pliurile memoriei”. L-aş încadra în familia jurnaliştilor extimi, 
unde i-aş alătura lui Michel Tournier, care şi-a scris memoriile 
sub titlul Journal extime, pe Radu Petrescu şi pe Tudor Ţopa, 
chiar şi pe Costache Olăreanu, ca ucenic la clasici. „Scrisul 
ca rugăciune laică”, confesiunea eliberatoare de suferinţă 
îl apropie de Arşavir Acterian cu Jurnal în căutarea lui 
Dumnezeu (8 iulie 81-18 oct. 1990), apărut în 1994 la Ed. 
Institutului European. Şi poate că aş risca o comparaţie şi 
cu jurnalul lui Mihail Sebastian, dar, pentru că dramaturgul 
Stelei fără nume îl considera pe Camil Petrescu „un catastrofic 
dezorientat”, ceea ce Gh. Grigurcu n-ar fi afirmat, renunţ.

Jurnal I e „gen” de frontieră: între poezie/ proză şi critică 
literară. La urma urmei, cronicarul, criticul de întâmpinare e 
un diarist; a exista înseamnă a scrie, după cum, scriind jurnal, 
autorul se transformă în personaj. Cititul era „voluptatea 
esenţială” a lui Emil Codrescu, în spatele căruia se afla 
Ibrăileanu însuşi. Şi eu mă declar pentru călcarea graniţei 
epică-eseu, poezie-proză, iar Grigurcu încalcă toate graniţele. 
Întrebare: e proză sau poezie o astfel de observare (din 
Moment): „atât de absentă, încât pare graţioasă?; „făpturi de 
hârtie norii/ precum autorii” intră în categoria satiră?

Da, aşa cum spune Luca Piţu, fan Grigurcu la fel ca mine, şi 
omul, şi eseul sunt greu de categorisit. Jurnalul lui Gh. G. e şi 
compendiu, e şi arhivă, e şi aforistică („Socotesc aforismul ca o 
întâlnire a reflecţiei cu poezia”, spune într-un interviu luat de 
Paul Aretzu). Ce nu este? Nu este jurnal contrafăcut, ca atâtea 
altele, memoria vie având rol prim, nicidecum cosmetizările. 
N-ar modifica, în favoarea lui, biografeme Grigurcu; nici 
n-are nevoie să-şi albească biografia socială. E un cavaler al 
memoriei fără reproş, fără prihană. Ce n-o să găsiţi niciunde 
în cele 47 de glave ale Jurnalului? Nici amănunte hot  din viaţa 
sa ori a altora, nici curiozităţi de tabloid. Grigurcu detestă 
nemăsura prozei aşa-numită „temerară”, ca şi poezia căzută 
în sub(urbanitate). Actul confesiunii grigurciene nu dă greş 
la capitolul discreţie. Discreţia e constanta sa de om conţinut, 
căruia nu-i trece orice cuvânt buruienos prin gură. Diaristul îşi 
prefiră amintirile preţioase, dar ştie care sunt preţioase doar 
pentru sine şi elimină ce crede că n-ar interesa. Selectează, 
stilizează, ca să ajungă la creaţie. Şi nu cade în „frumoşism 
(sic!)”, cum zice Pleşu (vocabula îi aparţine rectorului NEC, 
dar sic!-ul îi aparţine lui Grigurcu).

Pentru Gh. G. esenţiale sunt ideile şi imaginile. Subtilitatea 
şi rafinamentul lor trimit la registrul ideilor gingaşe. Mi-aş fi 
putut intitula astfel însemnările de lectură, dacă titlul n-ar fi 
fost „luat” de Zarifopol.

* * *
E un „cleric” (în acceptul lui Julien Benda) exigent Gheorghe 

Grigurcu. Şi-a propus rar lucru, o existenţă în demnitate, 
fără grăunte de compromis cu Puterea. Între a fi un fidel al 
regimului politic comunist şi a rezista, a ales rezistenţa. Şi uite 
că a reuşit să-şi scrie opera majoră (e un talent polivalent şi 
mă întreb a nu ştiu câta oară de ce l-o fi îngrijorând că poetul 
ar rămâne în urma criticului de poezie: sunt amândoi în 
primul rând), fără a respecta „linia PCR”. Şi-a asumat postura 
de incomodant, dar şi de marginalizat. Nota de plată a fost 
enormă: surghiunul în Amarul Târg. Numai că insuccesul 
social poate fi succes moral, cu mult mai greu de obţinut. Acest 
om sensibil şi aproape firav a fost dăruit cu o karma de samurai. 
Nu i-a fost şi nu îi este frică să fie socotit, de unii cobreslaşi, rău, 
nedrept, antipatic. Pentru mine este un prototip creator, iar 
colaborarea la revistele sale „Acolada” (director: Gh. Grigurcu; 
director general: Radu Ulmeanu) şi „Confesiuni” (mentor: Gh. 
Grigurcu; director: Doru Strâmbulescu), ambele de provincie, 
mă onorează. Limes-ul bate centrul.

Decalogul intelectualului, formulat de mine din scrierile 
lui:

1. Slujeşte-ţi comunitatea de la antipodul Puterii.
2. Nu trişa cu principiile. 
3. Nu vinde şi nu te vinde.
4. Nu juca în partidă dublă.
5. Nu te descurca pe seama celuilalt.
6. Nu minţi în numele adevărului.
7. Nu-ţi suspenda spiritul critic în folos personal.
8. Judecă-ţi aproapele ca pe tine însuţi.
9. Deosebeşte ideile de idoli.
10. Trăieşte teandric.
Pe Gh. Grigurcu îl atrage incizia Cioran, dar dă in pas înapoi: 

„n-am tăria morală a unor atare decizii”. Îl contrazic: ba da, e 
mereu tăios; intransigent  şi cu apoliticii ipocriţi neutrali, şi 
cu intoleranţii elitari de curte prezidenţială, urmărind profit 
bănesc băsesc. Cum să nu fie stupefiat când află că Băsescu 
e membru de onoare ICR? Grigurcu nu suferă de pasivitate 
civică, îi displac dilematicii din stirpea Caragiale. Unde baţi 
d-ta cu aluzia, dragă Domnule Grigurcu, mai rar cineva. Un 
exemplu? „Şi totuşi cât de stânjenitoare e declararea profesiei 
de „filosof”! Citesc într-o listă de semnături: «Andrei Pleşu 
(scriitor, rector NEC)», «Andrei Cornea (filosof)». Să fie dl. 
Cornea mai… filosof decât dl. Pleşu”?

Punerile la punct privind politichia dâmboviţea (spus ca 
un ecou din  Paul Goma, celălalt mare basarabean al culturii 
contemporane) sunt magistrale.

Gh. Grigurcu îşi ţine ochii în social-politic şi constată 
tarele democraţiei noastre originale, dar şi discreditarea 

ei. Dacă l-aş întreba care i se pare cel mai degradant aspect 
privind conceptul democratic, sunt sigură că răspunsul ar fi: 
procomunismul din ce în ce mai afişat. Cheia problemelor: 
lipsa moralei, „reziduul cel mai periculos”. De starea de avarie 
în care se află România ar fi „vinovaţi anti-comuniştii? O, là, 
là! Ţara a fost condusă de eşalonul 2 PCR, de la „ultimul pe 
listă în sus şi-n jos, în dreapta şi-n stânga”.

Simplu spus: scrii aşa cum eşti. După Emerson: „Poţi folosi 
orice limbaj doreşti, niciodată nu poţi spune altceva decât 
ceea ce eşti”. După Dante: „Nu scrie cineva cum voieşte, ci din 
nenorocire cum poate”. Sunt decupaje din Jurnal, p. 43.

Autor robace, Grigurcu are nevoie de scris ca de apă şi pâine, 
stimulentul fiind chiar bucuria de a scrie. O face din ce în ce 
mai bine, iubind frumos, dar şi urând admirabil. Scrie smerit 
despre smerenie şi păcat/ virtute, sincer despre sinceritate, 
cuminte despre cuminţenia pământului, cu credinţă despre 
necredinţă, dezamăgit despre amăgiri literare.

Obsesiv, revine diferenţa dintre amintire (intemporală) 
şi memoria ţinând de contingent. Mai limpede: amintirea 
duce la literatură, memoria duce la istorie. Şi încă: memoria 
e „ca o piatră tombală”, în timp ce amintirea conţine sămânţa 
roditoare, „germenele vital”. Una – amintirea – caldă, alta – 
„solemn rece”. Memoria poate şovăi, nu şi amintirea devenită 
ficţiune. Marile amintiri conţin nepetrecutul. Or, ce-i mai 
mirific decât nepetrecutul?

Atent ca Stendhal la detalii, diaristul notează: „Amănuntul, 
uneori cum o gaură a cheii prin care pândeşte întregul”. Pipăie 
lucrurile cu „ochi de copil” (e un exerciţiu de copilandru, e un 
joc de „om mare”?), păstrând din vârsta fragedă „candoarea 
imaginaţiei”, „bunătatea nativă”, „afecţiunea”. E septuagenar 
Gh. Grigurcu? N-ai crede. Explicaţia? „Viaţa ca o călătorie 
„Homo viator” îi place mai puţin decât „starea pe loc, ca orice 
stare paradiziacă”, definiţia copilăriei după care nostalgizează 
deseori, când amintirile devin „nostalgii pe buza imposibilului”. 
Venită din aceeaşi candoare a copilului care intră în contact 
cu „efemerindele”, cum le spune Ion Frunzetti, e şi felul cum 
deschide o carte, cum îi mângâie coperta ca pe un obraz.

Poate cel mai mult spaţiu în Jurnal îl deţin însemnările 
despre arta de a citi. Citatele sunt organic ale sale, „atât de 
potrivite nouă încât ne scandalizează împrejurarea că le-au 
venit sub condei Celuilalt” (p. 237). Citeşte şi citează din autori 
apropiaţi lui, până într-acolo încât, neobservând ghilimelele, 
poţi crede că-s scrisele sale. Deţine o tehnică a colajului bibliofil, 
trecând de la Susan Buck-Morss la „marele Radu Petrescu”, 
de la Napoleon la Eugenio d’Ors, de la Sfântul Augustin la LIS, 
de la Tolstoi şi Unamuno la Shunryu Suzuki, de la Chamfort 
şi Kafka la Dumitru Ungureanu, de la G.K. Chesterton şi La 
Rochefoucauld la Şerban Foarţă, de la Bernard Show la… 
Magda Ursache (p. 253-254), scriind despre jurnalul lui MRP 
ca reglare urâtă de conturi.

Iată un citat surprinzător din Hippolyte Taine: „I-am studiat 
temeinic pe filosofi şi pe pisici. Înţelepciunea ultimelor e infinit 
superioară”; şi altul din Proust: „Prostul obicei (acela) de a 
denunţa la alţii defectele asemănătoare cu ale tale”. Cum scrie 
D.Aug. Doman: „Citatul este ceea ce ai vrut (sau, dimpotrivă, 
nu) să scrii tu însuţi, e locul admirabil în care te-ai întâlnit (sau 
te-ai evitat) cu autorul citit/ citat”.

Am descoperit în Jurnal şi un dialog între doi iaşioţi:
„L.P.: Evreii au până şi o rugăciune specială atunci când 

vrei să-ţi încalci cuvântul.
P.U.: Numai evreii erau capabili de aşa ceva!”.
Pe L.P şi pe P.U. îi ştiu bine; nu ştiu cine este amicul A.E., 

dar aş vrea să-l cunosc. Sau îl cunosc deja?
În Jurnal (p. 190), Gh. Grigurcu răspunde la întrebarea 

„de ce scriu” unei ziariste. Parafrazez: pentru că îi place, dar 
nu totdeauna, pentru că nu poate altfel, dar nu poate scrie 
totdeauna, pentru a se mărturisi, deşi scrisul nu purifică: te 
spovedeşti expiatoriu, dar vina nu-i expiabilă, te mărturiseşti 
ca să evadezi din timp, dar revii la tine, mai în adâncul tău.

Subscriu, aşa cum am subscris la Decalogul intelectua-
lului.

„sunt singur, înconjurat de o 
proză grozavă; de-nebunit”

T. Maiorescu, Jurnal
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Prezentare şi traducere de Elisabeta BOŢAN

Privire ageră, scrutătoare, fără  a fi agresivă. Uşoară 
undă ironică. Agilitate în mişcări. Activ.  O inteligenţă vie, 
atent la spectacolul lumii. Intuitiv, creator , nedezminţită 
credinţă pentru ţară şi neam, mărturisită de la primele 
fraze. Îl întâlnesc în carne şi oase la Montreal şi încerc 
să-l compar cu cel  din imaginaţia mea, întrucât Prinţul 
Caraghiaur, cum este cunoscut aici, este o legendă vie. Ştiu 
doar că a scris foarte mult, în varii domenii, literatură, un 
roman în şapte volume, despre  perioada premergătoare 
războiului al doilea, o frescă incomparabilă, trăită, a 
publicat eseuri sociologice, studii de istorie, poezii, tratate 
de economie, a tradus din limba franceză şi invers... 
Precis  îmi scapă ceva... A fost condamnat la moarte 
chiar de un tribunal din Timişoara, a trecut mai multe 
frontiere fraudulos. O viaţă cât mai multe  romane. Are 
nenumărate medalii şi distincţii, mi se spune. Percep că 
este primit onorific, respectuos. Comunitatea românească 
din Montreal dar şi din Canada îl cunoaşte/recunoaşte ca 
pe o persoană remarcabilă. Se prezintă. Poartă şi titlul de 
Prinţ al Casei Cumane de Panciu (emblemă la care ţine 
foarte mult, cu acte, mărturii afective, transmise prin viu 
grai de la alte generaţii). Din documentarea prealabilă, 
aflu că a scris despre el academicianul din Chişinău, 
Mihai Cimpoi, în volumul „O istorie deschisă a literaturii 
române din Basarabia”, 1996, figurează în diferite 
antologii şi în cunoscutul tom „Un  Dicţionar al scriitorilor 
români de peste graniţele ţării”, semnat de dr. Aurel Sasu, 
Cluj-Napoca, 2003 şi 2005, refăcut şi adăugat. Nu mai  
menţionez revistele sau antologiile. Poate ar fi  destul 
pentru a-mi legitima uimirea să precizez că are la activ 
peste 60 de  lucrări publicate şi că, la peste 90 de ani, scrie 
şi dă o admirabilă lecţie de perseverenţă şi putere de-a 
marca notabil trecerea anilor.

Veronica Balaj: Aveţi privilegiul de-a ne vorbi 
de la înălţimea vârstei de peste 90 de ani. Ne-aţi 
condus cu superba limuzină albă prin Montreal, 
sunteţi un şofer sigur pe el... Recunosc de la bun 
început că în această convorbire nu voi putea 
scoate în evidenţă decât puţine dintre reuşitele 
dv. Multe, neobişnuit de multe şi mai ales în varii 
domenii, pentru că identitatatea dv. sufletească 
este  triplă: basarabean, român şi canadian. Cum 
armonizaţi acestea toate zi de zi?

Eugen Caraghiaur: Fiecare face parte din propria mea 
existenţă. Am sufletul în trei  învelişuri, am mai spus asta. 
Nu uit nimic, nu pun pe una mai presus de cealaltă, doar 
atât cât are dimensiunea în derularea trăită de mine. Sunt 
canadian, aici am avut libertatea să-mi manifest personali-
tatea, trăiesc de peste 60 de ani aici, vă imaginaţi ce legătu-
ră am cu locurile acestea,  dar nu  pot renunţa la memoria 
afectivă a copilăriei petrecută în Basarabia, m-am născut 
în 15 august 1923, la Comrat. Tatăl meu a fost profesor de 
matematică, deci sunt basarabean. Invoc aici volumul scris 
în 1982, „Suflet  basarabean’’, Editura Nagard, Milano, cu 
o prefaţă de Iosif Constantin  Drăgan. Conjunctura istorică 
ne-a făcut să schimbăm adesea locul. După o deportare a 
familiei în Morozovsk, Rusia, în 1940, deşi sau tocmai pen-
tru  că terminasem clasa a zecea în limba rusă, la Chişinău, 
posedând chiar o dipomă de la Stalin şi o bursă de 400 de 
ruble,  am  reuşit să ne sustragem trupelor ruseşti, reve-
nind  cu familia la Chişinău. Apoi, am participat la luptele 
preliminare de la Cotul Donului, în cadrul batalionului 150 
de transmisii al Diviziei a 20-a  române, în calitate de vo-
luntar cu grad de caporal TR. Deveniţi apoi, cetăţeni ai Ro-
mâniei Mari, am peregrinat din Craiova la Calafat, în multe 
alte localităţi, am făcut studii de inginerie, la  Facultatea 
de Mine şi Metalurgie Timişoara, apoi viaţa m-a obligat să 
străbat  distanţele de la Volga la Saint-Laurent, în America 
de Nord, prin Serbia, Italia, Franţa, până în Quebec. Am 
lucrat în minele din Abitibi, am trecut prin mlaştinile din 
peninsula Gaspe, am popsit pe malul Atlanticului. Am fost 
miner, vagonetar, prospector expert în navigaţie, construc-
tor, în fine, inginer geolog cu o competenţă girată, pe când 
eram în Franţa, de către Universitatea din Nancy. Am adu-
nat o experienţă considerabilă. Dar apropos de faptul că am 
trei învelişuri sufleteşti, aduc o mică argumentare din cele 
multe câte s-ar putea înşirui.Vreau să spun că peste tot am 
slujit ideea de  patrie, de  dreptate. La Timişoara, în studen-
ţie, în 1945, am pus bazele Tineretului Universitar Naţional 
Ţărănist, pe idealul alipirii Basarabiei la România. NKDV-
ul stalinist, în data de 17 august 1948, m-a condamnat pen-
tru asta la moarte, iar Tribunalul Militar din Timişoara la 
doi ani de temniţă grea. Am reuşit să fug şi să trec Dunărea 
înot, pe malul sârbesc, iar după o vreme am ajuns în Italia. 
O întreagă aventură. Ne apucă dimineţa dacă vă povestesc 
prin ce-am trecut şi cum am scăpat cu viaţă. Vedeţi, s-au 
scurs deja două ore de când povestesc doar despre trecerea 
graniţelor până în Franţa. Să notăm neapărat că nu mi-am 
dezminţit niciodată dorinţa de-a face ceva pentru evoluţie 
şi binele istoric, aşa că, odată ajuns în Canada, ţara libertă-
ţii de exprimare, mi-am activat legătura cu genetica  spiri-
tuală. Am luat legătura cu exilul românesc, iar aici, unde 
trăiam, am avut diferite iniţiative.Am înfiinţat Congresul 
Canadian Român şi am fondat Biserica ortodoxă Sf. Ioan 
Botezătorul, din Montreal. Funcţionează şi acum. Am în-
fiinţat şi un post de televiziune în limba română, asta ceva 

mai târziu. Am militat pentru drepturile românilor emi-
graţi şi am reuşit  să obţinem toate cele solicitate, ani la 
rând. Mi-am arătat gratitudinea scriind volumele „Poeme 
din Canada”, Ed. La Voix du Peuple, Montreal, 1977, sau 
„Cântare Canadei”, 1981. După revoluţie, în ‘89, am revenit  
în ţară, am avut întâlniri cu Corneliu Coposu şi am simpa-
tizat cu PNŢCD.

V.B.: Aveţi o preferinţă pentru istorie, aşa că, 
în tot acest timp cât şi lucraţi sau înfiinţaţi di-
verse organizaţii (un mod de-a ţine legătura cu 
naţia), scriaţi şi literatură. Acum aţi ajuns la un 
număr impresionant de volume. Peste 60, după 
cum spuneam. Ar trebui să conturăm calitatea 
dumneavostră de poet, romancier, sociolog, 
economist şi, desigur, autor de cărţi cu tematică 
istorică. M-aş opri deocamdată la acest aspect, 
ţinând cont de titlul nobiliar pe care vi-l asumaţi. 
Al 51-lea Mare Han-Principe al Cumanilor din 
lume şi Al 51-lea descendent, începând cu 892, 
Prinţ al Casei Cumane de Panciu. Cum anume se 
pune problema influenţei lăsate de  cumani din 
punctul dv. de vedere, aţi explicat în mai multe 
lucrări. La ce anume vă obligă acest titlu, pe care 
vi-l afişaţi cu mândrie şi responsabilitate? Vă 
propun să sintetizăm.

E.C.:  Încep cu partea a doua a întrebării. Mă obligă pe 
mine şi urmaşii mei să nu uităm nici o clipă că tradiţia, ţara 
din care provenim trebuie slujite cu sufletul şi gândul, cu 
arma dacă e nevoie. Nu se poate abdica de la acest princi-
piu. Apoi, dreptatea, corectitudinea sunt lege morală de la 
cel mai mic fapt până la cea mai importantă situaţie. Întot-
deauna am fost corect şi de aceea am reuşit în lumea  nouă. 
Sunt nişte principii care nu aparţin doar cumanilor, dar la 
ei era lege. Mai sunt şi alte direcţii în care aceştia şi-au lăsat 
amprenta. Am scris mult în acest sens. Cea mai importan-
tă lucrare o consider pe cea intitulată „Prinţii Cumanilor”, 
unde este descrisă cronica acestora detaliat. Posed scri-
sori de la tatăl meu, era corespondenţa purtată între şeful 
Boemiei şi Hanul Bark. Nimeni nu posedă aşa ceva. Sunt 
documente de suflet, dar şi de istorie. Când aveam 12 ani, 
mi-a venit ideea să le copiez. A fost o inspiraţie divină, pot 
spune.Tata mi le dăduse zicând că nu strică... să mă amuz. 
Erau ţinute într-o ladă din metal. Viaţa are mereu meandre, 
aşa şi în cazul acesta. Când am fost nevoiţi să plecăm din 
Chişinău, lada cu secrete scrise ne-a fost furată. S-a crezut, 
desigur, că ascundea un alt soi de valori. Scrisorile răma-
se în copii, sunt acum documente rare. Istoria cumanilor 
s-a transmis din generaţie în generaţie şi există dovezi că 
ei au influenţat benefic evoluţia istorică a poporului de pe 
meleagurile noastre. Memoria duce spre trecut, vine ca un 
şuvoi sacru spre noi, nu avem dreptul să uităm sau să mi-
nimalizăm ceva. Mă simt legat de vatra din strămoşi moş-
tenită. Aş mai  aminti volumul „Prinţii cumanilor”, eseu 
istoric, Editura Vlad@Vlad, Craiova, 1994, cu o prefaţă de 
C. Dumitrache. La loc de cinste în sufletul meu este şi lucra-
rea „Protoromânii”, Editura Semne, lansată la Alba Iulia la 
1 Decembrie  2012. Nu mai prejos ca valoare informativă, 
documentară  sunt volumele „Sarmato-Geţii, o istorie re-
stituită”, dar şi „Negru Vodă Cumanicus”, istorie succintă a 
Cumanei Mari, Bucureşti, Editura Semne, volum lansat în 
2008, la sala Marin Preda. Iată doar câteva  titluri care pot 
fi argumente istorice în favoarea teoriei pe care o susţin în 
ceea ce priveşte legătura şi influenţa cumană.

V.B.: Ar fi interesant să vorbim şi cu Eugen Enea 
Caraghiaur, economistul care a pus în circulaţie 
idei valabile pentru orice societate preocupată de 
prosperitate.

E.C.: M-aş referi, desigur, la volumul „Credit social”, 
în variantă franceză, „Democratie active”, editura Voix 
du Peuple, Montreal, care s-a vândut foarte bine. Apoi, 
fără să intru în detalii, trebuie să spun că din experienţa 
mea de om de afaceri, dar şi prin studii, volumul intitulat 
„Manifest global, teoria creditului naţional’’, cu subtitlul 
care condensează teoria expusă, adică Pace, dreptate şi 
prosperitate pentru toate popoarele lumii, carte editată de 
Liga Culturală Pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni 
şi Editura Semne, Bucureşti, 2003, consider că poate fi o 
contribuţie la  strădaniile de prosperitate după  tehnici şi 
teorii aplicabile în lumea modernă.

V.B.: Vă consideraţi şi poet, ţinând cont că aveţi 
un număr considerabil de volume de versuri?

E.C.: Nu, nu profesionist, aceştia sunt oameni care au 
doar această preocupare. Trăiesc din scris. Dacă e posibil, 
depinde de conjunctură, de valoarea operei lor, de societa-
te. După toate datele însă, ştiu că nu se prea poate aşa ceva. 
Eu scriu din dorinţa de a-mi exterioriza anumite stări. Am 
avut multe  drame de  învins în viaţă, dar firea mea puterni-
că, perseverenţa, m-au ajutat. Poezia  e o supapă.

V.B.: Dar titulatura de  romancier consideraţi că 
vi se potriveşte?

E.C.: Mulţi dintre cei care mi-au citit romanele, şapte 
sunt la număr, din seria care  prezintă  memorialistic, 
veridic, frământările, zbuciumul premergător confla-
graţiei mondiale, pe o perioadă lungă, între 1917-1949, 
consideră că sunt demne de luat în seamă. Sunt mem-
bru al USR şi  mă onorează asta. Primul volum din se-
rialul fluviu „Lumini şi umbre” se intitulează „Visuri şi 
tentaţii”, al doilea „Caleidoscopul amarului”, bine pre-
zentat de către Gh. Avramescu, apoi, următorul volum 
„La răscrucea destinului” (1999), urmează „Sub teasc”, 
editat în 2000 şi prefaţat de academicianul Mihai 
Cimpoi,’’Păienjeniş”, al cincilea volum, în fine „Spărgă-
tori de frontiere”, lansat la Bucureşti, în 2012. Lucrez la 
cel de-al şaptelea volum din  serie. Mai   am sub semnă-
tură romanul în limba franceză „Guerre et vie” (Război 
şi viaţă)‚ deocamdată doar în limba franceză.

V.B.: Exilul, cum l-aţi defini în ceea ce vă 
priveşte?

E.C.: O  şansă de a deveni mai bogat sufleteşte. Am 
cunoscut, am trăit şi într-o altă cultură. M-am integrat, 
mi-am adaptat trăirile pentru naţia mea la alţi parametri. 
Am devenit mai puternic. Toţi cei care îşi asumă exilul sunt 
mai puternici pentru că pot adăuga ceea ce au  moştenit 
în primii ani de viaţă, la alte  culturi, la alte moduri de-a 
înţelege lumea. Sunt  obligaţi să aibă forţă sufletească, să 
raspundă  călduros şi salutului venit de acasă şi celui auzit 
într-o altă cultură.

V.B.: Aveţi o sumedenie de medalii, titluri 
onorifice. V-au influenţat viaţa?

E.C.: Acestea le-am obţinut prin munca mea, deci le-
am determinat eu pe ele să apară. E un raport special. Nu 
pot spune că m-au influenţat, n-am devenit mai îngâmfat, 
dar mi-au fost o confirmare. Binevenită. Când am primit 
pentru a treia oară Medalia de Aur Mihai Eminescu, chiar 
că am fost copleşit. În 1998, mi-a fost conferită de către 
Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni 
şi de către Uniunea Scriitorilor din Moldova, în 2008 la 
Bucureşti şi în 2010 de către aceeaşi Ligă. Starea onorantă 
nu poate fi comparată cu o alta. Nu aveam cuvinte, eram 
acasă. Iubit. Asta e ceva nemaipomenit. Să fii iubit acasă, 
chiar dacă ai plecat...

V.B.: Aveţi un secret al longevităţii? Ştiu că asta 
stă pe buzele tuturor celor care vă intervievează.

E.C.: Curajul  poate. Îmi  răspund eu însumi uneori, 
poate curajul de-a nu te lăsa copleşit de frica zilei de mâine, 
voinţa de-a învinge. Când eram în lagăre, asta mă ţinea, 
voinţa. Vă închipuiţi cum era să fiu spulberat, nimicit 
când am condus greva a 5000 de deţinuţi politici dacă 
nu ignoram frica. Se petrecea în Italia. Apoi, cumpătarea 
în faţa tentaţiilor. Eu, din tinereţe de pildă, nu beau decât 
ceai. Niciodată cafea. Ar mai fi desigur mulţi factori, dar 
secrete sau reţete speciale nu am.

V.B.: Dumneavoastră,  „spărgătorul de  
frontiere”, cum anume v-aţi  autodefini?

E.C.: O fac printr-un vers al meu: „Cu toga hanală -/mă 
plimb prin viaţă cum mă voi plimba prin cer/ ...Cu toată 
plângerea realităţii/ Îmi răcoresc ochii cu stropi de iertare/ 
Dumnezeul meu e mare’’.

V.B.: Vă doresc multă sănătate şi voinţă să nu 
vă lăsaţi învins de trecerea timpului! Următorul 
interviu,  la centenarul dumneavoastră.

Interviu realizat de Veronica BALAJ

Spărgătorul de frontiere, la 92 de ani
Convorbire cu Eugen Enea Caraghiaur
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Mâhnirea caselor părăsite

În Umileni nu puţine case au fost părăsite. 
Ele stau, mai degrabă zac, pe marginea 
străzilor cu un aer stingher, ca şi cum nu ar 
pricepe că rostul existenţei lor pe această lume 
s-a încheiat odată cu plecarea stăpânilor. A 
adevăraţilor stăpâni. Câteva au fost reocupate 
de nişte oameni care n-au înţeles să le redea 
aspectul şi rostul de odinioară, le-au luat 
în stăpânire, ca să spun aşa, milităreşte, de 
parcă instalarea lor acolo nu ar fi fost decât 
provizorie, depinzând de interesele strategice 
ale mişcărilor de trupe. Altele au rămas cu 
totul de izbelişte, având uşile şi ferestrele 
sigilate iar curţile cotropite de flora spontană, 
afişând cu resemnare pe câte un ochi de geam 
anunţul, din ce în ce mai greu lizibil, că sunt 
de vânzare ori de închiriat. 

Îmi port paşii pe cele câteva străzi cu nume 
ciudate, care se răspândesc dinspre centru 
pe văile dealurilor din preajmă, adevărate 
avanposturi ale masivului muntos profilându-
se întunecat îndărătul lor. Reîntors după două 
decenii în localitatea unde mi-am câştigat o 
bună bucată de vreme existenţa înainte de ’89, 
toate îmi par familiare văzute de la distanţă 
şi în acelaşi timp străine, văzute de aproape. 
Oamenii nu mă mai ţin minte, nici eu nu mi-i 
mai amintesc, recunosc vreo doi, totuşi, mult 
îmbătrâniţi, cu bărbi cărunte, cu guri ştirbe, 
mă privesc şi ei mai lung, neştiind de unde să 
mă ia, ezitând să mă salute sau nu. 

Un aer de vetustate emană şi o seamă case, 
cu zugrăveala scorojită, cu bălăriile urcând 
până în dreptul ferestrelor, dincolo de care 
nu distingi nimic, de parcă ar fi găvanele 
unor cranii lipsite de strălucirea ochilor. 
Cele mai multe sunt împrejmuite cu garduri 
metalice, prin vopseaua cărora a străpuns ca 
o pecingine rugina. Pe locatarii de altădată 
ale unora dintre ele i-am cunoscut destul 
de bine. Mulţi făceau parte dintre etnicii 
germani care au emigrat în masă, fie înainte, 
fie, majoritatea, după evenimentele din ’89. 
Au plecat plini de speranţă, cu convingerea 
că vor avea parte dincolo de o viaţă mult mai 
bună într-un adevărat eden. 

De altfel, unii au şi împărtăşit această 
convingere celor rămaşi aici cu cuvintele: Hier 
ist die Höle, dort ist die Paradies!* Aproape 
nimeni nu manifesta vreun regret că îşi lua 
lumea în cap, că lăsa aici agoniseala unei vieţi, 
ba chiar au fost cazuri când, cu o furie oarbă, 
inexplicabilă, cei aflaţi pe picior de plecare au 
ţinut să distrugă orice ar fi putut rămâne spre 
folosul celor rămaşi în urmă. 

Mă opresc în faţa casei familiei Lewanski, 
oameni aşezaţi, gospodari, cu toate cele 
trebuitoare pe lângă sine. El a fost iniţial 
şoferul maşinii directorului fabricii de fier, 
apoi s-a lăsat de meseria şofatului pentru a 
deveni, împreună cu nevastă-sa, gestionari 
într-un magazin al cooperaţiei de consum. 
Le-a mers bine, fiindcă, semn al prosperităţii 
de atunci, şi-au luat automobil, un Renault 10 
Major, parcă îl văd strălucind bătaia soarelui, 
vopsit în maro coniac, pe care din nefericire 
l-au distrus, lovindu-l de un camion părăsit 
fără semnalizare pe şosea. Fiul lor cel  mare 
a plecat în Germania, nu ştiu pe ce cale, 
cu oarecare timp înainte de restul familiei. 
Când le-a venit şi celorlalţi rândul să plece, 
comportamentul oamenilor acestora a frizat 
dezechilibrul mintal: au scos duşumelele din 
camerele casei şi le-au spart în mijlocul curţii, 
au distrus instalaţia electrică iar prizele le-au 
sfărâmat cu ciocanul, au transformat în aşchii 
întreg mobilierul iar orătăniile din curte le-au 
otrăvit. Zic unii că au fost descoperite teancuri 
de bancnote arse în cuptor. Poate ar fi dat 
foc şi casei dacă nu s-ar fi temut de reacţia 
autorităţilor. Acum ea mă priveşte cu vinovăţie 
parcă din pricina comportamentului aberant 
al foştilor stăpâni, în locul perdelelor bogate 
de macrameu, are la ferestre nişte modeste 
perdeluţe de tifon, zugrăveala i-a fost spălată 
de ploi, prin streaşina spartă îi curge în voie 
apa… Cineva mi-a spus că Lewanski ar fi 
murit de mult deja într-un azil…

 Pe o altă stradă dau de casa familiei 
Richter. Richtăroane, cum îi spuneau 
localnicii, fusese contabilă, o femeie distinsă, 

întotdeauna cu gust îmbrăcată, foarte 
pricepută în meseria ei, cu obsesia curăţeniei. 
Casa o cumpăraseră Richtăronii de la văduva 
unui tehnician dentar, Naumovici, care după 
moartea soţului şi-a ucis câinele, un labrador 
roşcat, fiindcă n-avea cum să-l ia cu sine, 
zicea, iar pe mâini străine nu voia să-l lase, 
şi s-a mutat la soră-sa, la Temeswar. Şi pe 
vremea lui Naumovici casa arăta bine, dar, 
de când o cumpăraseră Richtăronii, devenise 
o adevărată bijuterie. Renovată din cornişă 
până în temelie, etala prosperitate şi bun 
gust. El, Richter, cu aproape două decenii 
mai în vârstă decât consoarta, fusese maistru 
principal la fabrica de fier, pe ce punea mâna 
ieşea lucru fain, casa şi-o renovase cu migală 
nemţească, iar ea o decorase cu o sumedenie 
de flori şi plante exotice. Apoi, când cu 
plecarea în masă a conaţionalilor în deceniul 
al zecelea din precedentul veac, Frau Richter 
s-a hotărât într-o noapte şi i-a spus dimineaţa 
soţului: Eu plec!...

- Iar el ce v-a răspuns? am întrebat-o, când 
am întâlnit-o peste ani şi mi-a relatat toată 
această poveste. Mi-a spus: De ce? Iar eu 
i-am zis că pentru Harald. Că aici n-are niciun 
viitor. Harald era fiul lor. Iar el mi-a zis: Bine, 
dar eu cu tine nu vin! 

O întâlnisem întâmplător în Lugoj şi o 
invitasem la o cafea într-o cofetărie. Ca să mai 
stăm de vorbă. Venise pentru nişte probleme 
succesorale. 

- Aşa că eu am plecat, a adăugat ea vorbelor 
rostite în stradă. Pentru Harald, cum ziceam, 
a mai rostit, ferindu-şi privirea, de parcă ar fi 
ascuns un neadevăr.  

- Şi cum v-a mers acolo? am întrebat-o 
precaut, nevoind să par indiscret.

- Oh, Gott, cum ne-a mers!... Greu. Greu 
de tot!... Aici eram nemţi, acolo am devenit 
români, ba chiar mult mai rău decât atât. Asta 
spune totul!... Să vă mărturisesc ceva ce n-am 
mai spus la nimeni. Nici lui Harald nu i-am 
spus… La început am lucrat ca menajeră. Mă 
duceam din casă în casă, cu ziua. N-aveam 
încotro. Să ştiţi că nu-mi era tot una. Aici 
eram o doamnă… 

Mă respecta lumea… Dar, ce să faci?... 
Nevoia te împinge… Eram la una, spălam 
ferestre. Individa amabilă, mă trata politicos, 
îmi dădea cafea cu bucăţele de ciocolată, mă 
întreba de una, de alta… Nu mă mai simţeam 
chiar atât de umilită! Până când, într-o zi, în 
timp ce spălam ferestre, ca de obicei, o aud 
vorbind la telefon din cealaltă cameră cu o 
prietenă: Nu pot veni acum, dragă, îi zicea 
celeilalte. O am aici la lucru pe ţiganca aia din 
România şi mi-e teamă să nu… 

După plecarea soţiei, Richter a căzut în 
patima băuturii. Nici până atunci nu fusese 
tocmai un abstinent, dar de atunci încolo a 
luat-o de-a binelea pe arătură. La casă n-a 
mai făcut nimic, a lăsat-o de izbelişte. Aşa 
arată şi acum…

Mai încolo se află casa fostului lăcătuş Pfaff. 
Pare cea mai nenorocită dintre toate. Noul 
stăpân i-a amenajat o mansardă, iar lateral, 
chiar sub acoperiş, i-a atârnat un balcon 
din fier forjat, cu forme bombate în partea 
inferioară, care se potriveşte cu ansamblul ca 
nuca în perete. 

Acel Pfaff îşi înălţase casa cu mâna lui, 
folosind materiale din demolări. Moştenise 
de la părinţi o dărăpănătură. După 
întoarcerea din armată şi-a propus două 
lucruri: să se căsătorească cu frumoasa fată a 
vecinilor, ajunsă la vârsta măritişului, şi să îşi 
construiască o casă ca lumea. S-a chinuit mult 
bietul de el, că bani n-avea, dar a avut noroc 
în schimb, că tocmai s-a demolat poşta veche 
şi de acolo s-a ales cu o mulţime de materiale 
utilizabile. Când casa a fost aproape gata, 
netencuită încă pe dinafară, tinerei neveste i-a 

intrat în cap să se repatrieze, după exemplul 
altora. Deşi soţul nu era prea încântat să 
renunţe la căsuţa cu atâta trudă înjghebată,  
până la urmă au plecat. Dar Pfaff s-a dorit a fi 
mai deştept decât alţii. Pentru că statul român 
îl obliga pe atunci să-şi înstrăineze bunurile 
imobile înainte de plecare, el a vândut fictiv 
casa unei rude mai îndepărtate, aceasta 
angajându-se ca, dacă fostul proprietar va fi 
cumva dornic să se întoarcă, din cine ştie ce 
motiv, să-i retrocedeze bunurile care de drept 
şi de fapt îi aparţineau. De parcă Pfaff ar fi 
avut o premoniţie a lucrurilor care i se vor 
întâmpla în Vaterland. 

Ca toţi ceilalţi imigranţi în Germania, 
şi familia Pfaff a trebuit să stea şase luni 
internată în lagăr. Numai că el a încălcat 
una din condiţiile internării. S-a apucat să 
lucreze la negru. Cu totul întâmplător, dăduse 
în vecinătatea lagărului peste un agricultor 
căruia i se stricase motopompa sistemului 
de irigaţie. Săritor şi harnic din fire, Pfaff i-a 
reparat omului utilajul, apoi mai multe zile la 
rând l-a ajutat în ceea ce mai avea acesta de 
făcut pe acolo. La urmă neamţul a hotărât că 
e omeneşte să-l recompenseze pe serviabilul 
imigrant cu o sumă de bani. Dar acest lucru 
s-a aflat şi, după un proces sumar, Pfaff a fost 
retrimis în România. Nevasta n-a dorit să-l 
urmeze. Aici, omul, ce să facă, s-a dus să-şi 
recapete proprietatea conform înţelegerii. 
Dar buna lui rudă îndepărtată l-a scos pe uşă 
afară!...

Părăsită e şi casa bătrânului Hasenfuss, 
deşi el n-a rămas în Germania, ci s-a întors 
voluntar în ţară, spre stupoarea celor mai 
mulţi umilenţi. Plecase fiindcă nu mai avusese 
pace cu fiică-sa şi cu cele două nepoate, 
care se doreau şi ele cu tot dinadinsul duse 
în paradisul vestic. Hasenfuss lucrase în 
construcţii ca diriginte de şantier la punctul 
de lucru permanent deschis de firma 
Industrialconstruct în Umileni. Suferea 
de silicoză, boală dobândită în Rusia, căci 
fusese deportat în URSS, ca mulţi alţi etnici 
germani, ca să reconstruiască economia 
statului sovietic distrusă de nazişti. A fost 
înhăţat, deşi n-avea decât 17 ani şi tocmai 
părăsise spitalul din oraşul învecinat după o 
operaţie de apendicită. Pentru că majoritatea 
tinerilor valizi s-au refugiat prin păduri, l-au 
ridicat pe el, ca să le iasă ălora numărul de 
etnici germani înşfăcaţi de aici. A muncit în 
minele de cărbune din Donbas şi, după o 
încercare de evadare, a fost transferat tocmai 
la Karaganda, în Kazahstan. După şase ani 
l-au eliberat, iar el s-a întors pe meleagurile 
natale, deşi ar fi putut încă de atunci să aleagă 
repatrierea în Germania. 

Casa şi-a construit-o şi el cu mâna sa pe un 
tăpşan deasupra unui pârâu, cu parterul din 
piatră şi suprastructura din lemn, având ea 
aspectul unei mici cabane la lizieră de codru. 

Fiica lui, un talent ieşit din comun, fusese 
selecţionată pentru a urma şcoala de balet 
tocmai la Cluj, dar îşi ratase cariera în urma 
unui accident stupid, dublă fractură de tibia 
şi peroneu, sărise pe fereastra internatului ca 
să se întâlnească cu un tip. S-a căsătorit acolo, 
în Ardeal, şi a făcut două fete, dar a divorţat 
curând, când fetele îi erau încă mici, venind 
pe capul tatălui, rămas şi el de ceva vreme 
văduv. Hasenfuss îşi iubea mult nepoatele, 
le răsfăţa cum putea, dar cu fiica nu se prea 
înţelegea, fiindcă era rea de gură şi leneşă. Îi 
pute lucru’, obişnuia să se plângă bătrânul cu 
un aer resemnat şantieriştilor săi, cu care mai 
zăbovea după program la grădina de vară. Se 
văieta că fata îi lua banii şi că abia avea cu ce 
să-şi plătească berea, singura slăbiciune pe 
care şi-o putea îngădui.

A fost printre ultimii care au plecat, 
aşteptând să i se facă aici formele de 
pensionare. În Germania însă i-au fost 
recunoscuţi anii petrecuţi la muncă silnică 
în Uniune, astfel că s-a ales şi de acolo cu o 
pensie considerabilă. Dar după ce fata şi-a 
refăcut viaţa iar nepoatele au isprăvit ceva 
şcoli, Hasenfuss s-a întors, ca odinioară din 
Rusia, la casa lui din Umileni, pe care nu mai 
trebuise s-o înstrăineze înainte de plecare, ca 
alţii, căci legea se schimbase între timp. Putea 
fi văzut pe balconaşul de lemn al etajului, 
împovărat de ani, contemplând cu tristeţe 
parcă, de la înălţimea acestuia, viaţa pulsând 
din ce în ce mai slab a Umilenilor. Îşi angajase 
o menajeră care l-a şi găsit într-o dimineaţă 
fără suflare în patul său simplu de brad. 

Casa lui Hasenfuss s-ar fi putut vinde, 
fuseseră nişte străini de loc dornici s-o 
cumpere, mai mult pentru pitorescul aşezării 

sale, dar fiica acestuia pretinsese marea cu 
sarea în schimbul ei, aşa că a rămas, la fel ca 
altele, de izbelişte, înconjurată de lumânărele 
galbene crescute viguros până aproape la 
înălţimea balconului.    

Cea mai arătoasă dintre casele părăsite este 
însă cea a fostului inginer Emilian Donciu. 
Are un front larg, uşă la intrare din parchet 
lăcuit cu copertină deasupra, streşini şi 
burlane pătrate din tablă arămită şi jaluzele 
Eslinger la ferestre. Casa a fost construită de 
părinţii inginerului, transferaţi la fabrica de 
fier după naţionalizare, prin ’49 – ’50, de la 
Călan. Unicul copil al maistrului turnător, 
venit pe lume destul de târziu, a fost răsfăţat 
de părinţi şi purtat fără dificultate prin şcoli 
înalte, având el origine socială muncitorească, 
adică sănătoasă, cum se cerea pe atunci. 

Moartea prematură a tatălui l-a determinat 
pe tânărul Donciu, să-şi întrerupă studiile 
şi să se angajeze la fabrică în Umileni, dar 
şi le-a continuat mai târziu cu o bursă de 
întreprindere. Să se căsătorească nu s-a prea 
grăbit, în pofida îndemnurilor repetate ale 
mamei sale, căci ea îl voia căpătuit înainte 
de a-şi urma soţul pe ceea lume, aspiraţie 
ce şi-o făcea cunoscută, lamentându-se, 
tuturor vecinelor. Bănuiesc că el se simţea 
complexat în faţa femeilor din pricina unui 
vitiligo, care, mai ales vara, îi provoca urâte 
zone depigmentate pe gât şi o parte a feţei. 
Pasiunea lui era vânătoarea şi îşi petrecea 
mare parte din timpul liber hălăduind prin 
nesfârşitele păduri din preajma Umilenilor. 
În cele din urmă s-a căsătorit, totuşi, cu 
o asistentă medicală, care, pragmatică, a 
apreciat numaidecât ce însemna să ai soţ un 
inginer cu un venit consistent şi cu cea mai 
acătării casă în zona centrală a localităţii. 

L-am cunoscut bine pe inginerul Donciu, 
fiindcă ni s-au dat amândurora ore la şcoala 
profesională recent înfiinţată din Umileni, 
mie de română, lui de tehnologia meseriei 
sau cam aşa ceva. După ce am plecat în ’90, 
revenind în urbea mea natală, l-am revăzut 
de câteva ori, ultima dată la o reîntâlnire a 
unei clase de absolvenţi ai şcolii profesionale. 
Am stat atunci la taclale şi, sub impulsul 
unor păhărele de tărie, fostul meu coleg şi-a 
descărcat sufletul. Divorţase de ceva timp. 
Dar cum aşa?... m-am arătat nespus de 
mirat. Păi, s-a lăsat el copleşit de amintiri, ai 
cunoscut-o pe nevastă-mea, nu? După ’89 
i s-a oferit un contract avantajos în Austria. 
Măi, i-am spus, avem toate cele trebuincioase 
aici, la ce să te mai duci? Murise între timp şi 
maică-mea, cu care nu se prea înţelesese, şi 
nu din pricina bătrânei, crede-mă!... Nu, că ea 
se duce. Bine, fato, i-am spus, du-te dacă atâta 
te împunge-n cur să te duci. Era vorba că stă 
şase luni. Apoi şi-a mai prelungit şederea cu 
încă pe atât. M-am dus să văd şi eu, în vara 
următoare, ce face. Era bine aranjată, la un 
spital de nota 10, am stat şi eu acolo vreo 
săptămână, apoi am plecat cu promisiunea 
că vine ea curând acasă. Măi, frate, plec eu 
de la Graz, merg până la proxima staţie de 
benzină ca să-mi fac plinul şi, ce să vezi, când 
să plătesc, constat că îmi uitasem portofelul 
cu actele şi banii la nevastă-mea, ştiam exact 
unde îl pusesem, în sertarul unei noptiere… 
Noroc cu un român omenos, angajat la staţia 
de benzină, că apucasem să alimentez, care 
mi-a înţeles situaţia şi, în loc să cheme poliţia, 
că pe-acolo nu te tratează cu mănuşi în astfel 
de cazuri, a zis că aşteaptă să mă întorc cu 
banii. La nici două ore după  plecarea mea 
de la dânsa, revenind, am găsit-o cu altul! Că 
să vezi, Emilică, c-o fi, c-o păţi, se văita ea, eu 
nimic, hai sictir, cucoană, să-ţi fie de bine şi 
am plecat trântind uşa!...

La scurtă vreme după aceea, i-am citit 
necrologul inginerului Donciu în ziar. Dar 
ce s-a întâmplat? am telefonat nedumerit 
unei cunoştinţe. S-a împuşcat accidental cu 
arma din dotare, a venit răspunsul… Alţii 
presupuneau că Donciu s-ar fi sinucis, fiindcă 
de curând se închisese şi fabrica, de care îşi 
legase întreg rostul vieţii, rămânând şomer!...  

Casa zace cu jaluzelele Eslinger lăsate, 
precum pleoapele peste nişte ochi somnoroşi. 
De aproape se vede că acoperişul, umbrit 
de câteva conifere este îmbâcsit cu muşchi. 
Brazilor li se retezase vârful, ca să nu crească 
peste măsură…

Închiderea fabricii de fier, veche de peste 
o sută de ani, a provocat necazuri multor 
altora. Majoritatea celor tineri au plecat, 
lăsând nu puţine case de izbelişte, ca să îşi 
afle rostul aiurea. Umilenii şi-au înjumătăţit 
în câţiva ani populaţia, ca în urma unui 
cataclism. Toate stau aici sub semnul unei 
naturi ce se reinstaurează în spaţiul de care 
fusese văduvită cu mult timp în urmă. Casele 
şi spaţiile din jur, cotropite de vegetaţie, 
vorbesc mâhnite, în felul lor, despre această 
inexorabilă regresie a unei lumi către obârşii.
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CP: Cum ai învăţat să scrii poezie? De cînd scrii 
poezie? 

AM: Dintotdeauna. Am din clasa I nişte caiete cu primele 
mele poezii - de cînd am învăţat să scriu. Mama spune că, 
înainte de a învăţa să scriu, spuneam poveşti şi fabulam tot 
timpul. Trăiam în lumea mea şi le povesteam despre animale 
imaginare, despre ce mi s-a întîmplat mie la grădiniţă, deşi, 
în mod evident, nu avea cum să mi se întîmple lucrul acela. 
A existat întotdeauna în mine o nevoie de evadare din real 
şi de a crea alte lumi paralele. Deci, răspunsul este: de cînd 
m-am născut. Nu ştiu de cînd ştiu să scriu poezie, pentru 
că ştiu să scriu dintotdeauna. Nu cred că este vreun merit 
din partea mea. Singura problemă - şi unul dintre editorii 
mei o spune amar - este că, în arta scrisului, se poate trişa 
mult mai uşor. La muzică, atunci cînd compui, trebuie să 
fii în stare să pui nişte note pe portativ. La pictură, trebuie 
să fii în stare să faci o casă care să arate ca o casă în spaţiu. 
La scris, toţi învăţăm să scriem la şcoală, în clasa întîi. Şi 
atunci cînd sîntem îndrăgostiţi şi scriem prima scrisoare 
de dragoste şi prima poezie, ni se pare că sîntem scriitori.  
Există foarte mulţi oameni care trăiesc cu această imagine 
despre ei toată viaţa. Am auzit de atîtea ori - „o, de aş scrie 
eu romanul vieţii mele...” Deci, toată lumea are senzaţia că 
scrisul este ceva care se poate face cu foarte multă uşurinţă. 
Aş vrea să spun că eu cred cu tărie că scrisul este ceva 
care necesită un efort crîncen. Totdeauna i-am invidiat pe 
sculptori - pot să dea cu dalta în piatră... I-am invidiat şi pe 
pictori - care au pasta de culoare, au ceva concret... La scris, 
singurul lucru pe care îl frămînţi la nesfîrşit este propriul 
tău creier. Şi este angoasant, dureros şi este cîteodată foarte 
greu să îţi menţii echilibrul în viaţă atunci cînd, la nesfîrşit, 
propriul tău creier este lutul cu care lucrezi.

CP: Ai învăţat de la cineva anume să scrii? Ai 
maeştri? Ai poeţi cu care, să zicem, te simţi pe 
aceeaşi pagină?

AM: Pe aceeaşi pagină, evident. Nu am învăţat de la 
nimeni să scriu în mod didactic. Aşa cum am spus, nu sînt 
absolventă de filologie, nu am urmat în viaţa mea un curs de 
creative writting, dar scriu „prin contagiune”. Există foarte 
multe texte care vin în mine, după ce citesc un alt text scris 
de un alt scriitor, care este un alt text foarte bine făcut şi 
care transmite foarte mult. Eu, înainte de a fi scriitor - dacă 
îmi este îngăduit să spun că sînt scriitor -, sînt un cititor 
profesionist, citesc de cînd mă ştiu cu o poftă nebună. Citesc 
cărţi pe hîrtie.  Am nevoie de atmosfera pe care ţi-o dă o 
carte pe care o deschizi atunci cînd te aşezi în fotoliu sau 
pe o canapea şi începi să citeşti. Eu am nevoie de atingerea 
fizică a hîrtiei. În viaţa de zi cu zi citesc enorm de multe 
documente pe computer, dar ele nu îmi transmit nimic. De 
la textul literar, am nevoie de mult mai mult. Am nevoie 
de un anumit tip de atingere şi un anumit tip de atmosferă 
care se creează în jurul cărţii. De intimitate.  Am o relaţie de 
cuplu cu cărţile, o relaţie pe care nu pot să o am cu un text 
aflat pe computer. Nu vreau să fiu greşit înţeleasă - citesc 
cărţi profesionale pe computer, mi se pare un lucru foarte 
bun, însă textul literar este ceva atît de intim în relaţie cu 
creierul meu, încît eu am nevoie de o formă de atingere.

Evident că am şi eu scriitori preferaţi, poeţi preferaţi, 
numai că nu vreau să numesc pe nimeni şi o să spun 
imediat de ce nu vreau să dau nume. E simplu: nu cunosc 
pe nimeni a cărui operă să îmi placă, aşa cum se spune, 
cap-coadă. Îmi plac poeme, îmi plac volume, îmi plac texte, 
îmi plac - în cazul unui regizor - anumite filme sau anumite 
imagini; iar toate acestea se referă tot la starea respectivă, 
la starea în care eram eu cînd am citit acea carte, acel text, 
acel volum sau cînd am văzut acel film. În plus, scriitorii 
care m-au inspirat foarte mult s-au schimbat; lista cu ei s-a 
schimbat, de-a lungul etapelor din viaţa mea, pentru că şi 
eu m-am schimbat. Sînt, e adevărat, unii care vor rămîne 
întotdeauna alături de mine, pe lista favoriţilor mei, dar 
locurile pe această listă variază în funcţie de modul în care 
ei mă „amprentează” la un moment sau altul. 

Evident - şi eu, ca toată lumea, am nişte modele literare. 
Şi eu, ca toată lumea, empatizez cu anumiţi scriitori. Sînt, 
fără discuţie, un om care se simte bine în literatura română 
şi care îşi trage sursa de inspiraţie din literatura română. 
Aici sînt rădăcinile mele, în acest tip de spiritualitate. 

Per ansambu, o să fiu întotdeauna mai apropiată de 
poeţii viscerali, de poeţii care comunică organic decît de 
poeţii „de cap”. De cei născuţi, mai degrabă decît de cei 
făcuţi. Spre deosebire de mulţi dintre cei din generaţia 
mea sau din generaţia care mi-a urmat, nu sînt o persoană 
care rezonează foarte tare cu literatura anglo-saxonă. 
Toată moda aceasta - în care beatnicii au fost rebrenduiţi 
în ultimii zece ani - m-a lăsat rece. Pentru că beatnicii, aşa 
cum au fost ei, în acei ani, reprezentau o revoluţie a textului 
atunci, într-un anumit context. Aveau, atunci, o stare de 
prospeţime extraordinară,  aduceau ceva nou, inovau ceva. 
Or, să faci acum aşa ceva, la noi, este cel mult mimetism. 
Acest tip de mode culturale există şi vor exista întotdeauna; 
nu ai cum să le eviţi. Singurul lucru pe care îl poţi face este 
să fii conştient de această modă şi să nu încerci cu orice 
preţ să te supui ei. Lucrurile curg, oamenii se schimbă, 
apar generaţii noi, apar tipuri noi de sensibilitate. Eu încerc 
să fac altceva; încerc să ajung la un tip de sensibilitate de 
profunzime, de mare profunzime dacă se poate, în aşa 
fel încît să fie comună tuturor generaţiilor. Să fie comună 

speciei umane în sine. Mie mi-ar plăcea să pot să reuşesc 
să scriu un text pe care un om din Australia, unul din 
Argentina şi unul din Norvegia să îl citească la fel. 

CP: E ceva care te stîrneşte în mod aparte, care 
te provoacă atunci cînd scrii text poetic?

AM: Există, cred, două aspecte. Nu scriu cu un obiectiv 
anume, nu am un număr de cărţi pe an care trebuie să 
îmi apară, un plan editorial personal, nu cred că trebuie 
să scriu o nouă carte dacă este la fel cu cea anterioară. De 
altfel, încerc în permanenţă ca uriaşa competitivitate externă 
care mă înconjoară pe mine ca scriitor să se  trans-forme în 
competitivitatea mea internă. Singurul tip de competitivitate 
pe care îl accept este ca următoarea mea carte să fie mai 
bună decît cea de dinainte. Competitivitatea externă este 
distructivă şi energofagă, pe cînd cea internă construieşte. 
În plus, atunci cînd eşti singur cu tine însuţi, nu te mai poţi 
minţi. Eşti singur, pe un munte golaş; tu, cu ceea ce ştii să 
faci. Dacă nu ştii să faci, nu ai  cum să disimulezi acest lucru. 

Al doilea aspect este că tot ceea ce încerc să fac este să 
transmit un mesaj prin ceea ce scriu. Mi-e teamă că, la fel 
ca şi în cazul cuvîntului „patriotism” ori „ţară”, cuvîntul 
„mesaj” sau sintagma „operă cu mesaj” au fost devalorizate 
masiv în ultimele două decenii. Am curajul de a spune că 
nu cred într-o operă artistică fără mesaj. Dacă gestul artistic 
respectiv nu transmite, este un gest care nu se justifică din 
punct de vedere al creatorului. Şi atunci, ca să răspund pînă 
la capăt, pentru că nu am un obiectiv în scris şi nu există 
anumite stări provocate deliberat, lucrurile care facilitează 
scrisul pot pleca de la orice. Pot pleca de la un film pe care 
l-am văzut, de la o carte pe care am citit-o, chiar de la un 
singur paragraf dintr-o carte. Pot pleca de la o discuţie cu un 
om care îmi place sau, pur şi simplu, pot pleca de la un lucru 
care mi-a atras atenţia pe stradă şi care a născut în mine un 
tip de vibraţie pentru că preiau acea vibraţie, şi simt nevoia 
să fac ceva cu ea, ca să pot să o transmit mai departe. Este un 
mecanism foarte simplu. Sînt zile şi săptămîni în care eu nu 
scriu nimic - şi săptămînile trec egale şi am o viaţă cotidiană 
absolut banală, aşa cum sînt zile şi săptămîni în care trăiesc 
într-o perpetuă transă şi poeziile vin de la sine. Tot ce pot 
să spun este că, între volumele mele de poeme, există o 
perioadă de timp pe care  o las, o perioadă de refacere. În 
general, o carte demarează foarte greu şi se opreşte foarte 
greu. Pentru că, la un moment dat, am tentaţia de a scrie 
la nesfîrşit - sînt aceleaşi obsesii pe care le scrii în imagini 
diferite, dar, de fapt, lucrurile se repetă. Şi atunci, ştiu că 
trebuie să mă opresc cu acea carte de poezie. Deci, tema 
respectivă, pentru mine, este încheiată. După care, urmează 
o altă etapă, un alt ciclu, o altă reaşezare a lucrurilor. Nu îmi 
provoc însă starea aceasta care duce la demarajul pentru 
o nouă carte. De asta spuneam şi mai înainte: nu cred că 
vanitatea scriitorului este ceva care trebuie valorizat în vreun 
fel. Pentru că vanitatea este o formă de osificare a stării de 
receptivitate. Cînd ţii se pare că deţii un anumit tip de secret 
al scrisului, cînd începi să crezi că ai atins un nivel de la care 
nu mai ai ce învăţa, din punctul meu de vedere, spiritul tău 
este mort. Eu am şi scris pe Facebook că următorul meu 
volum va fi, întotdeauna, volumul meu de debut. Pentru că 
eu sper că de fiecare dată cînd îmi apare o carte, să fie o nouă 
lume, să fie altceva. Şi sper să am suficient de multă energie 
ca să îmi menţin acestă stare de deschidere permanentă 
care, pentru mine, duce la scris. Şi eu, ca şi ceilalţi oameni 
din jurul meu trăim într-o Românie care te aplatizează şi 
te alienează, cotidianul pragmatic vine peste tine în mod 
brutal şi atunci ai anumite momente de oboseală psihică în 
care te întrebi - de ce mai scriu? Lupta mea cea mai mare nu 
este să scriu; lupta mea cea mai mare este să trăiesc avînd 
deschisă în permanenţă starea de receptivitate şi nelăsîndu-
mă învinsă şi copleşită de resemnare şi cinism.

Interviu realizat de 
Cristian PĂTRĂŞCONIU

Anca Mizumschi: „Nu fac poezii. Ele 
vin pur şi simplu. Sînt scrise pe mine”

Toamna, când se bat nucii, 
un act secund al memoriei
Dana Gheorghiu, autoarea romanului Toamna, când se bat 

nucii, Editura Proema, Baia Mare, 2013, a intrat în viaţa literară 
cu alte apariţii editoriale: Castelanii, povestiri, Editura Facla, 
1985; Întoarsă, clepsidra, proză scurtă, Facla, 1988; Maja 
desnuda, roman, Amarcord, 1997; Die Fabrukler, Marineasa, 
2007; Pesta, roman, Brumar, 2009 - distins cu Premiul pentru 
Proză al Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România. De 
asemenea, a tradus din limba franceză. Cartea la care ne vom referi 
se înscrie pe orbita tematică şi în formula narativă a romanului 
anterior, Maja desnuda, în care exista, de pildă, o subtilă terapie 
de grup, a suferinţei şi a fricii, a stărilor generate de atmosfera 
de spital, conştientizarea lor fiind şi ea „un mod de terapie”, cum 
apreciază Romul Munteanu („Luceafărul”, 3 martie 1999). Şi, 
fiindcă mecanismul generativ al textului conduce spre un anumit 
destin de interpretare, observând şi relaţia dintre expresie şi con-
ştiinţa psihologică, prezentă în ambele romane, cu diferenţele 
de rigoare, este actuală nota critică a lui Romul Munteanu, care 
scoate în evidenţă un anume grad de interes real pentru această 
temă, a erodării fiinţei umane: „În multitudinea de experimente 
scripturale din proza noastră actuală, Dana Gheorghiu a optat 
pentru stitul alb şi limpede, realismul psihologic din Maja des-
nuda îmi aduce uneori aminte de scriitura feminină a Hortensiei 
Papadat Bengescu.” Apetitul narativ al prozatoarei (ca să îl cităm 
pe Radu Ciobanu) conduce spre o cronicizare a evenimentelor, de 
orice natură, ele fiind tratate ca nişte 
fenomene. Trăirile şi traumele unei 
vieţi aflate în derivă formează stadiile 
din care e alcătuit traseul pe care-l 
urmează de-a lungul unui an orice 
bolnav neoplazic - şi în acelaşi timp 
acoperă materia dramatică a cărţii. 
Paralel cu încercarea de transgresare 
a suferinţei şi a întregului cortegiu 
de efecte devastatoare, o boală cum 
este cancerul ajunge să fie tratată ca 
un fenomen existenţial, cu istoria lui, 
cu abisul şi momentele de salvare. 
Vom întâlni mai multe poveşti în 
roman, spuse după ce ele au devenit 
destine, extrase de viaţă desfăşurate 
între o carte a furiei şi alta a mântuirii/vindecării: pentru că 
una din raţiunile de a exista ale romanului în sine este aceea de 
a ţine lumea vieţii sub un fascicul permanent de lumină. Cartea 
este alcătuită, de fapt, într-o manieră coerentă, din confesiune şi 
narativ, nu din personaje propriu-zise, ci dintr-o corelare subtilă 
de fragmente de viaţă (doamna Paula, Draghiţa, Niculina, medicii, 
asistentele, bătrânul, pastorul, doamna Kottila etc.). Spiritul 
romanului se bazeză pe ţesătura relativă şi ambiguă a lucrurilor 
omeneşti, dar este un spirit al complexităţii („Fiecare roman spune 
cititorului: «lucrurile sunt mai complicate decât gândeşti tu».”-
Milan Kundera), de aceea nu atât poveştile, care oricum trezesc 
interesul, ar asigura calitatea de roman, cât o face contextul lărgit, 
cadrul (pe care şi-l impune) diverselor perspective. Importante, 
până la a răni teribil sau a alina/a aduce speranţă, sunt relaţiile 
umane. Această problemă nu e una simplă, dar autoarea deţine 
mijloacele sufleteşti, nu numai artistice (căci e nevoie de multă 
tărie pentru a lua în considerare şi suferinţele altora), pentru a 
o reda, cu alte cuvinte deschide cazuri, fără ca să fie alterată 
singularitatea propriei dureri sau chiar a textului scris. Se pot 
distinge stadii ale romanului: povestea dezamăgirii şi a încrederii 
înşelate (care atinge în conştiinţa cititorului relaţia bine-rău), 
furia, resentimentul, amara anticipaţie (pe care şi-o domoleşte 
inteligent), confruntarea cu un adversar perfid (boala), dorinţa 
de a învinge boala, nevoia de încurajare, frica şi apoi stadiile 
luminoase: momentele de lumină, cum ar fi gratitudinea, dorinţa 
de a învinge răul, solidarizarea, convenţiile tacite, deturnarea 
durerii, speranţa, vindecarea. Pe tot acest parcurs, autoarea face 
un pas înapoi din propria persoană, păstrând suficiente trăsături 
comune cu mentalul de grup, însă trezirea este susţinută de riscul 
pentu ce este dincolo de timp. Romanul se desemnează simbolic, 
în cele din urmă, nu ar fi posibil fără resuscitarea sfâşietoare a unui 
întreg material sufletesc, convertit în scris - şi acest fapt are câteva 
repere: „lupta cu monstrul marin care mugeşte în subteran”, dar 
şi recunoaşterea ireversibilului cronologic (privitor la operaţia 
săvârşită de un anumit medic). O sforţare cerebrală permanentă 
transferă viaţa într-un alt plan, cel al conştienţei („sâmbure al 
conştienţei”). Ajutoarele spirituale deschid o altă perspectivă, cea 
a mesajelor, prin care, într-un fel, memoria bolii este eludată şi 
creierul devine capabil, după un şoc, de a elabora un act secund. De 
pildă, sunt inserate cuvintele lui Blaise Pascal: „nu-i aprob decât 
pe cei care caută gemând”. Totul în favoarea vieţii, pentru a face 
lucrurile compatibile cu viaţa: „Mesaj înspre un tărâm nevăzut, 
celest”; „Mesaj îndreptat spre tării, către cei care ne-au părăsit”. 
Luând ca reper pe Virginia Wolf („Vreau să abordez cărţile mele 
ca şi cum aş avea conştiinţa acută a scurgerii timpului, a vârstei 
şi a morţii” - Jurnal), un alt mesaj, cel al scrisului, se naşte din 
paginile de suferinţă. Aşteptările cititorilor sunt provocate şi de 
inserţii, precum socialul, familia, scheletul plăpând al amintirilor, 
în contrast suav şi vulnerabil cu „grozăviile” ştiute şi trăite. 
Romanul se încheie cu apariţia parcă prestructurată a Roswitei, 
ce reprezintă, poate, pe acel cititor implicit/ implicat al textului, 
personaj puternic profilat, care-şi „escaladează propria stâncă” 
(povestea spune că a căzut foarte de sus, de pe o stâncă, încercând 
sa salveze doi copii şi a rămas infirmă, dar încrezătoare în darul 
vieţii). Neputând fi ajutată din afară, a găsit resurse în interior. 
Şi „a rămas alături şi printre ceilalţi”. Povestea ei este spusă pe 
fundalul ultimelor pagini de acalmii liniştitoare. O carte cum este 
acest roman confesiv are două şanse: să fie recitită şi iar recitită 
şi, deci, judecată; să fie doar citită, pur şi simplu, şi împărtăşită. 
Cu eterna tresărire: cât de ciudat şi profund poate să sune acel 
mic enunţ din existenţele noastre „Merită să exişti şi să te zbaţi să 
trăieşti” (Dana Gheorghiu).

*

Maria BOLOGA

Interviu realizat de 
Cristian PĂTRĂŞCONIU
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Festivalul Internaţional „george Enescu“

Dinspre sfârşitul verii (30 august) până 
către începutul toamnei (20 septembrie), 
2015, Festivalul Internaţional „George 
Enescu“, ediţia a XXII-a, a adunat la 
Bucureşti (şi-n câteva oraşe ale ţării: 
Timişoara, Braşov, Iaşi, Sibiu, Ploieşti, 
Bacău) toată muzica lumii. Sute de 
partituri, aparţinând compozitorilor 
veniţi din vremuri, din locuri şi-n maniere 
diferite, solişti instrumentali şi vocali, mari 
orchestre simfonice şi de cameră, dirijori, 
mai ales dirijori, s-au întâlnit la noi şi s-au 
audiat ca într-un „das zusammen“ (laolaltă 
apartenenţă) de casă comună. Dar ce are 
deosebit acest Festival de Muzică, trecând 
adesea neobservat, deşi rămâne esenţial, 
este că fiecare participant (din sală sau de 
pe scenă) simte bucuria unui pri vilegiu. 
Adică se vede o persoană de excepţie 
într-o atmosferă de excep ţie. Spuneam 
ceva mai sus, dirijori, mai ales dirijori. 
Da, şi accentuez! Fără dirijor, muzica ar 
pierde din vigoare, s-ar revărsa în risipire, 
în sincope de măsură şi de ritm, lipsindu-i 
sonoritatea sublimă şi n-ar mai avea din 
viul şi substanţa fenomenului, atât de 
necesare la creşterea interioarelor umane. 
Muzica preia stilul funcţional al dirijorului, 
foşni rea mătăsoasă a sufletului său, fruntea 
şi privirea acestuia în dialog, transformând 
sunetul în răsunet. Iată câteva „stele“, 
din constelaţia „dirijor”, ce au „plămădit“ 
melosul în actuala ediţie a Festivalului 
Interna ţional „George Enescu“: 

Seara de antologie, care a fost 
deschiderea Festivalului enescian, l-a avut 
ca protagonist pe dirijorul KRISTJAN 
JÄRVI la pupitrul Orchestrei Române de 
Tineret. „Cu aceşti tineri privim spre viitor. 
România se afirmă prin cultură“, a spus 
Ionuţ Vulpescu, Ministrul Culturii (de 
atunci). Din repertoriul serii de concert au 
făcut parte: Enescu – Rapsodia nr. 1 în La 
Major; Sibelius – Concertul pentru vioară 
şi orchestră în Re Minor, solistă: Sarah 
Chang; Orff – Carmina Burana. Rapsodia 
enesciană, sub braţele fremătătoare de 
duh ale dirijorului, a răsunat mai vie, mai 
cuceritoare. Järvi contrapune tonurile 
grave şi acute, echilibrând comunicarea 
între dansant şi evocator şi, astfel, devine 
un acrobat al sunetelor. Dirijorul pare un 
sfâşiat de sunete pe care le investeşte cu 
forţă şi graţie într-o sportivitate a gesturilor 
ce ţin de mişcarea corpurilor din natură. Am 
întrezărit, în gestica dirijorului, potriviri de 
forme din mersul omului printre umbre şi 
tresăriri. Şi deşi sunetele orchestrei veneau 
spre dirijor în firescul lor de impulsionare, 
ele căpătau spaţiu de mişcare prin accente le 
primite, fiind revărsate, apoi, în transporturi 
de melos. În Concertul pentru vioară 
de Sibelius, chiar dacă solista de venea 
autoritară, în largul virtuozităţii sale, dialogul 
cu orchestra era întreţinut de abilităţile 
dirijorului. Naturaleţea sunetelor din 
poemul vocal-simfonic Carmina Burana, 
cu lovituri de început şi gradări intensive, 
datorează expresivită ţii de mişcare a 
trupului dirijorului. Există o apropiere între 
trupul ac torului şi trupul dirijorului: primul 
modelează iluzia, al doilea vrăje şte muzica. 
În Carmina Burana, K. Järvi este un Icar 
printre sonorităţi. Teluricul şi celestul se 
menţin în dialog, prin îngânări şi ecouri. 
Momentele de „tutti“, când vocea soliştilor, 
corului şi sunetul orchestrei con lucrează, 
par să unească scena şi sala la trecerea prin 
„imponderabil“. În centrul călătoriei, K. 
Järvi modelează în concret corpul abstract 
al sunetului. 

Înfiorarea năvalnică şi catifelată a 
sunetelor lui Mahler (Simfonia nr. 9 în Re 
Major) am ascultat-o sub bagheta lui ZUBIN 
MEHTA, dirijând Israel Philharmonic 
Orchestra şi Corul Filarmonicii „George 
Enescu“. De neuitat rămâne acel final în 
surdină cu prelungiri de ecouri. 

London Symphony Orchestra l-a avut 
la pupitru pe conaţionalul ION MA RIN, 
dirijor de respir internaţional. Braţele sale 
înmlădiau sunetele, dar fruntea le aşeza 

în forme sonore ale înaltelor trăiri prinse 
în măsură (Mahler – Simfonia nr. 5 în do 
diez minor). Dirijând Grieg (Concertul în 
la minor pentru pian, solist Lars Vogt), Ion 
Marin opunea forţei strălu cirea tumultuoasă 
a desfătărilor de blânde foşniri. 

Gânditorul de sunete, HORIA 
ANDRESSCU în Dvorak (Simfonia 
nr. 9 în minor) scoate sunetul vrăjit 
din răscolirile atenuate ale orchestrei 
(Konzerthausorchester Berlin). Lui Horia 
Andreescu îi plac elanurile dramati ce, 
arzând în flăcări, şi, apoi, stingându-se în 
trepte. Alteori, dirijorul adună energiile 
orchestrei, oferind cale de acces pianului. 
Robust şi cald a fost în Brahms – Concertul 
nr. 2 pentru pian şi orchestră în Si bemol 
Major, solist: Rudolf Buchbinder, remarcat 
prin tonuri severe şi clinchete de cristal. 

Pe CRISTIAN MANDEAL l-am privit 
din sală, printre auditori, la deschi derea 
Festivalului. Îi vedeam lumina din ochi, 
irizând bucurie; Orchestra Română de 
Tineret, pe care a păstorit-o, face parte astăzi 
din „Marile Orchestre ale Lumii“. Un alt 
moment din veşnicia Festivalului „Enescu“ 
sălăşluia în mâna stângă a dirijorului 
VASILY PETRENKO, aflat la pupitrul 
Orchestrei Royal Liverpool Symphony. 
Degetele acestei mâini cum, în mirare, 
frămân tau „aluatul“ muzicii! La sfârşitul 
Concertului nr. 3 pentru pian şi or chestră 
în re minor de Rahmaninov, pianistul 
Simon Trpčeski a mângâiat această mână. 
Vot ruka! În aceeaşi „alchimie“ sonoră s-a 

produs întâlnirea cu arcuşul lui Alexandru 
Tomescu, alunecând pe vioara Concertului 
în la minor de Glazunov. Au fost clipe de 
midi-haut în serile Festivalului. 

ANDRIS NELSONS, „pe furiş, scoate 
melosul din luminiş“. Din tăceri, dirijorul 
smulgea inflexiunile sunetului şi, tot, 
în tăceri le stingea, iar ca o mărturie a 
efortului se auzea ecoul. Nelsons captează 
sunetele prin rostogolirea degetelor 
şi, apoi, la aşează în graţie (Brahms – 
Simfonia nr. 2 în Re Major). Am avut 
impresia că, în seara Concertului de 
închide re a Festivalului enescian, Royal 
Concertgebown Orchestra, Amsterdam, 
cu A. Nelsons la pupitru, intonând Enescu 
– Rapsodia nr. 2 în Re Major, s-a regăsit, 
prin stricteţea interpretării, în „modelul 
cultural european“. 

E posibil, din magicele întâmplări ce 
pregătesc simetria, să se produ că şi magice 
întâlniri. A. Nelsons, în finalul Festivalului, 
închidea ceea ce K. Järvi declanşase în 
deschidere. Cei doi dirijori, fiind mai 
aproape de „declamativul actorului“, şi-au 
arătat măiestria, ieşind din formalul fiinţei 
cotidiene şi devenind acrobaţi ai sunetului, 
iar melosul lor primea înfăţişarea aripii care 
animă totul, revarsă totul, aşează totul. 

În răstimpul concertelor festivaliere, 
când simţurile ne chemau în conul de 
iubire a muzicii, pentru că nimic în afara 
ei n-ar mai exista, mi-apărea înţelesul că 
Festivalul Internaţional „George Enescu“ 
face să triumfe muzica în felul unui „the 
hero for all seasons“. România (muzicală), 
în hotarele ei fără frontiere, strălucea 
printre veşniciile multe ca parte a culturii 
occidentale ce i-a pătruns în baza de date 
istorice şi spirituale şi care, în timp, i-a con-
solidat identitatea naţională. 

De la clipa de cristal 
a deschiderii până la 

apoteoza Omului 
şi a Creaţiei sale

Nicolae Sârbu, un periplu prin lumea viselor, 
a scriiturii, finalizat prin „o căsnicie 

infernală - provocări partajate în rate”
„Ţăranul de litere”, ohăbeanul Nicolae Sârbu, care şi-a acordat titlul de nobleţe „Eu, Nicolae 

de Ohaba”, s-a născut acolo unde s-a născut şi veşnicia, la sat, mai exact la Ohaba Forgaci, în 
apropierea Lugojului. 70 de grăunţe de nisip s-au scurs până acum din clepsidra existenţei 
sale, clepsidră pe care i-o dorim a fi cât mai plină. În acest timp, „rătăcitorul” Nicolae de 
Ohaba şi-a descoperit Aurul din aripi, a iniţiat Cochetăria cu fulgerul, muncind neobosit pe 
un Şantier în creier. Cu toate că se făcea remarcată Neputinţa de a închide cercul, hălăduind 
prin Provinciile cerului şi Ascultând ceasornicul din baie, 
ohăbeano-reşiţeanul nostru a izbit cu Pumnul pe i, a deschis 
Ferestre pentru labirint, „comiţând” nişte Vitralii sparte. 
Călărind  („cămilând”) Cămila din Bucegi şi-a zis în barbă 
De o sută de ori Banat, făcând o haltă La Paradisul mineral 
al lui Gruiescu şi prin Rezervaţia naturală Cheile Nerei - 
Beuşniţa,  trăindu-şi Patima şi pătimirile unui publicist în 
pustie. Meditând şi Veghind la căpătâiul cărţii, poetul se 
sperie şi exclamă: „N-am operă!” După această sperietură, 
Nicolae de Ohaba s-a dus şi s-a relaxat puţin în Piscina cu 
pioneze Stradivarius, mulţumit de faptul că are asigurat un 
cuibuşor binemeritat între coperţile Dicţionarului scriitorilor 
din Caraş-Severin. Şi pentru că pe data de 21 septembrie 
2015 tocmai se-mpliniră 70 de ani de la venirea sa pe această 
lume, scriitorul îşi făcu cadou o nouă carte intitulată „O 
căsnicie infernală - provocări partajate în rate”, apărută la 
Editura TIM, Reşiţa - 2015. Volumul strânge între coperţile 
sale rodul muncii a 45 de ani petrecuţi de autor (şi) pe 
domeniul publicisticii. Titlul este unul puţin cam derutant, făcându-l pe cititor să creadă că 
este vorba de o carte de confesiuni. Cel care limpezeşte lucrurile este chiar Nicolae Sârbu, 
care, în Avertisment, precizează că „O carte nu-i ce pare a fi” şi că: „Interviurile de faţă pot 
fi documente sugestive pentru cele întâlnite şi trăite de autor. Ele nu aveau cum să spună 
totul nici despre epocă, nici despre scriitor. Cel care vă roagă să meditaţi la acest lucru: viaţa 
şi scrisul, ca o căsnicie infernală”. Una din cele 20 de cărţi publicate până acum are drept 
titlu Poetul nu-i ca omu’, titlu care sună mai mult a atenţionare. Da, poetule, eseistule, 
jurnalistule, managerule şi omule politic! Ai foarte mare dreptate. Poetul nu-i ca omu’! Poetul 
e ca Demiurgul. Seamănă metafore pe unde trece, în urma lui rămânând o dâră luminoasă. 
Viaţa şi scrisul, ca o căsătorie infernală… Aşa să fie, oare? Mircea ANGHEL

Am avut bucuria de a cunoaşte, acum mulţi 
ani în urmă, şi de a colabora, din 2010, cu un 
grup de oameni deosebiţi - scriitori, profesori, 
muzicieni, artişti, jurnalişti, iubitori de 
cultură, de literatură, de frumos - din Viena, 
originari din România, oameni inimoşi, cu 
o deschidere mare spre universalitate, care 
îşi pun toată priceperea şi energia creatoare 

pentru a realiza întâlniri culturale şi literar-
artistice de mare impact şi de neuitat pentru 
cei care sunt implicaţi şi participă activ la 
aceste manifestări. 

O astfel de întâlnire memorabilă a fost cea 
organizată de Institutul Cultural Român din 
Viena (Rumänisches Kulturinstitut Wien), 
Societatea „Austro-Română” din Austria 
(Österreichisch Rumänische Gesellschaft), 
Asociaţia „Şvabilor Bănăţeni” din Austria 
(Banater Schwaben Österreichs), Asociaţia 
„Hora” din Viena şi Radio TV „Unirea” din 
Austria, sub frumosul generic „Invitaţie 
la interculturalitate: literatură şi 
muzică”, manifestare care s-a derulat 
duminică, 18 octombrie 2015, de la ora 18, 
la Institutul Cultural Român din Viena. 
Evenimentul a reunit scriitori - autori din 
Viena, Timişoara şi Budapesta, care şi-au 
prezentat activitatea literară -, muzicieni, 
jurnalişti şi oameni de cultură şi s-a derulat 
după următorul program: cuvânt de 
deschidere: Irina Cornişteanu - director 
(Institutul Cultural Român); saluturi: Mag. 
Lukas Vosicky (Societatea „Austro-Română” 
din Austria), Prof. Dr. Hans Dama (Asociaţia 
„Şvabilor Bănăţeni” din Austria), poeta 
şi traducătoarea Sava Sifora (Asociaţia 
„Hora” din Viena), Ioan Godja (Radio TV 
„Unirea” din Austria); moderator: Prof. Dr. 
Hans Dama. În deschidere, Veronica Balaj 
- scriitoare, jurnalistă radio-TV, membră 
a Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor 
din România – a prezentat volumul bilingv 

(român-german) ”De şapte ori viaţa”, 
citind un fragment din această carte. A 
urmat Nelu Brădean Ebinger - scriitor, 
şef al Departamentului de Economie de la 
Universitatea din Budapesta (Corvinus)-, 
care a prezentat romanul ”Love story 
in Budapest”, citind un fragment din 
romanul său. În continuare, Remo Neusatz 

a prezentat volumul ”Banat Gedichte” 
semnat de prof. Dr. Hans Dama - poet, 
traducător, profesor la Institutul de Filologie 
Romanică de la Universitatea din Viena -, 
scriitorul citind din versurile sale. A urmat 
Sifora Sava - poetă, traducătoare, preşedinta 
Asociaţiei „Hora” din Viena - care a prezentat 
cartea ”Gândeşte, devino şi trăieşte 
cutezător” (”Denke, verde und lebe 
Bold”, traducere din limba germană în limba 
română de Sifora Sava) semnată de Karl M. 
Pilsl. Apoi, Prof. Dr. Hans Dama a prezentat 
romanul ”Apa trece, pietrele rămân” 
de Alice Albrich Mavrocordat. În încheierea 
programului, Dorel T. Uşvad - pasionat 
colecţionar şi om de cultură din Viena - a 
prezentat expoziţia de fotografie „Soprana 
Maria Cebotari”. Toate momentele literare 
ale evenimentului  au fost fericit presărate cu 
minunate şi emoţionante secvenţe muzicale 
susţinute de Liviu Burz (bass la Opera din 
Viena), Sanda Chioreanu (violonistă), Prof. 
Andrei Roth (pianist), iar printre piesele 
audiate s-au regăsit: ”Pe lângă plopii fără soţ” 
de Mihai Eminescu, ”Rapsodia Română” de 
George Enescu, ”Ciobănaş cu trei sute de oi”, 
”Wiener Blut” de Johann Strauss, ”My Way” 
(with lyrics), ”Meditation” de Jules Massnet.

Aşa cum spuneam la început, evenimentul 
cultural „Invitaţie la interculturalitate: 
literatură şi muzică” va rămâne o întâlnire 
memorabilă, atât pentru organizatori, cât şi 
pentru participanţi. Felicitări tuturor!

Adriana WEIMER

Invitaţie la interculturalitate: literatură şi 
muzică la Institutul Cultural român din Viena



Lăsaţi cărţile să vină la mine !

Alexandra gorghiu, Dragostea din 
memoria telefonului, Ed Tim reşiţa
Cartea, apărută sub egida Radio Reşiţa 

este o ediţie bilingvă, versiunea engleză 
fiind realizată de Ada D. Cruceanu. Coperta 
şi ilustraţiile sunt reproduceri după Gustav 
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a Sibiului).  Graţie talentelor sale multiple: 
este poet, muzician, artist plastic, autorul 
evadează dintre cele două coperţi ale unei 
cărţi, spre a transforma poezia într-o artă 
a spectacolului total. (Cineva - tot un poet, 
lugojeanul Marius Sârbu -  zicea că un poet 
fără ureche muzicală este o contradicţie 
în termeni!) Iar în traducerea germană, 
cântecele se transformă în... lieduri: „Eu 
ştiu că iubirea există/  de-aceea să n-o ucizi/ 
Vechile ploi mai persistă./ fluturii toţi sunt 
omizi?// Respir sănătatea secundei/ orele 
sunt în exil./ Armura nebunului unde-i/ ...  
al cucului tril?/.../ Marele nimeni există/ 
suntem noi toţi./ Viaţa e ca o revistă./ 
Citeşte-o şi rupe-o, că poţi!” (Cântec pentru 

Franz Werfel, Cântecul 
Bernadettei, Eurostampa, 2015 

Marele scriitor austriac de limbă germa-
nă, evreu, scrie un „poem” epic despre sfânta 
Bisericii Catolice, Bernadette Soubirou, 
care este sărbătorită pe 16 aprilie. Fiica de 
14 ani a unei familii sărace, Bernadette este 
martora a 18 apariţii a Fecioarei Maria, 
într-o grotă din apropierea localităţii în 
care trăia. De atunci Lourdes a devenit un 
faimos centru de pelerinaj mondial, - în 
grotă fata a descoprit un izvor cu proprietăţi 
vindecătoare, iar  ulterior în locul cu pricina 
s-a ridicat o capelă. Despre toate astea scrie, 
cu fervoare scriitorul evreu, simpatetic 

pescu semnează fiecare câte-o postfaţă. Pe 
coperta a patra, în loc de (orice) prezentare, 
editorul a postat celebra „Odă sarmalei” a 
lui Păstorel.

rodica Lăzărescu, Semne 
de carte **, Ed. Rafet, 2015  

Omagiată cu Premiul „Dumitru Pricop” 
la Festivalul internaţional „Titel Constan-
tinescu”, cartea Rodicăi Lăzărescu continuă 
demersurile începute în volumul întâi. De 
data asta, se ocupă, la început, de Niculae 
Gheran (Arta de a fi învingător, parafrază 
după originalul „...păgubaş”), Constantin 
Călin, Mihai Neagu Basarab, Ştefan Mi-

marele nimeni/ Lied fur den grosen 
Niemand). Acest titlu... uşchit, cu mare 
schepsis, ne aduce aminte de unul propriu, 
din tinereţele noastre revoluţionare: „Odă 
Marelui Nimic”, pe care însă n-am să vi-l 
divulg. (Am să-l ofer dlui Neghină să-l de-
clame muzical pe „scena de piatră”.)

Ion răşinaru, 
Traslucid de rouă, Editura Eubeea  

Noua plachetă de versuri a anineanţului 
prieten (fost coleg de cameră prin tabere...)   
începe cu un Argument – bine – versificat 
şi include  în  doar 60 de pagini următoarele 
patru cicluri: Întotdeauna drumeţ, niciodată 
turist; Ziua lăsatului de vis; Anotimpuri; 
Ţipătul gândului. Deşi aparent un „umorist” 
al poemei, Ion Răşinaru scrie o poezie 
gravă, frumoasă, serioasă – cu implicaţii 
existenţiale: „Mă apasă un gând/ cât şapte 
întrebări fără de răspuns/ antice minuni/ 
care ştiu să păstreze o taină.// Am rău de 
înălţimea ochilor/ care înalbăstresc cerul” 
(Exemplul mării). Luând, aşadar exemplul 
mării, poetul – cât şi cititorul – îşi asumă 
Dreptul la linişte: „Inima îşi urmează propriul 
ritm/ n-o abat nici vântul, nici ploaia/ 
trece prin duminici/ cu pas gânditor...// 
Ca o ştrengăriţă zâmbeşte jurăminte/ de 
resuscitat iubirea aproapelui/ abandonată în 
cartea cărţilor.” În poemul Carte de căpătâi, 
poetul îşi aminteşte că a fost - dar  a şi rămas! 
- tânăr: „S-a întâmplat să visăm în acelaşi 
parc/ eu pe banca măcinată de cari/ tu pe 
cea dinspre vino-ncoa./.../ Stânjenită, tragi 
după tine foşnetul rochiei/ care îmi mângâie 
urechea/ cu-o adiere adolescentină.../.../ 
Aroma fragilor cuibărită sub iie/ inundă ora 
cu armonici de neuitare/.../ Eşti cartea mea 
de căpătâi/ pe care o răsfoiesc/ de la prima 
literă până la capătul nopţii/ unde harpa de 
lumină picură mărgele de rouă...”

Livia Ciupercă, Vorbele
 şi fapta, StudIS, Iaşi, 2015

Prefaţată de Ioan Holban, cartea Liviei 
Ciupercă include tablete despre scriitori, 
jurnalişti sau actori celebri – personalităţi 
culturale sau religioase: Nichita Stănescu, 
Constanţa Buzea, Dan Verona, Aurel Leon, 
G. Tutoveanu, Florian Pitiş, Arsenie Boca, 
Vladimir Streinu, Coca Farago, Veronica 
Micle, Cella Delavrancea, Todor Pamfile. 
„Livia Ciupercă face ceea ce ea însăşi 
numeşte travaliu, exerciţii hermeneutice 
prin care redistilează idei, totdeauna în 
marginea emoţiei şi pasiunii...”, declară 
prezentatorul pe coperta a patra. De un 
statut aparte se bucură în carte Antoine 
de Saint Exupery, căruia îi este dedicată o 
carte întreagă, ceva ca o micromonografie.

şi adânc implicat. Franz Werfel trăieşte 
la Berlin şi la Viena, dar cartea despre 
Bernadette - canonizată de Bis. Catolică 
în 1925 - o scrie în timpul refugiului său la 
Lourdes, lăsându-se pătruns de spiritual 
locului. Fugind din faţa prigoanei naziste, 
scriitorul  încearcă să scape de deportarea 
într-un lagăr trecând în Spania. Faptului  că 
nu reuşeşte şi este obligat să-şi prelungească 
sejurul la Lourdes îi datorăm intrarea în 
patrimonial literaturii universale a unui 
roman memorabil, tradus pentru prima 
oară în româneşte, cursiv şi fluent de către 
scriitorul lugojean Dan Floriţa-Seracin. 
Cartea, de 600 de pagini, este împărţită în 
cinci părţi şi se citeşte cu plăcere şi uşurinţă: 
Rememorarea zilei de 11 februarie 1858, 
Vreţi să-mi dovediţi bunăvoinţă, Izvorul, 
Umbrele graţiei, Răsplata suferinţei.

Marius Constantin Stângu, Dans 
de cuvinte, Ed. Marineasa, 2014  

Placheta lui M. C. Stângu este un volu-
maş diafan, compus din imponderabile 
afirmaţii/declaraţii poetice cum nu se 
mai prea poartă acum. (Dar asta nu 
înseamnă că nu ar fi poezie - un anumit 
gen de poezie, pentru un anumit gen 
de cititori). Chiar titlurile singure susţin 
afirmaţia de adineauri: Pulbere de stele, 
De dor, Vis ideal, Arhitectul (Labirintul, 
Cadenţa, Clepsidra) Iubirii, Dragoste 
de stea: „Dragă stea/ Spune-mi tu ce-i 
dragostea.../ Că l-am întrebat pe soare/ Şi 
mi-a zis: e tot ce doare!” Etc. etc.

uniunea Epigramiştilor din românia, 
umor şampanizat de epigramişti 

frapat, Napoca-Star, 2015
Apărută - cu nr. 26 -  în Seria „Epigrama 

2000”, culegerea de faţă este concepută 
şi prefaţată de Petre Cioclu, cu ocazia 
centenarului unei lucrări de pionierat, 
„Umorul românesc – încercare critică şi 
antologie”, realizată de Petre Locusteanu. 
Cartea are 125 de pagini, iar în conţinut 
am descoperit, alături de nume celebre ale 
genului: Păstorel Teodoreanu, Cincinat 
Pavelescu, Lucian Perţa, Giuseppe Navarra, 
Emil Şain, Mircea Ionescu-Quintus, şi 
nume cunoscute mai cu seamă - şi devenite 
de mult reprezentative - pentru spaţiul 
cultural bănăţean: Arcadie Chirşbaum sau 
Ionel Iacob-Bencei. Concetăţeanul nostru 
Ioan Fărcaş este prezent la pagina 47 cu 
o demonstraţie în grai bănăţean, legată 
de viaţa la ţară, când intelectualii din sat 
se transformă în specialişti ai descifrării 
urmelor pe sol...  (Îi scoate din încurcătură 
văcarul Ion, el însuşi fiind „autorul” urmei 
încriminate.) George Corbu şi Silvia Po-

troi, Bogdan Ulmu, Constantin Cubleşan, 
Cornel Galben, Vartan Arachelian - Corne-
liu Coposu, Adrian Alui Gheorghe ş. a. 
La centenarul naşterii Seniorului, Vartan 
Arachelian a ţinut să marcheze momentul 
reeditându-i volumul de „Mărturisiri. 
Corneliu Coposu în dialog cu Vartan 
Arachelian”, apărut la Fundaţia Academia 
Civică în 2014. Penultimul roman al lui A. 
A. Gheorghe este luat în vizor în articolul 
O „Erezie epică” – „Urma”,  remarcând 
faptul că romancierul-poet şi-a găsit su-
biectul pentru roman trudind la subiectul 
Iustin Pârvu, unul din sfinţii închisorilor 
româneşti. În articolul dedicat lui M. N. 
Basarab se are în vedere cartea sa despre 
„Ultima boemă bucureşteană”. Un altul 
face vorbire despre cartea lui Marin Iancu 
referitoare la personajele lui Marin Preda, o 
carte (cel puţin) la fel de valoroasă ca aceea a 
nepotului scriitorului, Sorin Preda. Îi urăm 
dnei Rodica să pună în continuare... semne 
de carte (poate se apropie cumva/cândva  şi 
de  arealul vestic...)

Ionel Necula, Luca Piţu, 
cap limpede la devălmăşiile cetăţii, 

Editura Rafet,  2015  
Avem în faţă prima monografie dedicată 

marelui căjvănean (focşănean), carte apă-
rută cu sprijinul Asociaţiei Renaşterea Râm-
niceană, preşedinte Constantin Marafet (care 
dă, inteligent, şi numele editurii); cartea 
bucurându-se de „Premiul de Excelenţă” al 
Rafet-ului. Într-un argument preliminar, 
autorul vorbeşte despre contribuţia soţilor 
Magda şi Petru Ursache la naşterea acestei 
cărţi dedicate „spiritului piţulian”. Pentru 
un mai puţin cunoscător al Maestrului din 
Cajvana, un survol rapid peste cuprinsul cărţii 
este de mare folos: Luca Piţu sub teroarea 
unei istorii ticăloşite, Navetist între Iaşi şi  
Focşani, Luca Piţu şi temele sale deocheate, 
... Luca Piţu între partitură de subiecte 
rebarbative, Pehlivanul iaşiot Luca Piţu, 
Luca Piţu cronicar al grupului de la Iaşi, Luca 
Piţu un cioranofil decompozit, Necrolog Luca 
Piţu. Autorul, bun cunoscător al persoanei 
şi operei recent dispărutului mare scriitor  
scoate la vedere peregrinările terestre ale lui 
Luca Piţu care, ca profesor la Universitatea 
Al. I. Cuza, a făcut naveta între metropolă şi 
domiciliu, a fost aprig urmărit şi anchetat de 
Securitate („Securea”, „Securiţica”). Cioranian 
consecvent şi declarat, căjvăneanul a impus în 
cultura română un limbaj specializat - „limba 
cajvaneană” - ironic, parodic şi umoristic. 
În Addenda cărţii regăsim ultimele discuţii 
internautice ale Magdei Ursache cu Luca Piţu, 
publicate în presă şi, în loc de postfaţă, articolul 
lui Petru Ursache, „Un Hesiod român”.

Klimt. Mai este dotată, apoi cu o În loc de 
postfaţă, semnată de Melania Cuc, din care 
un fragment este reprodus şi pe coperta a 
patra: „Poemele ei se pot citi dimineaţa 
şi seara, la amiază şi la miez de noapte, 
mereu şi mereu de la capăt… dragostea 
este punctul de sprijin pe care contează 
poeta, dragostea şi uimirea în faţa a tot ce 
o înconjoară.” Frumoasă prezentare (deşi 
puţin generalizantă - în măsura în care 
aceste consideraţii se potrivesc mai tuturor 
poeţilor). Desigur că poemele Alexandrei 
Gorghiu se citesc uşor şi la orice oră, fiindcă 
sunt, în mare parte, croite după model haiku. 
De aceea, noi am ales să cităm dintr-un 
poem mai consistent, din toate punctele de 
vedere: „vânată pentru libertatea ei/ femeia 
de rezervă/ îşi linge rănile de dragoste/ şi 
dispare/ sub pirostriile cerului/…/ pesemne 
doar El o iubea/ pentru formele dinafara 
trupului/ de carne şi sânge/ eliberată de 
ea/ şi mai liberă încă/ femeia de rezervă/ îşi 
linge rănile de dragoste/ şi dispare” (femeia 
de rezervă).  Iată, iubită de El, femeia de 
rezervă este chiar poeta de serviciu!

Flavia Adam, Instantanee din ultima 
moarte, Arhipelag XXI, Tg. Mureş 2015  

A patra carte a Flaviei Adam are 110 pagini 
şi este prefaţată (şi prezentată pe coperta  
a patra) de Iulian Boldea, un gir de foarte 
luat în seamă...  Conform prezentatorului, 
poemele incluse în acest volum „exprimă o 
dublă postulare a lirismului. Pe de o parte 
se poate remarca aici o tonalitate elegiacă... 
Pe de altă parte, se pot detaşa, în aceste 
poeme, lucide imersiuni în cotidian...”. Dar 
să urmărim pe cont propriu cum devine 
problema: „Ca înaintea unui izvor stau în 
faţa/ acestui poem,/ în lumina neîncepută, 
umplu grăbită carafa/ cu psalmi...// cine se 
va lepăda de mine/ la cântatul cocoşului?” 
(Izvorul cu psalmi); sau: „În nopţile cu 
lună plină/ nu-mi rămâne decât/ să mă-
ntâlnesc cu mine, cealaltă/ să schimbăm 
două vorbe/ despre ce-am mai făcut.../... 
când nu va mai fi/ nimeni nu va mai sta 
pe trotuar ghemuit/ s-aştepte tramvaiul...” 
(Tramvai sub lună).

Emil Cătălin Neghină,Turnul respiră/ 
Der Turm atmet, Ed. Alma Mater, Sibiu  

Tradusă în germană de Anna Neamţu, 
placheta lui E.C. Neghină este prefaţată de 
Ioan Radu Văcărescu, preşedintele filialei 
Sibiu a USR: „Cătălin Neghină face parte 
din stirpea, tot mai rară azi, a acelor artişti 
compleţi pentru care arta spectacolului 
reprezintă modul cel mai înalt, mai 
rezonant de comunicare şi comuniune 
spirituală.” (Un trubadur pe scena pietruită 
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Nicolae Sârbu, un periplu prin lumea viselor, 
a scriiturii, finalizat prin „o căsnicie 

infernală - provocări partajate în rate”
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n Splendoare, un roman 
de Margaret Mazzantini  

Margaret Mazzantini este autoarea bestsellerului 
Nu te mişca (cu peste două milioane de exemplare 
vîndute), tradus în 35 de limbi şi ecranizat în regia 
lui Sergio Castellitto, cu Penelope Cruz în rolul 
principal. Splendoare, de Margaret Mazzantini, 
un tribut adus iubirii eliberate de orice constrîngere, 
a apărut în colecţia Biblioteca Polirom. Traducerea 
din limba italiană este semnată de Gabriela Lungu.

Timpul
 

”Ori oglinda aceasta îmbătrâneşte
ori ceea ce văd eu e un delir...”

Oscar Hahn
 
M-am uitat pe fereastră 
în propia-mi mirare ,
am văzut un bătrân ce scria
şi înaintea lui mai era unul 
care plângea.
Ca o lovitură a venit îndoiala
năpustindu-se asupra viselor mele
de himeră rănită,
simţeam cum îmi fuge pământul 
de sub picioare
văzând în oglindire tulburea
culoare argintie ce îmi zugrăvise 
toate poftele;
inima îmi palpita
deasupra unei impure esenţe 
de scaieţi
naufragiind între iubiri şi amintiri
pe care timpul le acoperă de praf
însă niciodată  nu le uită.

Pentru Durango
 
Totul e exil în tine
până şi privirea care îmi străpunge
nostalgia din trup
eşti ţărâna din mână ce se uită
la relicva traumelor mele;
mâinile tale îmi sapă
fiecare vis, pe care-l fac din lut
în emisfera pe care o trăiesc
după războaie şi amintiri.

Tu... Paradisul meu
Eden captiv demult pierdut
în umbra prafului 
care mi-a scăldat trupul

astăzi sărbătoresc cu zgomot
că încă mai trăiesc
când ascult clopotul
şi-s umbră în venele tale
aceleaşi pe care le aduce rândunica
în ciocul ei de făurar cu lut
când amintirea mea îţi va ţese 
gingăşia
pântecelui
care pictează pereţii
mult doritei mele speranţe,
de a mă întoarce în braţele tale 
himeră,

dacă nu mai e viaţă
să mă fac pământ!
Sepulcru deschis 
să fiu parte din moştenirea ta,
din cerul tău care e cerul meu
din viaţa ta care e viaţa mea
chiar dacă oraşul meu drag
e atât de departe.

Invitaţie
 
Vino, 
să ne facem din istorie povestea  
şi cei care vor citi  versurile 
în anii ce urmează
să se întruchipeze în fiecare noapte 
în trupul tău!

 
Poem

 
Pentru poeta, traducătoare şi 

bună prietenă, Elisabeta Boţan

Nu îmi imaginez fierul când topit în 
mâinile tale îi cresc rădăcini,
nici pământul european 
fără corabia sufletului tău, 
când faci cu seriozitate 
o aşteptare din fiecare ciclu.
Fiecare rocă are un nume, 
înaintea ochilor labirinturilor
poezia e crucială 
pentru a forma cuvinte,
şi noaptea trece prin legături,
la socotirea licuricilor dormind 
în aşteptarea gurii tale,

în mâinile tale ce deapănă vise 
şi se pierd cu cuvintele,
fiecare picătură de rouă 
îţi poartă numele
chiar acestea care formează versurile, 
şi versurile cresc cu fiecare privire
şi cu ploaia ce udă nostalgiile.

Poem
 
În strălucirea privirilor
oglinda păstrează fidelă 
confidenţa tristeţilor,
le ascunde în fiecare noapte
în umbra nimicului,
ca să facă din vis plăcerea amneziei.

 
Încă un poem

Astăzi m-am trezit piatră,
rocă în mare ce cu puritatea sa
filtrează mângâierea

mă îngroapă în mormântul 
îndoielii
între sărutări ce se amestecă 
cu rotocoale de vânt şi de dorinţă,
altele nu-i ajung la înălţime
sau la distanţa care ucide
şi care e uitarea.

Invidii
 
Timpul perfid cu ochii săi
cei care privesc 
cu un pumnal la spate, 
degustând de asemenea carnea 
când plăpândă şi vlăguită
nu face altceva decât să suspine.

De câte ori...

De câte ori te-am văzut 
în memorie stând
în aşteptarea cuvintelor mele

sau a sărutului ce ar fi rupt tăcerea
când noaptea se încheia cu vin
învăluit în fumul a o mie de amintiri,
te acopeream cu mângâieri văzute 
doar  în visele mele 
în golul acela al umbrei
prin care se filtra sufletul
şi întreaga inimă,
acolo unde oglinda ta 
ne ascundea mereu,
a mea era spartă
s-a umplut de cicatrici 
făcute din monologuri
pe care le luase vântul.

Poemul XIX 
 
Mor!
Sub cerneala ce dezbracă noaptea
sfâşiind liniştea copacilor
ce cad adormiţi
 
sunt aceiaşi ce cheamă
ambarul ochilor tăi
sub lumina diafană care rupe ceaţa
cea care se ascunde în întuneric
şi îţi păstrează chipul.
 
E imposibil să ascunzi 
atâta frumuseţe
când sublimă şi nudă te înalţi 
în nostalgiile mele
în nopţile complice viselor mele
tu mă săruţi.

Moarte 
 
Patetică, inamică astrală
a planetelor, umbră sinistră
de milenii, acoperi casele 
cu jale, lăsând în urma ta întuneric;
famelică siluetă îşi desenează 
spectrul,
săgeată însângerată, 
îndoială de secole,
inamică eternă.
 
Pluteşti îmbrăcată în umbră,
sterilă şi morbidă,
în mâna ta lumea,
tremură, geme şi pierde.
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Prezentare şi traducere de 
Elisabeta BOŢAN

César Curiel, poet şi prozator, s-a născut în anul 1969, în Durango, Mexic. De 
foarte tânăr se simte atras de lumea fascinantă a literaturii şi face voluntariat la Radio 
Universidad Durango, în emisiuni culturale. Mai târziu colaborează cu posturi de 
radio din mai multe ţări, în emisiuni cu tematică literară. În prezent este colaborator 
la ziarul ”La Prensa de Colorado”, unde editează rubrica ”Cuvinte şi litere”. Parte din 
scrierile sale poetice au fost traduse în mai multe limbi: engleză, italiană, suedeză şi 
română, publicate în reviste pe suport de hârtie sau în reţelele sociale. Dintre cărţile 
sale amintim: Poeme libere, poezie, 2009; Cu muzica în vene, proză, 2010;  Sunt 
poet!, proză, 2011; Sărutul morţii, proză, 2014; Oglinzi ale sufletului etc.

César Curiel

n Pînă şi asta o să treacă, 
un bestseller de Milena Busquets  

Un fenomen editorial internaţional, revelaţia 
editorială a anului, roman tradus în peste treizeci de 
ţări, Pînă şi asta o să treacă, de Milena Busquets, 
a apărut în colecţia Biblioteca Polirom. Traducerea 
din limba spaniolă este semnată de Dorina Maria 
Ivan. Numit Bonjour tristesse al secolului XXI, 
acest roman al durităţii şi tandreţei, al umorului 
şi melancoliei a fost declarat de Bookseller cartea 
Tîrgului de la Frankfurt 2014.

n un debut încîntător: obiecte 
pierdute, de Brooke Davis  

Publicat în 2014 de Hachette Australia, romanul 
Obiecte pierdute a cîştigat numeroase premii, 
printre care iBooks Fiction Book of the Year, ABIA 
General Fiction Book of the Year şi Matt Richell 
Award pentru cel mai bun debut. „Un debut 
încîntător.” (Vanity Fair). A iubi şi a fi iubit cu orice 
preţ, Obiecte pierdute, de Brooke Davis, a apărut 
în colecţia Biblioteca Polirom. Traducerea din 
limba engleză este semnată de Anca Băicoianu. 

n Carson McCullers:
Balada tristei cafenele 

De la povestirea Wunderkind, cu care scriitoarea 
născută în Georgia (SUA) debutează la 19 ani, şi 
pînă la nuvela care dă titlul volumului, în Balada 
tristei cafenele se adună poveşti despre înfrîngere 
şi durere înăbuşită: iubiri pierdute, pasiuni care 
s-au stins sau nici n-au apucat bine să se nască, 
răzbunări care dau greş.  Balada tristei cafenele 
a apărut în colecţia Biblioteca Polirom, coordonată 
de Bogdan-Alexandru Stănescu. Traducerea din 
limba engleză: Mirella Acsente şi Maria Valer.


