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Editorial

Un deceniu de vacuitate
Robert LASZLO

M

ă desparte deja un deceniu de anul în care am terminat
liceul. Credeam atunci că zbaterile agonice ale
învățământului românesc vor fi urmate de un salutar
reviriment. E drept, am uitat că o țară, cât o fi ea de bolnavă,
poate fi ținută și în comă indusă, „pe aparate”, sau mai exact,
pe sisteme și servicii de tot felul...
Dacă trecerea timpului ar trebui să însemne măcar un
minimal progres, ceea ce s-a întâmplat în învățământul
nostru de un deceniu încoace, nu a fost – după părerea mea –
altceva decât o alterare fără precedent a unor esențe, și așa
discutabile.
Eu cred că totul pornește de la ideea pe care guvernanții
o au despre educație. Memorarea brutală a tot soiul de teorii
inepte nu are cum să trezească o nație aflată încă sub
influența unei narcoze cvasi-totalitare. Acumularea haotică
de cunoștințe nu cred că este cadrul cel mai propice pentru
dezvoltarea creativității. Avem câțiva olimpici, mici genii în
matematică, informatică, sau chimie. Se vorbește mult despre
copiii aceștia. Dar despre ceilalți 9999 din generația lor,
nimeni nu suflă un singur cuvânt!
Comandamentele momentului în educație sunt strict
legate de o hârțogăraie poluantă, care macerează orice urmă
de zvâcnet, de raportare la o realitate devenită, astfel, din ce
în ce mai contondentă.
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Dar acum vreau să mă refer strict la manualele de limba
și literatura română. Am trecut și eu prin infernul
comentariilor învățate pe de rost, pe care „doamna” le citea
dintr-un caiet soios. De acolo am aflat de „poetul nepereche”
și cât de utile pot fi conceptele operaționale din lirica lui
Nichita Stănescu! Un imbecilism năucitor masacrează orice
urmă de fior real, de plonjare în inefabil. Toate acestea au fost
schimonosite în niște teorii imunde, pe care, dacă nu le știi,
riști să nu-ți iei bacul!
Aruncați o privire peste testele pentru bacalaureat și o să
vedeți în ce hal a ajuns înțelegerea rostului limbii și
literaturii! De parcă ai avea în față un soi de test pentru
permisul de circulație auto, asezonat cu modele de eseuri și
alte fantasmagorii, nu mai puțin toxice!
Oricum, pruncimea română, de mult nu mai dă două
parale pe lectură, iar orele de română se străduiesc din
răsputeri să accentueze senzația aceasta de greață față de tot
ce ar trebui să însemne adevărata literatură!
Desigur, nu putem vorbi despre niciun fel de analiză, ca
să nu mai vorbim de vreo sinteză aplicată. Există, în schimb,
o mașinărie sofisticată care produce neant spiritual și totul se
reduce la simpla și buna ei funcționare. Oricum, adolescentul
aflat la vârsta întrebărilor definitive, nici nu contează. Dar
chiar, cine i-ar putea furniza vreun răspuns real?
Și atunci, ce rost are toceala asta turbată, orele plicticoase,
meditațiile chinuitoare și scump plătite, calvarul unor
examene care nu dovedesc nimic? Oare nu facem altceva
decât să umplem un gol, cu un alt gol? Că numai și numai
vacuitatea este singura finalitate a unui întreg demers așa-zis,
educativ?
Am nimerit, odată, la un conclav al profesorilor de
română. În timpul șuetei, că asta a fost, am avut frisonanta
senzație că mă aflu în pauza de masă a unei fabrici de
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confecții sau a unei spălătorii auto. Glumițe grosiere și
prisoselnice, amintiri sordide, rețete culinare, schimb de
adrese de coafeze, aprinse discuții despre cele mai bune
mărci de mașini. N-a încăput, în perorațiile acelea, un singur
cuvințel despre rostul ori sensul literaturii. Nici măcar o
aluzie, cât de vagă, la vreo carte nou apărută. Nimic din toate
acestea. Desigur, acelea erau chestii legate de slujbă, iar
oamenii se aflau acolo, la relaxare, nu-i așa?
Nu știu ce s-ar mai putea face, ce merită salvat din tot
acest haloimăs... Poate o altă programă, o abordare curată și
sinceră a literaturii, îndepărtarea teoretizărilor excesive? Noi
suntem, acum, doar în umila situație de a (ne) pune întrebări
condamnate desigur, să rămână retorice, încă nu se știe exact
până când...
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Reverberații

Ce este Poezia?
Dialog imaginar cu HOREA POENAR

Mircea PETEAN

O

călătorie. Prin urmare o aventură, căci asta este călătoria
pe cont propriu: o aventură. Pe mările și oceanele
pământului, dar mai ales pe cele de uscat. În ceruri. Pe mările,
oceanele și cerurile interioare, de fapt. Și mai precis: jurnalul
unei asemenea călătorii, care e alcătuit din frânturi desprinse
din rostirea lăuntrică a călătorului/ aventurierului, zi-i tu cum
vrei. Eu i-am zis călător de profesie mai demult. Acum
nuanțez lucrurile și-i zic Năierul. Acesta ar putea fi și titlul noii
mele cărți de poeme, care va încheia Trilogia ligură1 . Scriu
trilogii, asta nu înseamnă, desigur, că sunt blagian. Au scris și
alții, nu? După Trilogia transilvană, a venit rândul celei ligure.
Și sunt pe cale de a desăvârși Trilogia orientală, care va
cuprinde poemele mele minimaliste, taoiste și haiku. Asta e!
Mă călătoresc... Sunt furat ca de ispite.
Așadar, poezia e un precipitat de rostire lăuntrică.
Reactivul e... tăcerea! De astă dată. Altădată a fost iubirea,
revolta, suferința...
***
Mai demult am riscat o altă definiție, anume: poezia e
sarea din lacrima umanității. Am prins-o într-un poem pe
care l-am pus în fruntea celui de-al treilea volum al Cărții de la
Jucu Nobil, dacă țin bine minte2.
1
2

Între timp, ea a apărut și se cheamă Mai vorbim. Alte poeme ligure
Îl repoduc la finele acestor reflecții, ca remember.
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***
E miraculos, oricum, când te gândești, ce s-a ales de
copilul de țăran, care, la 5 ani descoperea uluit taina cititului,
la 10 scria el însuși, furat de jocul fanteziei, până la 25 citise
câteva biblioteci, la 26 o descoperea pe Ana și, prin ea, Poezia
adevărată, pe la 50 se întâlnea cu Poema – duhul feminin al
Poemului –, a cărei fantasmă îl mai bântuie încă, la 60 punea
rostirea înaintea scrierii, iar acum face elogiul tăcerii...
***
A fost o vreme când scriam zicându-mi nu caut nimic,
găsesc câte ceva..., apoi am scris poeme sociale cu o bucurie
sălbatică – îmi băteam la mașină textele cu frenezia unui
pianist virtuoz. Era o epocă în care furia, neputința și revolta
se topeau în umor, ironie și sarcasm, chiar grotesc. Și acum
mă umflă râsul când îmi amintesc de un comentariu la S-au
produs modificări în care autorul mă făcea praf pentru că nu
sunt metafizic tocmai pe mine care mă declaram
antimetafizic! De, de-ale criticii mioritice!... Apoi, m-am
scufundat în paradisul pierdut al copilăriei. Așa s-a născut
primul volum din Cartea de la Jucu Nobil. Celelalte două au
venit firesc, dar mult mai târziu, după Revoluție, oricum.
Scriind la a doua carte din trilogia aceasta am avut
sentimentul sublim că sunt un răsfățat al limbii române. De
atunci, eu nu mai scriu poeme, scriu de-a dreptul cărți. De
pildă primul volum din Trilogia ligură e obsedat de rostire, al
doilea de rostirea lăuntrică, iar al treilea face apologia tăcerii,
cum am mai zis. În momentele de criză, când simt că sunt pe
cale de a-mi pierde harul, dau lovituri de nisip în aer sau în
adversari imaginari, așa, ca un boxer la antrenament...
***
Cred, spre disperarea unui critic profesionist de oarecare
notorietate, că poemul e singurul său comentariu, iar poetul e
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singurul său comentator. Avizat! Restul e... politică literară!
Asta nu înseamnă că nu am încredere în critica literară, dar
îmi rezerv dreptul de a recepta critic, la rândul meu,
comentariile unora și altora, mai mult sau mai puțin
cunoscători, inteligenți sau măcar pricepuți. Judecata unuia
dintre ei, cum că aș continua o ilustră tradiție poetică
transilvană m-a tușat, desigur. Coșbuc, Goga, Blaga, Ioan
Alexandru, Mircea Petean. Sună bine, nu? Cert e că îi prefer
pe poeții fecunzi, plini de substanță, vibrație și vitalitate, iar
nu pe sterilii care se autopastișează într-o veselie... Apropo de
asta, sunt sensibil la ceea ce se numește divina comedie a
literaturii, nu puține texte de-ale mele sunt reacții la provocări
venite dintr-acolo.
***
M-am lepădat de un anumit fel de poezie, anume de cea
care se face doar din cuvinte, care nu e decât zdrăngăneală
de vorbe fără acoperire. Prefer acestei fastidioase retorici,
chiar dacă atinge tangențial teme mari, uneori, ba chiar o face
ostentativ, antipoezia. Așa se face că scriu în continuare
haiku și poeme taoiste, de pildă, în pofida prejudecății unor
critici cu ștaif, mari amatori de liste, topuri și clasamente,
scuturați, în fond, periodic, de crize de autoritate, în absența
autorității autentice, fondată pe lectură asiduă, gust fin și
judecată corectă. Așa se face că am scris un roman în versuri
– Nerostitele – unde îndrăznesc să afirm că: adevărul e că în
afara rostirii lăuntrice/ totul e suspect de minciună// conceptul de
convenție – socială, literară/ sau cum se va mai fi numind –/ e de
natură mai degrabă cosmetică decât sociologică/ sau de alt fel.
***
Poezia mare e un zbor pe deasupra tăcerii. Sunt fascinat,
din tinerețe de lumina rădăcinilor lumii, care nu e altceva decât
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întunericul de nepătruns al tăcerii din primordii, care nu e
altceva decât golul în care toate se resorb...
***
Cine e Mircea Petean? Azi dimineață m-am trezit cu
acest dialog în cap: „Cine ești tu și ce hram porți?” „Sunt cel
ce sunt, ascuns sub cele unsprezece nume cunoscute până
acum, și anume: Nicanor, Bazil al IV-lea, Călătorul de
profesie, Maestrul, Ucenicul, Maestrul focului, Neocinicul,
Maria, Ambrozie, Într-un-târziu-dumiritul, Năierul, pe scurt
– un aed transilvan.”
***
Pentru cine scriu? Păi, stai să vezi! Am stabilit cândva că
există patru categorii de poeți: sunt cei ce scriu doar pentru
critici; ei sunt prețioșii, pretențioșii, obscurii; ei au orgoliul
Profunzimii; ei sunt genialoizi: ei nu au public, cu excepția
câtorva fanatici. Mai ales universitarii îi gustă, cică cu delicii,
deoarece aceștia au vanitatea de a limpezi de nelimpezitul,
voluptatea speculației care nu riscă să fie pedepsită; există,
apoi, poeți care scriu pentru publicul larg; ei sunt gregarii,
setoșii de putere, vânătorii de succes; ei au orgoliul
accesibilității, sunt vedete; mulțimea îi adulează sau îi
contestă cu vehemență, împărțită din start în fani și
detractori; critica, ea însăși, strâmbă din nas, când nu caută,
nu fără secretă invidie, sublime justificări cohortei de
compromisuri care fundamentează acest tip de poezie pe
care l-am numi, cu un termen la modă, „de piață”. Există și
poeți care scriu pentru un public restrâns, pentru o mână de
apropiați, pentru o seamă de cunoscuți; ei sunt intimiștii,
singuraticii, care se simt bine într-un cerc de prieteni unde
afecțiunea, tandrețea, bucuria de-a te ști în preajma unui
suflet apropiat, capabil să vibreze la mărturisirile tale, nu
și-au pierdut întru totul noima. Critica îi tolerează, după cum
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ei îi îngăduie pe critici... Exisă, în fine, poeți care scriu pentru
ei înșiși sau pentru nimeni, ceea ce este același lucru; ei sunt
aristocrații, însingurații, orgolioșii; ei știu că ar putea fi
adulați, de fapt chiar au nevoie, în taină, de o enormă doză
de iubire și admirație, dar nu se amestecă cu plebea, după
cum refuză înregimentarea în grupuri de interese. Critica se
străduiește, în ceea ce-i privește, să împrumute aparența
imparțialității, să împrumute, am zis, deoarece, în realitate,
oscilează între exercițiul negației și acela al relativizării
minimalizante înainte de a reuși să-și asume noblețea unei
judecăți corecte, judicioase. Eu sunt unul dintre aceștia, te-ai
prins...
***
Mulțumesc, Horea, că i-ai dat o șansă poetului din mine
să se exprime. Prea multă lume – și nu fără o evidentă rea
intenție – îl preferă pe editor Poetului. Ceea ce e cu totul
nedrept, nu-i așa?
***
cântă zeiță încălțările soldatului roman
fugit din legiune în ținutul dacilor liberi
strămoașele sandalelor încălțate de călătorul de profesie autoexilat
în hiperboreicul ținut al bradului și molidului
al fagului stejarului lariței
al prunilor merilor și scorușilor
care exasperant de târziu învrednicitu-s-au să lege rod
iar atunci văditu-s-a că roadele lor nu trebuie nimănui
căci neîndoios poeții sunt talpa umanității
viscolul destupă sticlă după sticlă
cu greu – prieteni – vă zăresc prin pâclă
s-a dus toamna cu colacii – e iarnă iar
și ninge cu fulgi trăsniți într-un pahar
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te uită cum tună și fulgeră decembre
ascultă acum comanda la mine – bre –
din clipa asta-mpărătească fi-voi vistavoi
peste-un neam de filosofi și teologi
căci negreșit poeții sunt creierul umanității
negru pe moșia nobilului străin
apoi nobil desculț pe propria moșie
și în fine baron în Cetatea literelor ajuns-a
soldatul roman care-și pusese sulița-n cui
se spune că dezertorul de odinioară și baronul de azi
retrași în verdeața și răcoarea Văii Unghiului
au decis să-și dedice bună parte din timpul liber
cercetării motivelor retragerii aureliene
cu atât mai mult cu cât pe seama acesteia
blestemul singurătății șirul umilințelor
veninul frustrării și abisul căderii lor
și prăbușirii nației pun ei
căci – zice-se – poeții sunt inima umanității
refugiat în palatul său ivernal
el n-a uitat să tragă barca de la mal
priviți-l cum trece-n revistă ‘mnealui
personnae ca scoase din capul zeului
legiunea trece-n sunet de fanfară
iar el se uită pe fereastră-afară
cum ninge cu fulgi trăsniți într-un pahar
eminamente gol
căci
– pare-se –
poezia este sarea din lacrima umanității

9

Istorii... literare

O relație complexă: Ady
Endre și Octavian Goga
Felician POP

E

xistă în biografiile singuratice ale marilor poeți ai lumii,
ipostaze convergente sau divergente care au puterea de
a reliefa și mai pregnant fiorul lor lăuntric, raportarea lor
directă la mundanul cu care, fatalmente, se intersectează.
Un astfel de exemplu este și relația tumultuoasă dintre
poetul maghiar Ady Endre și cel român, Octavian Goga. O
ipostază biologică, poate lucrată undeva în laboratoarele
Elizeelor, i-a făcut să fie contemporani, să se cunoască, să se
aprecieze și chiar să intre într-o dispută, e drept, dincolo de
frontiera hieratică a poeziei.
Dar cel mai tulburător aspect al excursului lor
existențial este acela că relația lor a căpătat valențe
nebănuite abia după trecerea la cele veșnice a lui Ady,
atunci când Octavian Goga achiziționează castelul de la
Ciucea, care a aparținut soției lui Ady Endre.
Fără îndoială, acest edificiu este punctul nodal al unui
arc energetic, iar ridicarea lui este legată de pasiunea
avocatului Boncza Miklos din Cluj pentru propria nepoată,
fiica surorii lui, care i-ar fi spus că dacă îi ridică un castel, ar
face orice pentru el. Și atunci, ca și acum, o astfel de iubire
stranie nu ar fi privită cu ochi buni, dar focosul avocat a
trecut peste orice prejudecăți și s-a căsătorit cu nepoata sa.
Din căsătoria aceasta a apărut pe lume Boncza Berta
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(1894-1934), cea care avea să devină soția lui Ady Endre,
alintată de el, cu numele de Csinszka.
Tânăra și iubitoare mamă avea să moară la naștere, iar
tatăl copilei a jurat să nu se mai căsătorească niciodată!
Destinul acestei orfane a fost aureolat de căsătoria, la 26
mai 1915, cu marele poet Ady Endre, la Budapesta, unde au
locuit la hotelul Magyar Király, în prezența primarului
orașului, Barczi István, în ciuda opoziției vehemente a
tatălui miresei. Ce ciudat! Tocmai el, care trecuse exact
printr-o situație similară! Tinerii însurăței au locuit la
castelul din Ciucea, spre sfârșitul primului război mondial,
în anii 1915 – 1917. Peste nici doi ani, în ianuarie 1919, Ady
s-a sfârșit prematur, la Budapesta.
Răstimpul petrecut la Ciucea a fost unul al liniștii, al
regăsirii de sine, lucru reflectat în creația lui Ady, cu toate
că poetul bea enorm și fuma foarte mult. Desigur, căsnicia
lor nu a fost una liniară, poetul era un boem incurabil, fapt
care poate că i-a și grăbit sfârșitul dar Csinszka a rămas
lângă el până la sfârșit.
Chiar și la Ciucea, în ciuda amarnicelor jurăminte, Ady
nu putea nicicum să se despartă de pahar, spre supărarea
bietei Csinszka! Dar poate că a înțeles și ea că poeții nu pot fi
struniți în virtutea vreunui comandament moral impus de
lumea muritorilor!
Nici Csinszka nu va trăi mai mulți ani decât celebrul ei
soț, murind la 40 de ani într-un mod cât se poate de straniu
și fulgerător! La 24 octombrie 1934, în timpul unui dineu
oferit în cinstea prietenilor ei, Berta izbucnește în hohote de
râs, îi cade capul pe masă, cu țigara căzută între degete, iar
atunci când, alarmați, comesenii încearcă s-o ajute, constată
că ea era deja moartă! Suferise un accident vascular
cerebral! Un destin atât de straniu, care poate încă a fost
prea puțin cercetat, al unei minunate femei, venită pe lume
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în urma unei legături interzise și plecată din lume, tot în
urma unei iubiri, la fel de interzise.
După schimbările istorice survenite în anul 1918, Berta
Boncza rămâne la Budapesta și oferă spre vânzare, în 1920,
domeniul de la Ciucea prietenului fostului ei soț, poetul
român Octavian Goga. Legenda spune că acesta acceptă
imediat oferta de vânzare, la prețul de 280.000 de coroane,
în ciuda adversității iubitei sale de atunci, Veturia Triteanu,
cea care avea să-i devină soție după lege, pe 15 ianuarie
1921.
Cu toată împotrivirea Veturiei, care considera
hazardată această investiție, mai ales că Goga nici nu avea
banii necesari, împrumutându-se de la Banca Agrară din
Cluj, acesta s-a ținut tare pe poziție, spunând: O văduvă nu
se refuză, iar când acea văduvă este văduva lui Ady Endre,
cumpăr proprietatea chiar dacă ar fi să o fac cadou cuiva!
Berta, rod al unei pasiuni cvasi-incestuoase – a rămas
văduvă la 25 de ani, vârstă la care femeile de azi, încă nici
nu se gândesc să se mărite. În noiembrie 1918, când o lume
întreagă se prăbușea, spre a face loc alteia, marele poet Ady
Endre se îmbolnăvește grav, îndeaproape vegheat de tânăra
lui soție. Va muri la 27 ianuarie 1919.
Tânăra văduvă se va recăsători în 1920, după o
aventură amoroasă extrem de tensionată cu poetul Bábits
Mihály, pe consacratul model al lui Juliei Szendrei, soția lui
Petöfi Sándor, cu pictorul Márffy Ödön (1879-1959), cel care
a realizat ultimul portret al Bertei.
Povestea care a urmat este arhicunoscută, Ciucea a
devenit locul de odihnă al lui Goga și obsesia Veturiei. Aici
a murit poetul pe 7 mai 1938, iar mult mai târziu, i-a urmat
și Veturia, în 1979, fiind amândoi înhumați în acel ciudat
mausoleu de la Ciucea, migălit vreme de zeci de ani de
către soția sa.
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Spațial, acesta este locul de conexiune al celor doi mari
poeți, fără ca ei, să se fi întâlnit acolo, vreodată. Ady și-a
trăit aici ultimii ani ai vieții, iar Goga s-a întors la Ciucea,
zdrobit de mecanismul unei istorii căreia credea până
atunci că îi știe toate secretele.
Aceste ipostaze ale regăsirii într-un spațiu energetic
catalizator și expiator deopotrivă au fost amorsate de o
prietenie, de foarte multe ori convulsivă, pe care doi poeți
gigantici pot s-o dureze.
Dacă Ady Endre, hăituit de un destin mult prea
nerăbdător, a trebuit să dea măsura geniului său în anii
puțini ai vieții sale pământești, Octavian Goga a fost ceva
mai norocos, el supraviețuindu-i lui Ady, aproape încă
două decenii. Ceea ce este însă tulburător, după moartea lui
Ady, Goga nu a mai atins niciodată piscurile trăirii inefabile
întru poezie, de parcă vechiul său prieten ar fi dus în
mormânt – înafara trupului său de țărână – și spiritul
ardent al prietenului său.
Am pornit dinspre sfârșitul agonic al celor doi mari
poeți și ne vom întoarce înspre începuturile prieteniei lor
sinuoase, deoarece am vrut să aruncăm o lumină sepulcrală
asupra zbuciumului care i-a frământat pe acești doi uriași
artiști ai cuvântului.
Atunci când Goga este închis la închisoarea din
Seghedin, Ady Endre nu ezită să sară în apărarea poetului
român. Astfel, Ady publică în revista „Világ” din 13 aprilie
1912 articolul „Octavian Goga, rabsága” (Robia lui Octavian
Goga). În același ziar însă, în 1914, Ady Endre îi scrie lui
Goga două scrisori publice amare, în care îl acuză pe poetul
român de lipsă de gratitudine și de viziune. Ady milita
pentru Ungaria Mare, pe când Goga, plecat deja la
București, lupta pentru înfăptuirea României Mari. Ambii
poeți au pus multă patimă în acest ideal dar numai
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Octavian Goga și-a văzut visul cu ochii, pe când Ady, în
ianuarie 1919, în febra prăbușirii Imperiului Austro-Ungar,
se stingea și el, ducând atâtea vise în negrul mormânt.
Dar destinul lui Goga parcă se încăpățâna să intre într-o
simetrie cu cel al lui Ady. El va muri în 1938, după o
fulgurantă aventură guvernamentală, când ajunge
prim-ministru în guvernul României, în mult contestatul
cabinet fascistoid, Goga-Cuza, nici măcar pentru o lună și
jumătate, episod care cu siguranță că i-a grăbit sfârșitul.
Pe cât de diferiți în formă, în părelnice idealuri, pe atât
de asemănători în esență au fost cei doi mari poeți. Pecetea
grea a istoriei nu a reușit să le amprenteze caracterul.
Numele lor a rămas emblematic pentru apropierea
spirituală româno-maghiară.
În definitiv, erau doi oameni, cu o exacerbată
sensibilitate, și chiar dacă viziunile lor au fost de multe ori
antagonice, forța spiritului lor a reușit să treacă peste
tribulațiile conjuncturale.
Până la urmă, oare nu ar fi un gest de târzie reparație,
hai să-i spunem, nițel ezoterică, acela ca lângă mausoleul lui
Octavian și Veturia Goga, să se construiască un altul, cel al
lui Ady Endre și Boncza Berta? Iar cei doi mari poeți, să-și
doarmă somnul de veci împreună, acolo unde sufletele lor
și-au găsit liniștea și odihna, încă în timpul vieții?
Oare nu ar reprezenta aceasta un triumf al spiritului
pur asupra unor conjuncturale și neproductive
idiosincrazii?
Am schițat succint liniile destinului a doi dintre
exponenții lirici române și maghiare de la începutul
veacului XX. Modul în care Octavian Goga a înțeles să
celebreze memoria marelui său prieten Ady Endre,
cumpărând fără să clipească moșia soției acestuia, nu este
doar un gest de generozitate asumată, ci mult mai mult
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decât atât. Octavian Goga împreună cu soția sa Veturia au
transformat castelul de la Ciucea într-un loc în care să poată
trăi în liniște și apoi să intre în veșnicie.
Dacă în 1917 Ady Endre va pleca de aici pentru ca peste
puțină vreme să moară la Budapesta, Octavian Goga va
închide acest enigmatic cerc al destinului și va veni de la
București ca să moară la Ciucea, amândoi înfrânți în cele
din urmă, contraziși și zdrobiți ca oameni, dar strălucitori și
învingători ca poeți, ca adevărate lumini ale neamurilor lor,
care și prin povestea aceasta, cu un topos comun, pot
amorsa ideea că peste fiecare dintre noi plutește un spirit
tutelar izvorât din nevoia recunoașterii unuia în celălalt.
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Christian W.
SCHENK

Marea de foc a uneltirii
Stă larg întinsă pe un șir albastru de nori
ce vânturile-n negre sfâșieri se prind
oglindind în jurul frunții sale alizeul
furios în depărtata-i singurătate –
ultimele case par a fi pierdute-n
cenușiul orașului cu drumuri prăfuite.
Se moare pretutindeni...
Seara culcat pe streșini lucesc ochii lui Baal a soare-apune.
Satele mici jur împrejur îngenunchează sub povara ei.
O singură biserică-n surdină, sfioasă cheamă obosiții la
culcare spre marea viselor cuprinse de Morfeu.
Nici lieduri nu răsună și nici dansul
din aburii Dionisiului căzut sub masa
bodegii ultimei cărări pierdute.
Doar fumul coșurilor subțiate-n noapte
mai trage spre el parfum albastru de tămâie.
Sprâncenele ridică spre uimita noapte obosite gene,
pe când furtunile ca niște vulturi negri își flutură stindardul
victoriei pe creste-nzăpezite;
încremenește în tabăra lui Alizeu!
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Doar a mâniei lance luptă-n Efeseni cu Îngerul Căzut,
vânând marea de foc a uneltirii întunecimii-nfiorate
de-o mână aplecată peste lume!
Și urlă, urlă tartorul pe când marea-i de foc
lumina întunericului o vânează!
Un prunc visează ugerul de matcă...

Așa cred eu
Semnele vin – se duc în depărtare
și înfloresc mediterane vânturi
ce-și caută velele catargelor trecute
de era-ncătușării noastre –
furtuna adormitelor faleze
din nordu-ndepărtat se stinge
peste cadavrele uitării
și marea crimă bea din cupe sânge
din semnele ce vin.
Raze străpung a cerului prea-ntunecat giulgiu,
arama vijeliei geme cu gheara fantomaticelor grile:
totul și toate se destramă, zdrențe cad
în izbucnirea fetelor ce adapă
în bărci, pe iazuri, înserarea.
Bărbații se rostogolesc în patul viselor
ce nu mai au salvare între pereții caselor ce crapă
apusul dorințelor neîmplinite.
Dezgust e totul ce sfârșește în dezgust;
c-un scârțâit sinistru semnele tot vin,
se duc în depărtarea-nchipuită
spre fetele din sudicele iazuri.
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Capriciu
Moartea stă în întuneric: plouă –
norii apasă creasta înălțimilor acoperind
cerul atârnat de balansul sufocat
în blânda colecție a amintirilor pierdute.
Străzile curg, străvezii oglinzi, străluminând
oarbele grămezi de case cu ferestre echivoce.
Mii de stele vântură cromaticul amurg,
între ele, undeva, nu știu unde,
scufundate în ceva extrem de stupid,
pulpele bronzate ale unei domnișoare –
Capul de marmură al unui amant, poate,
se rostogolește la picioarele ei...
Se miră. Amuzată îl împinge
cu vârful delicatului picior
în jgheabul de lângă fântână –
un capriciu...

Rămâi cu bine
Ale Capitoliului împovărate gâște au plecat
spre aurul moscheii, pe Al-Aqsa –
căci s-a răcit pe-alocuri nemiloasa cruce
pe care au rămas doar ruginitele piroane
ale lemnului împovărat de vreme.
Degenerată pare și durerea
acestei nemiloase omeniri.
Ziduri de scândură, de foc, de gheare,
rămâneți, eu vă las cu gloata
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și plec cu pași împovărați spre orizontul care
îmi pare
cu fiecare pas mai nesfârșit.
Soarta te duce oriunde îți dorești?
Îmi trag cu greu un giulgiu viitor,
ridic ochii spre lume, îmi fac o cruce
și mi-o pun în spate să mai rămân
cu ceea ce-am avut.
Vântul mă bate tot mai aprig.
Iarna-mi vine!

Craniul
Un craniu șters cu un burete alb
lucește ca o proaspătă lumină
printre cadavrele satului pierdut.
Amurguri înghețate, capcane de bronz
putrezesc frânghia luminii
ce stă minusculă într-un colț de ploaie.
Sătucul rabdă parcă rugăciunea
acelui craniu străbătând lumina,
încleștat pe-un corp dorit –
dangătul bronzului de penitenți.
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Istorii... literare

Jules Verne: Les forceurs de
blocus – Vaporul misterios
Daniela SITAR-TĂUT
ntr-o nouă serie a CĂLĂTORIILOR EXTRAORDINARE

Îale lui JULES VERNE, Editura ACTAEON BOOKS vrea

să-l reinventeze în România pe acest autor care, de mult, în
Franța și în culturile anglo-saxone, a fost revendicat de marea
literatură (evident, fără a fi sustras tineretului, care va căuta
mereu aventura). Micul roman Les forceurs de blocus (Vaporul
misterios), având ca subiect o întâmplare din Războiul de
Secesiune american, la retipărirea lui în Scoția a devenit
instant un best seller. Să recompunem Odiseea acestuia...
În anul 1861, Jules Verne avea treizeci și trei de ani și, cu
toate că scria literatură de la vârsta adolescenței, nu se
remarcase cu nimic în lumea literară franceză. Deși dedicat
lucrului la proiectele sale teatrale – la 1 iunie are loc premiera
piesei Onze jours de siège – Jules urmărea cu interes
evenimentele de peste ocean. Tocmai acum, presa pariziană
își ținea informați cititorii asupra evenimentelor grave ce se
petrec în Statele Unite ale Americii. Acolo, la începutul lui
aprilie, un număr de state din Sud declanșaseră o mișcare de
desprindere din Uniunea Federală. Începutul acestei mișcări,
care e de altfel și începutul a ceea ce astăzi numim Războiul
Civil American (sau Războiul de Secesiune, după unii), l-a
constituit atacarea de către trupe secesioniste a unui fort –
Sumter – aflat în portul orașului Charleston din Carolina de
Sud, unde staționau trupe federale. Atacul a atras după sine,
la ordinele Washington-ului, blocada orașului.
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Trecuseră aproape zece ani de când Jules reușise să-și
vadă publicat micul, dar promițătorul roman Martin Paz, ce
fusese serializat de revista Musée des familles în 1852. Acum,
acest Război Civil American trebuie să i se fi părut un cadru
ideal pentru o nouă lucrare în proză și e foarte posibil ca el
să-i fi schițat chiar planul. Blocada orașului Charleston, care a
fost urmată de cea ale orașelor Savannah, din statul Georgia,
și New Orleans, din Louisiana, a dus la perturbarea activității
comerciale pe Vechiul Continent. În Franța penuria de
bumbac îl va face pe Napoleon al III-lea să aibă o atitudine
favorabilă secesioniștilor, chiar dacă nu transpusă în politică
oficială de teama unui război cu Statele Unite. Această
situație geopolitică prezenta riscuri și pentru un romancier și
e foarte probabil ca Jules Verne să fi rezolvat această dilemă,
plasându-și acțiunea romanului în Regatul Unit, mai precis
în Scoția, la Glasgow. Jules găsise de cuviință să lege de
aceste evenimente impresiile pe care le acumulase în
călătoria sa în Anglia și Scoția, făcută în compania
prietenului său Aristide Hignard, cu doar doi ani în urmă –
călătoria produsese chiar un memorial Voyage en Angleterre et
en Écosse, rămas nepublicat. Într-adevăr, orașul Glasgow, cu
marea sa industrie textilă, fusese grav afectat de oprirea
importului de bumbac care se făcea tocmai din statele din
Sud ale Americii, aflate acum sub blocadă. Fascinant pentru
Jules trebuie să fi fost să urmărească repetatele încercări,
pline de dramatism, făcute de diferite nave pentru a sparge
blocada orașului Charleston, instituită de către forțele
unioniste.
În paginile sale își face loc și o altă problemă care l-a
însoțit pe Jules încă din copilărie, de data asta de ordin
moral: cea a instituției sclaviei. Prosperitatea Nantesului,
orașul său natal, s-a datorat în mare parte, direct sau indirect,
acestui comerț. Or, războiul civil care va devasta America
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timp de câțiva ani, va avea în centrul lui chiar această
problemă pe care spiritul secolului n-o mai poate ignora, și
mai ales n-o mai poate justifica prin interese economice.
Cercetătorii viitori aveau să vorbească, în legătură cu
părerile lui Jules Verne – din această epocă, doar – asupra
sclaviei, folosindu-se de termenul ambiguitate. Şi tocmai
datorită acestui scurt roman în care protagonistul este un
„spărgător de blocadă”, deci, prin definiție, un adept al
mișcării secesioniste. Însă nimic nu poate fi mai departe de
adevăr. La vârsta aceasta Jules Verne scria o literatură încă
neimpregnată de multe din convenționalismele sale stilistice
de mai târziu. Neimplicarea moralității în cursul povestirii,
arată mai degrabă că era, instinctiv, un adevărat romancier,
un romancier de vocație, nu un moralizator. Înțelegea deci
să-și deseneze personajele ca fiind animate de adevărul lor
subiectiv. Această „obiectivitate” avea să fie exploatată mult
de romancierii realiști, și mai ales de cei naturaliști.
Deși nu se cunoaște data redactării romanului, el trebuie
să fi fost scris chiar în anii Războiului Civil American.
Cum în cursul verii anului următor Jules va fi foarte
ocupat cu un alt proiect, micul roman cu subiect nord-american, va avea să mai aștepte publicarea. Noul proiect este un
roman de călătorie în Africa, pe care Jules Verne îl numește
Voyage en l’air – căci această tribulație africană va fi imaginată
ca desfășurându-se cu ajutorul unui mijloc de locomoție
dintre cele mai neortodoxe... un balon!
În octombrie 1862 Jules Verne îl cunoaște pe Jules Hetzel,
editor parizian care are printre clienții săi cele mai mari
nume ale literaturii franceze ale timpului: Alphonse de
Lamartine, Victor Hugo, Honoré de Balzac, Alexandre
Dumas, George Sand, Hector Malot, Émile Zola etc. Şi, cum
un lucru conduce către altul, lui Hetzel îndrăznește obscurul
dramaturg să-i propună romanul Voyage en l’air spre
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publicare. După o serioasă revizuire, cerută de Hetzel,
romanul, redenumit Cinq semaines en ballon, este acceptat și,
la 23 octombrie, Jules semnează un prim contract cu Hetzel.
Apariția romanului va însemna un fulgerător succes și
autorul necunoscut, care a împlinit treizeci și patru de ani, va
deveni peste noapte o celebritate. Un asemenea succes nu
poate fi lăsat să se „răcească” și Hetzel îi propune imediat să
continue să scrie în această manieră, el fiind gata să-l facă
bogat. Şi Jules nu pierde nici el timpul și răspunde cererii
editorului său cu câteva proiecte care se vor materializa în
scurt timp și se vor numi Voyage au centre de la terre, Aventures
du capitaine Hatteras, De la Terre à la Lune sau Les Enfants du
capitaine Grant.
În anul 1865 Războiul Civil American ia sfârșit cu victoria
Uniunii. Atmosfera politică de pe Continent, și din Franța, se
mai liniștește, iar Jules Verne vrea să-și vadă romanul tipărit.
Dar se pare că Hetzel, care i-a mai refuzat câteva texte,
considerând precedentele bestsellers-uri, care au făcut deja din
autorul lor un creator de mituri, nu găsește nici micul roman
Les Forceurs de blocus, demn de marea Magasin d’Éducation et de
récréation. Va fi Musée des familles, revistă ilustrată ce-i publicase
prozele de început, cea care serializează lucrarea...

23

Sarea din lacrimă – poezia

HALMOSI
Sándor

Două molecule
(Két molekula)
Se ciocnesc două molecule.
În nesfârșita lor spaimă de vid, două frânturi
despuiate, goale, se presează una în alta.
Energia eliberată – suflet.

Şi a pus-o
(És beletette)
în coșul de rogoz
și a acoperit-o cu o pânză țesută de ea însăși.
A ținut-o în cămară, acolo era răcoare.
Când s-a răcit de tot și s-a întărit într-atât
că se putea felia, a prins atunci aroma aceea,
din care ai inspirat acum, când scrii.
Şi că nu mă înțelegi, de fapt,
și că știi că Dunărea a inundat debarcaderul.
Asta e poezie, de curenții apei și eu mă tem,
și uneori și de tine, când mă ia curentul tău.
De data aceasta aș evita comparațiile baroce.
Conform prognozei, nu va fi furtună.
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Patima lui Lao-Tze
(Lao-ce szenvedélye)
Ştii bine. Ești departe,
și de-aceea apropierea ta e și mai insuportabilă.
Trebuie să știi, să știm unul despre altul,
printre pași lungi,
printre tăceri prelungi.
Dacă ai mai putea fi doar pentru o după-amiază,
pentru o oră, pentru o zi mândra mea mireasă,
care și-a găsit perechea, pe mine.
Aceasta nu-i poezie de dragoste.
Îmi spui pe nume, îndelung îmi înșiri păcatele,
numeroasele neglijări, și te purifici.
Rostești, în sfârșit, cum ești, cine ești.
Doamne, iată femeia mea.
Lucrăm mult în ora aceea,
în ziua aceea ca oricare alta.
Suntem foarte puțin împreună.
Cu mână forte, te trimit să-ți vezi de treburile tale,
chiar dacă mă dobori de pe picioare ca fiica mea
când mă vede și râzând se aruncă în goană asupra mea.
Te și recunosc poate
și-mi amintesc tot ce nu mi-ai spus.
Dacă vrei, te absolv de păcat.
Dacă dorești, transformă-n dulce maslu fiece ocazie.
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Ce-ar fi dacă
(Mi lenne, ha)
Ce-ar fi dacă de data aceasta mie mi-aș scrie o poezie,
nu pentru a fi în vogă, nu pentru a poza,
nu altcuiva, ca să se bucure, să se vindece,
nici cu gând de autoterapie, nici de dragul teoriilor
desuet moderne, nici pentru autorul mort,
adică pentru mine,
ci pentru cineva de care sunt legat,
nu din nostalgie, dragoste, absență, patimă ori
ca reporter pentru o cameră,
pentru gloată,
nu ca medium idiot, nu din ifos nonconformist,
ci în felul în care vorbește omul cu îngerul
despre iubita și păcatele sale,
în numele umanității,
ce mi-aș putea spune mie însumi în poezie,
după atâția ani,
știind că acestea vor fi citite și de cei
cărora le-a pus cuvintele-n chenar,
care au îndrăgit cuvintele sale, cum s-a inspirat din limbă,
dar și de cei care nu l-au iubit, pentru cum a vorbit despre
limba din care s-a inspirat, pentru că a îndrăznit
să spună că, minunea lumii,
e simultan străveche și modernă
și autonomă, nu o strânsură de vorbe,
ce mi-aș și spune în liniștea asta,
poate nici nu există altceva, doar liniștea aceasta,
iar ceea ce e la mijloc nici nu-i grai, doar jind
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după liniște, cea de după vorbe,
de după rostirea lucrurilor importante,
pentru care a meritat să trăiești,
sau să vedem până când ține postul acesta
și dacă noi facem într-adevăr toate acestea,
ești om, deci faci și răul, îl faci temeinic
și-atât de frumos
și gratuit,
iar darea de seamă arunc-o la gunoi,
ai devenit sau vei deveni adult,
când vor toca ultimul pian
și-i vor da foc cu ultima poezie,
atunci se va fi sfârșit,
femeile înțeleg pe loc treaba asta,
dar degeaba,
tocmai ele sunt cele care îngreunează lucrurile,
afirmația asta chiar că nu mie mi-o fac,
îi vorbim cuiva, care înseamnă trei, cinci persoane dragi
și răsună pianul în timp ce se scufundă Titanicul
sau încă simți atingerea aceea, săptămâna aceea,
sau ești adolescent și te doare foarte tare,
și-acum te doare și faptul că nu te mai doare la fel de tare,
și te doare că nu poți accepta, că această înțelepciune,
lua-le-ar naiba!
și nu un piept ca al lui József Attila lipsește, nu ce-i musai,
ci curva aia de indiferență a vârstei adulte te doare,
sau nepăsarea futută a maturității din noi,
scuze, m-a înșelat, m-a tras pe sfoară, e enervant, #metoo,
cine tace azi e laș,
cine tace azi e nebun,
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cine vorbește să învețe mai întâi să tacă,
te iubesc foarte mult

Până ce dau o fugă pe-afară
(Én addig kiszaladok)
ca să cumpăr un bilet de indulgență
să îndrept Decalogul
să-l dichisesc pe mitropolit
sonorizez sunetul c
comunizez pe k
poleiesc aripa îngerului tău păzitor
batichez o rochie pentru tânăra mamă
îndepărtez petecul copilului lui Tobit
cumpăr cercei noi pentru fata lui Avraam
întețesc flăcările iadului
îl iau pe prunc din mâinile Fecioarei
până își face toaleta
azurul cerului
dar unghiile diavolului las’ să rămână murdare
nu curăț nici sabie
și altcineva să pună-n
praștie piatră
eu acuma am treabă
să fiu cu mintea trează
să nu mă destram
să nu-l fac pe brunetul acela să țipe
să-l iau în brațe
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să-l arăt zorilor
să-l citesc pe Bulgakov
și pe-acei Feodorovi.

Pe deasupra și asta
(És még ez is)
În curtea interioară, odată
cu ninsorile, a căzut mai înainte
și-o bucată de cer cu un picior
de înger smuls din șold.
Ştiu, e absurd și caraghios.
Nici nu te-aș obosi cu asemenea lucruri
dacă n-ai fi bolnav
și nu te-ai teme de îngeri.
Dar omul e copleșit uneori
de nerăbdare și de strânsoarea
pielii sale. Pentru că și liniștea
are nevoie de timp. Şi revărsarea.

Spune-mi, ce introduce calul troian de lemn*
(Mondd, mit visz be a trójai faló)
dacă zidurile tale au fost spulberate de ani
și-i lipsit de sens
să pornești la luptă pentru tine,
pentru o ultimă convorbire

* Titlul îi aparține lui Demény Péter.
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sub singurul copac rămas în picioare.
ce ai și spune? a fost de-ajuns? prea mult?
ai tânji să te rogi, să arăți spre mare în limbajul
semnelor, departe, cu ochii închiși să stai pironit
pe-acel punct lăuntric.
să fii o femeie fără trecut.
răzbunare scopită lângă un bărbat scopit.
să stai în ograda geroasă, între pârlitoarea, cuțitele
și topoarele pregătite, și să le spui alor noștri: porcul
se poate duce. acum nu ucidem. ne îmbrățișăm
și dansăm tango încinși cu șorțurile de măcelar.
apoi să se crape de ziuă! emoțiile inerente vieții.
vei pleca. vei căuta.
și nu-ți va plăcea ce vei găsi.
iar ce nu vei găsi, se va ține după tine.
și vei reveni, vesel, tăcut, bronzat,
julit. nu vei avea cuvinte de tăgadă.
în brazdele săpate de sare, vânt, nisip vor întârzia
lacrimile, dacă mă vei consola și dacă voi ajunge
în preajma ta. e patetic, vei spune. dar nu-i bai,
vei spune. îți place. și s-a petrecut pe podiș, încă
mai înainte de vremurile secetoase.
dar asta devine acum lipsit de sens.
ca pomana porcului.
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Analize... literare

Valori stilistice ale unui
topos – hanul
Prof. Dr. Const. MIU
n literatura română, hanul este un topos ce capătă

Îsemnificații particulare, în funcție de opțiunea estetică a
scriitorului care abordează acest motiv literar în proza sa.
Bunăoară, la Caragiale, hanul din narațiunea La hanul lui
Mânjoală e pus în legătură cu puterile malefice pe care le-ar
deține stăpâna. Narațiunea rezumativă din incipit sporește
ambiguitatea în privința felului cum aceasta a reușit să
păstreze hanul: „... ce a făcut, ce a dres, de unde era cât p-aici
să vânză hanul când trăia bărbatu-său, acum s-a plătit de
datorii (...) și încă spun toți că trebuie să aibă și parale bune.
Unii o bănuiesc că o fi găsit o comoară... alții, că umblă cu
farmece.”3 (s.n.). O asemenea posibilă explicație o dă, la final,
socrul protagonistului, poclovnicul Iordache: „Şi m-a pus să-i
povestesc iar istoria (...) pentru a nu știu câta oară.
Poclovnicul o ținea întruna că în fundul căciulii îmi pusese
cocoana farmece și că iedul și cotoiul erau totuna (...) – Era
dracul, ascultă-mă pe mine (...) Întâi te dă pe la bune, ca să te
spurce și pe urmă știe el unde te duce... – Da dumneata de
unde știi? – Asta nu-i treaba ta, a răspuns bătrânul; asta-i altă
căciulă!” Din răspunsul evaziv al bătrânului, putem totuși
lesne înțelege că și aceasta avusese de-a face cu stăpâna
hanului și farmecele acesteia.

3

I. L. Caragiale, Nuvele, povestiri, amintiri, Editura Minerva, București, 1981.
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Trebuie avută în vedere evoluția protagonistului –
coconul Fănică, plecat în pețit – în funcție de două momente:
în timpul șederii la han și când rătăcește, pe viforniță, în
tentativa sa de a ajunge la moșia viitorului socru.
Fănică poposește la han, cu intenția de a mânca și de a-și
odihni calul, însă va constata că „În loc de o jumătate de ceas,
stătusem la han două ceasuri și jumătate!” Singurul element
care ar putea trezi suspiciuni în privința hanului ca potențial
topos malefic este lipsa icoanelor: „Am vrut să m-așez la
masă și, după obiceiul apucat din copilărie, m-am întors să
văz încotro e răsăritul, să mă-nchin. M-am uitat cu băgare de
seamă de jur împrejur pe toți pereții – nicio icoană.”
Explicația coanei Marghioala pare verosimilă: „– Dă-le
focului de icoane! d-aia prăsesc cari și păduchi de lemn.”
Tânărul oaspete la han este irezistibil atras de
frumusețea hangiței. Remarca o face de mai multe ori și îi
mărturisește acesteia, fără ocolișuri: „Cocoana Marghioala
era frumoasă, voinică și ochioasă. Niciodată de când o
cunoșteam (...) nu mi se păruse mai plăcută (...) – Strașnici
ochi ai, cocoană Marghioalo! (...) că strașnici ochi ai, cocoană
Marghioalo!” Așa se explică de ce bărbatul și femeia se dau
la vorbă și nu realizează trecerea timpului: „– Cocoană,
dumneavoastră stați de vorbă aici... nu știți ce-i afară (...) S-a
pornit un vânt de sus... vine prăpăd (...) vezi ce e când
te-ncurci la vorbă?”
Speriat că a stat neîngăduit de mult la han, pețitorul
pornește la drum, în toiul nopții și nu ia seama de oferta
hangiței: „– E vifor mare, zise cocoana Marghioala, înfiorată
și apucându-mă strâns de mână; ești prost? să pleci pe
vremea asta? Mâi de noapte aici, pleci mâne pe lumină.”
Regimul climateric potrivnic ambiționează călărețul să-și
continue drumul: „Să fi mers o bucată bună de drum. Viforul
creștea, scuturându-mă de pe șa (...) Frigul ud mă pătrundea;
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simțeam că-mi îngheață pulpele și brațele (...) Dar vârtejul
norilor mă amețea: mă ardea sub coastele din stânga.”
Narațiunea glisează în fantastic; imaginația călătorului
zămislește un peisaj straniu: „Deodată, printr-o spărtură de
nor se arată felia din urmă aplecată pe o rână. Arătarea ei
m-a amețit ca o lovitură de măciucă la mir. Mi-era în față...
Atunci sunt două luni pe cer! eu merg la deal: luna trebuie
să-mi fie-n spate! Şi mi-am întors repede capul, s-o văz pe cea
adevărată... Am greșit drumul!” După ce rătăcește „vreo
patru ceasuri”, Fănică ajunge la locul de unde pornise în
miez de noapte: la han. Acum, cititorul realizează că timpul
șederii la han și cel al rătăcirii pe drum au o dilatare excesivă.
Tânărul ar fi riscat să devină captiv la han, uitând de
„misiunea” sa, dacă n-ar fi fost recuperat de viitorul socru:
„Aș fi stat mult la hanul Mânjoloaii, dacă nu venea
socru-meu, poclovnicul Iordache (...), să mă scoată cu
tămbălău de acolo.” Însă atracția hanului este irezistibilă, iar
poclovnicul se simte nevoit să recurgă la măsuri radicale.
„De trei ori am fugit de la el înainte de logodnă și m-am
întors la han, până când bătrânul, care vrea zor-nevoie să mă
ginerească, a pus oamenii de m-au prins și m-au dus legat
cobză la schit în munte: patruzeci de zile post, mătănii și
molitve.”
*
Evoluția fostului cizmar, Ghiță, care a luat în arendă
hanul Mora cu noroc (având intenția de a sta acolo trei ani și
cu banii strânși să deschidă un atelier de cizmărie, în care să
lucreze zece calfe) trebuie judecată în funcție de două
momente: înainte de venirea lui Lică Sămădăul (când încă e
un familist convins, muncind cinstit și punând bani deoparte
pentru proiectul său) și după sosirea aceluia la han, când îi
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dă de înțeles lui Ghiță că trebuie să devină omul său,
cârciumarul înstrăinându-se de familie, încet, dar sigur,
pentru că morbul banului pune stăpânire pe sufletul și
cugetul său.
La începutul nuvelei lui Slavici, descrierea toposului,
unde se află Moara cu noroc îi conferă hanului valențe
benefice: „Ori din care parte ar veni, drumețul se bucură
când o zărește (...), căci venind despre locurile rele, ea îl
vestește că a scăpat norocos (...) Şi fiindcă aici se opresc toți
drumeții, încetul cu încetul s-a făcut bătătură înaintea morii,
și oarecum pe nesimțite moara a încetat a mai măcina și s-a
prefăcut în cârciumă și în loc de adăpost pentru tot drumețul
obosit (...) Dar binecuvântat era locul acela mai ales de când
veniseră cârciumarul cel nou cu nevasta lui și cu soacră-sa
(...), căci ei nu-l primeau pe drumeț ca pe un străin venit din
lume, ci ca pe un prieten așteptat de multă vreme la casa
lor.”4
Condiția sine qua non ca Ghiță să rămână la han este să-i
facă pe plac lui Lică: „Aici, la Moara cu noroc, nu putea să
stea nimeni fără voia lui Lică: afară de arândaș și afară de
stăpânea drumurile, și în zadar te înțelegi cu arândașul, în
zadar te pui bine cu stăpânirea, căci pentru ca să poți sta la
Moara cu noroc, mai trebuie să te faci și om al lui Lică.”
Aspectul acesta este accentuat de însuși Lică: „Ori îmi vei
face pe plac, ori îmi fac rând de alt om la Moara cu noroc.”
Răspunsul lui Ghiță relevă faptul că a conștientizat condiția
rămânerii sale la han: „Am eu atâta minte ca să înțeleg că nu
pot sta la Moara cu noroc, fără de a mă fi pus în înțelegere cu
tine.”
Având în vedere „scenariul” tragediei de la han –
uciderea Anei, moartea lui Ghiță și mistuirea în flăcări a
Ioan Slavici, Proză, nuvele, povestiri (volumul II), Editura Cartea
românească, București, 1980.
4
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hanului –, crucile dinaintea acestuia nu sunt semn de
binecuvântare, ci au valoare premonitorie: „Cinci cruci stau
dinaintea morii, două de piatră și trei altele cioplite din lemn
de stejar, împodobite cu țârcălamul și vopsite cu icoane
sfinte; toate aceste sunt semne care-l vestesc pe drumeț că aici
locul e binecuvântat, deoarece acolo unde vezi o cruce de
aceste a aflat un om o bucurie ori a scăpat altul de o
primejdie.” Se prea poate să fie așa cum menționează
autorul: cele trei cruci din lemn să atragă atenția că locurile
au fost cândva benefice. Însă „piaza rea” – Lică Sămădăul –
le va converti într-un topos malefic.
*
Dacă în narațiunea lui Caragiale, hanul facilita
predispoziția spre verbalizare („În loc de o jumătate de ceas,
stătusem la han două ceasuri și jumătate! Vezi ce e când
te-ncurci la vorbă?” – constată cu surprindere protagonistul),
în cea a lui Sadoveanu – Hanu Ancuței – recunoaștem
dimensiunile voit augmentative ale hanului și, prin urmare,
voluptatea povestirii.
Discursul narativ al povestirii relevă dimensiunile
epopeice ale cărții. Sesizăm predilecția personajului-narator
pentru hiperbolă. „Trebuie să știți dumneavoastră că hanul
acela al Ancuței nu era han – era cetate. Avea niște ziduri
groase de ici, până acolo, și niște porți ferecate cum n-am
văzut de zilele mele.”5 După cum se poate observa din citatul
reprodus, hanul ca topos epopeic are dimensiuni homerice,
aspect evidențiat cu ajutorul unei afirmații realizate printr-o
negație. Ca atare, istorisirile ce se deapănă aici sunt încărcate
de simboluri care, la rândul lor, țin de fabulos și mitic,

5

Mihail Sadoveanu, Hanu Ancuței, Editura Albatros, București, 1985.
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elemente specifice epopeii: „Dar asta s-a întâmplat într-o
îndepărtată vreme, demult, în anul când au căzut de Sântilie
ploi năprasnice și spuneau oamenii că ar fi văzut balaur
negru în nouri, deasupra puhoaielor Moldovei. Iar niște
paseri cum nu s-au mai pomenit s-au învolburat pe
furtună...” Plasarea acțiunii într-un illo tempore nedefinit ține
tot de dimensiunea epopeică a narațiunii. Istorisirea e pusă în
relație directă cu anumite manifestări meteorologice („când
au căzut de Sântilie ploi năprasnice” ). Se face trimitere astfel
la un timp imemorial, cu ecouri de diluviu biblic. Calendarul
climateric este corelat cu un bestiar fabulos, iar formulările
sunt specifice basmului: „...spuneau oamenii că ar fi văzut
balaur negru în nouri (...) paseri cum nu s-au mai pomenit.”
Tot de spiritul epopeic ține și elogiul hiperbolic al hanului: „Socot eu, cinstite comise Ioniță, că nu se mai găsește alt
han ca acesta cât ai umbla drumurile pământului.” Se
conferă acestui topos – prin același procedeu al afirmației
prin negație – valoare de unicat, relevându-se astfel
dimensiunile superlativ-admirative ale hanului.
Dar hanul este și un topos ce facilitează narațiunea.
Dimensiunile sale homerice atrag un evantai de naratori, iar
istorisirile depănate evoluează în spirală, având la bază cifra
trei. În strânsă legătură cu toposul narațiunii se află timpul
narațiunii: toamna – anotimp nu numai al roadelor, al
opulenței, ci și sau mai ales unul al amintirilor, al
rememorării și al contemplației.
Un alt aspect ce ne îndreptățește a considera volumul
Hanu Ancuței drept o epopee este spectacolul pe care îl
presupune rotația vocilor narative (implicit voluptatea
istorisirii), precum și prezența unui narator care prin
comentariul său instituie rolul rapsodului-martor,
evocator al întâmplărilor, întocmai ca într-o epopee.
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Sarea din lacrimă – poezia

Ioan
PETRAȘ

I

II

Azi ard ca o catedrală
îngropată în mătasea unei
Liturghii,
un CER rezemând,
cădelnițat de ciocârlii,
și te aud,
Danie-Litanie
cum plămădești
o Prescură
pe care-o ascunzi în Potir
ca pe-un veșmânt,
străină și goală să nu rămâi
heruvă-făptură.

Ce văzduh de mierle,
Danie-Litanie,
și de ciocârlii,
Danie-Litanie,
împletite-n perle,
Danie-Litanie,
și în veșnicii,
Danie-Litanie!
Ce văzduh de vrăbii,
Danie-Litanie,
și de heruvimi,
Danie-Litanie
și ce trei corăbii,
Danie-Litanie,
pentru serafimi,
Danie-Litanie!

Danie-Litanie
în fratele meu, voievodul
Pământ
am să te răstignesc,
la poarta cuvintelor mele,
să aud cum picură
din rănile tale
Sfânt! Sfânt! Sfânt!

Ce văzduh de cântec,
Danie-Litanie,
de privighetori,
Danie-Litanie,
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unde poți de-a pururi,
Danie-Litanie,
să înveți să mori
Danie-Litanie!

Danie-Litanie,
ca să facă Domn de ceară,
Danie-Litanie,
pentru trupul tău-vioară,
Danie-Litanie,
și-n lumină înmuiat,
Danie-Litanie,
și cu psalmi înconjurat,
Danie-Litanie.

Ce văzduh de-albine,
Danie-Litanie,
peste moartea mea,
Danie-Litanie,
unde Învierea,
Danie-Litanie,
cerne stea de stea,
Danie-Litanie!

IV
Azi e Luni și-aprind lumini,
Danie-Litanie,
cu heruvimii tăi vecini,
Danie-Litanie.

Tu din ele, Doamne,
Daniei-Litaniei,
rânduie-i o stea,
Daniei-Litaniei,
unde o să stea
Dania-Litania
când pe Tine, Doamne,
Te voi colinda
cu faguri de Ler
prin faguri de CER.

Azi e Marți și-n casa sa
Danie-Litanie,
heruvii ar vrea să stea,
Danie-Litanie.
Azi e Miercuri, Cer deschis,
Danie-Litanie,
pentru heruvii din vis
Danie-Litanie.

III
Cer senin și cer curat,
Danie-Litanie,
cu tămâie-nmiresmat,
Danie-Litanie,
și cu o Cazanie,
Danie-Litanie,
unde îngeri au umblat,

Azi e Joi și vin la cină,
Danie-Litanie,
heruvii să bea lumină,
Danie-Litanie.
Azi e Vineri și pe íe,
Danie-Litanie,
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Heruvii-ți țes Liturghie,
Danie-Litanie.

Danie-Litanie,
Prescură să fii, nu pâine,
Danie-Litanie,
Pentru Domnul Savaot,
Danie-Litanie,
să fii ardere de tot,
Danie-Litanie!

Azi e Sâmbătă și iar,
Danie-Litanie,
heruvii-ți zidesc altar,
Danie-Litanie,
ca-n Duminica de mâine,
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Teorii... literare

Hermeneutica în contextul
social-istoric al înţelegerii
operelor literare
George CĂLIN

O

rice cercetare temeinică și sistematică din orice domeniu
al cunoașterii trebuie să recurgă neapărat la o metodă.
În cea de-a doua jumătate a secolului trecut s-a discutat
foarte mult, aproape excesiv despre metodologia criticii și
istoriei literare. Dezbaterile în jurul metodelor și disputele
dintre vechea și noua critică au acaparat scena vieții intelectuale în acest interval de timp. S-a ajuns la un fel de narcisism
critic, adeseori steril și inoperant în care critica a fost preocupată prea mult de propria-i condiție, a reflectat prea mult
asupra propriilor ei posibilități, căi și mijloace, uitând că
obiectivul ei principal îl formează cunoașterea, înțelegerea și
evaluarea literaturii. Nu s-a înțeles în acest caz că metoda este
un mijloc și nu un scop în sine.
În special noile metode au fost preluate fără spirit critic și
fără discernământ, ca un reflex al metodei, și au fost însoțite
cu un entuziasm nereținut de neofiți, de proaspeți convertiți
la o noua religie. Adepții metodelor de ultimă oră au mers
până acolo încât au proclamat valabilitatea unei singure
metode, văzută ca un panaceu, excluzând celelalte metode
din câmpul cercetării și investigației literare. Acest fenomen
de snobism și de mimetism critic, provenind din alinierea
obedientă față de metode, trădează o mentalitate îngustă,
exclusivistă, simplistă și reducționistă. Toate metodele rămân
valabile și sunt îndreptățite în critica și istoria literară, cu
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condiția să fie adecvate textului literar și să fie foarte bine
aplicate.
Simpla utilizare a unei metode nu asigură în mod
automat și calitatea demersului critic. În problema metodologiei, criticii și istoriei literare trebuie să pornim de la premisa
transformată într-un adevăr axiomatic că nu metoda face
critica, ci critica face metoda, sau, mai precis, critica își alege
ea însăși metodele de care are nevoie, în funcție de realitatea
textului literar. Pentru că mai persistă multă confuzie și ne
mai aflăm încă într-un Turn Babel al criticii și istoriei literare,
în care riscăm să nu mai găsim un limbaj comun și să nu ne
mai înțelegem, se impun câteva precizări metodologice de
rigoare, absolut necesare, întreprinse într-un spirit cât se poate
de rațional și cartezian. Cele două mari discipline care se
ocupă cu studiul literaturii sunt hermeneutica și poetica.
Hermeneutica este o disciplină veche, constituită încă din
antichitate, dar mereu actuală și care s-a manifestat
permanent în istoria culturii, devenind unul dintre marile
curente de gândire ale lumii contemporane.
Hermeneutica este disciplina care se ocupă cu tehnica
interpretării. Denumirea disciplinei provine de la grecescul
„hermeneia”, care înseamnă interpretare. Acest termen a fost
creat de Platon într-unul din nemuritoarele sale dialoguri,
„Republica”, și este un derivat de la numele zeului Hermes,
considerat în unanimitate patronul hermeneuticii, divinitate
polifuncțională la vechii greci.
Dintre multiplele funcții ale lui Hermes cea mai
importantă rămâne aceea de mesager și interpret al voinței
divine. În această funcție este concentrat întreg statutul
hermeneuticii. Când Platon a lansat termenul de hermenea a
fost convins de importanța lui copleșitoare, pentru că totul
este interpretare. Nu numai cartea, dar și lumea, și viața pot și
trebuie să fie interpretate.
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Hermeneutica este o disciplină vastă, cea mai vastă dintre
toate, pentru că le include pe toate celelalte și pentru că nu
există disciplină, oricât de exactă, care să nu recurgă într-o
anumită măsură la interpretare. Cele două concepte cheie ale
hermeneuticii sunt: „interpretarea” și „înțelegerea”. Interpretăm nu numai de dragul de a interpreta, ci interpretăm ca să
înțelegem. Înțelegerea sau comprehen-siunea constituie
finalitatea oricărui demers hermeneutic. Hermeneutica a fost
confundată multă vreme cu exegeza, și în special cu exegeza
textelor biblice. Dar între hermeneutică și exegeză există o
deosebire esențială. Termenul de exegeză provine de la
grecescul „exegesis”, care înseamnă explicație. Interpretarea
este aproape întotdeauna mai mult decât o explicație, și
presupune avansarea unor puncte de vedere personale și
originale. Hermeneutica este superioară exegezei. A fi
hermeneut înseamnă mai mult decât a fi exeget. Bazele
hermeneuticii moderne au fost puse de filosoful și teologul
german Schleiermacher în „Hermeneutica” sa, apărută în
perioada romantismului, la începutul secolului al XIX-lea.
Alți reprezentanți de marcă ai hermeneuticii moderne sunt:
Wilhelm Dilthey – „Trăire și poezie”, Martin Heidegger –
„Originea operei de artă”, Hans Georg Gadamer – „Adevăr și
metodă”, Paul Ricoeur – „Despre interpretare”, Emolio Betti –
„Teoria generală a interpretării”, Hans Robert Jauss –
„Experiența estetică și hermeneutica literară”, Erwin
Hufnagel – „Introducere în hermeneutică”.
Hermeneutica este nu numai o disciplină, ci și o metodă
universală de cunoaștere, alături de dialectică, fenomenologie
și structuralism.
Dialectica este o metodă diacronică, urmărind fenomenele în evoluția lor. Fenomenologia este o metodă sincronică,
încercând să surprindă esențele ultime și imuabile ale
fenomenelor, după faimoasa tehnică husserliană a „reducției
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eidetice”, a reducerii la esență, grecescul „eidos” însemnând
esență sau formă. Structuralismul este tot o metodă
sincronică, și s-a impus prin celebrul „Curs de lingvistică
generală” din anul 1916 al lui Ferdinand de Saussure. Cele
două concepte fundamentale ale structuralismului sunt cele
de „sistem” și „structură”. Principiul structuralist de bază îl
formează relația parte-tot („pars pro tot”).
Hermeneutica este o disciplină sincronică și diacronică, în
același timp, încercând să surprindă esențele fenomenelor,
dar totodată și evoluția lor. Interpretarea este circulară. Se
desfășoară în cerc. Cercul nu este numai o figură geometrică,
forma cea mai pură și desăvârșită dintre toate, dar și o figură
a spiritului, a cunoașterii. Despre importanța cercului hermeneutic sau cercul interpretării sau cercul comprehensiunii,
cum a mai fost numit, au vorbit toate tratatele de hermeneutică, începând cu „Hermeneutica” lui Schleiermacher.
Interpretarea pornește întotdeauna de la un punct inițial,
care nu este un punct zero al cunoașterii, întrucât există
cunoștințe și intuiții prealabile și înaintează printr-o serie de
operații succesive prin inducție și deducție, prin analiză și
sinteză, și se întoarce la punctul de la care a plecat. În felul
acesta hermeneutul își trasează cercul său. Cercul se închide,
dar nu se realizează o închidere perfectă pentru că punctul
final de sosire nu coincide întru totul cu punctul inițial de
pornire, ci este un punct îmbogățit, care aduce inevitabil spor
de cunoaștere. Numai cercurile vicioase sau tautologice nu se
închid niciodată. Despre importanța cercului hermeneutic au
vorbit și doi mari hermeneuți ai veacului trecut: Georges
Poulet în „Metamorfozele cercului” și Jean Starobinski în
„Textul și interpretul”. După Georges Poulet, hermeneutul
trebuie să adopte o poziție privilegiată în raport cu opera, să
se situeze în centrul operei, de unde are perspectiva
ansamblului, și să decripteze un „cogito” al operei, sau un
„Weltangshuung”, o concepție despre lume și viață.
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Hermeneutica trebuie să se adreseze, în primul rând,
filosofiei operei, pentru că nu există operă mare fără un
Weltansghuung, fără o concepție despre lume și viață. În
critica noastră George Călinescu a profesat o hermeneutică
extrem de complexă, suplă și nuanțată. La Călinescu, în
articolele sale teoretice, întâlnim frecvent conceptele cheie ale
hermeneuticii – „interpretarea” și „înțelegerea”. Într-un
articol din tinerețe, „Simțul critic” (1927), Călinescu spunea:
„a înțelege înseamnă a crea din nou, a reproduce în tine
momentul inițial al operei”. Călinescu pune problema
înțelegerii operei în termenii originii sale, ca și Schleiermacher
în „Hermeneutica” sa. După Călinescu, înțelegerea este
echivalentă cu un act de creație, ca și interpretarea, care
presupune crearea unor puncte de vedere noi în raport cu
opera și deschiderea unor noi perspective asupra operei.
Într-un alt articol, „Tehnica criticii și istoriei literare” (1938),
Călinescu afirma: „rostul criticului și istoricului literar este de
a crea puncte de vedere noi în raport cu opera, din care să iasă
structuri acceptabile”. Documentația și informația constituie o
fază prealabilă a examenului critic, care nu-și găsește utilitate
atâta timp cât nu este însoțită de interpretare, de un punct de
vedere creator. „Poate un cercetător să pună tom peste tom și
să socotească studiul exhaurient; un punct de vedere creator;
face din studiul lui un morman de hârtie”.
Exegeza sau hermeneutica operei este mult mai
importantă decât studiul biografic al scriitorilor. Opera
reprezintă principalul moment din biografia unui scriitor.
Opera este aceea care luminează biografia. Pentru a înțelege
un scriitor trebuie să pornim de la opera spre biografie, și nu
invers. De aceea trebuie să respingem critica tradițională de
tip factologic, care se pierde într-o aglomerare nesemnificativă
de date biografice. Nu orice documentarist, modest arhivar
sau colecționar maniac de documente, poate fi considerat
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critic literar, pentru că nu are spirit critic și nici o suficientă
cultură estetică și filosofică: „fără cultură filosofică, fără
Weltanschuung, un critic este un orb!!!”, spunea Călinescu în
„Critică și creație”.
Criticul și istoricul literar trebuie să realizeze o biografie
interioară a operei, să alcătuiască portretul moral și spiritual
al scriitorului, și să-i definească personalitatea artistică, așa
cum au procedat cu Mihai Eminescu Titu Maiorescu în
„Eminescu și poezia lui”, Dumitru Caracostea în
„Personalitatea eminesciană” și Călinescu în „Viața lui Mihai
Eminescu”. Iată de ce nu suntem dispuși să acordăm o prea
mare importanță biografiei scriitorilor. Metodologic vorbind,
vom pune biografia scriitorilor în paranteză sau o vom reduce
la câteva momente esențiale.
Cealaltă disciplină importantă care se ocupă cu studiul
literaturii este poetica. Dacă hermeneutica este o disciplină
veche, care are în spate o istorie de mii de ani, poetica este o
disciplină nouă, de dată mult mai recentă, născută prin impactul metodei structuraliste în cercetarea literară. Termenul
de poetică a fost folosit încă din Antichitate de Aristotel în
celebra sa „Poetica”, lucrare estetică normativă în care sunt
fixate pentru totdeauna o serie de norme și de reguli privind
statutul și condiția literaturii; în sensul de disciplină care se
ocupă cu studiul literaturii, termenul de poetică a fost utilizat
pentru prima dată de Paul Valery în perioada interbelică. Tot
el a cercetat și termenul de poietică, termen care provine de la
verbul grecesc „poiein” care înseamnă a face.
Poetica și poietica nu sunt unul și același lucru. Poietica
este o disciplină secundară care se ocupă cu mecanismul
elaborării și producerii operelor literare. Între hermeneutică și
poetică se instituie un șir întreg de opoziții. Deși au un obiect
comun, care este literatura, cele două discipline au obiective
diferite. Hermeneutica se adresează conținutului de idei,
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sensurilor și semnificațiilor, mesajului operelor literare.
Poetica se ocupă de forma și structura operelor literare,
analizează registrele vorbirii și stabilește unitățile discursului
narativ. Poetica studiază legile generale ale discursului ce se
manifestă în cadrul textelor literare. Cele două discipline au
metode diferite. Metoda hermeneuticii este interpretarea, pe
când metoda poeticii este descrierea. Hermeneutica interpretează conținutul de idei, descifrează sensurile și semnificațiile
și decodifică mesajul operelor literare. Poetica descrie structurile și forma operelor literare. Pentru poeticieni orice operă
literară nu este, în ultimă instanță, decât manifestarea unei
structuri abstracte. Prin urmare nu structurile concrete,
particulare intră în vederile poeticii, ci structurile generale și
abstracte.
Orice operă literară este alcătuită dintr-un mesaj și
dintr-un cod. Poetica încearcă în permanență să substituie
mesajul prin cod. Pentru poeticieni opera literară este și un
sistem de semne. Nu literaritatea ci literalitatea îi interesează
pe poeticieni.
Hermeneutica este o disciplină sincronică și diacronică, în
același timp, care ține cont de contextul socio-istoric al epocii
în care a apărut opera literară. Poetica este o disciplină numai
sincronică și care sacrifică, cu bună știință, contextul
social-istoric al operei. O ultima mare deosebire între cele
două discipline este în privința evaluării literaturii și a
judecății de valoare. Hermeneutica încearcă, în permanență,
să dea verdicte, sentințe, să emită judecăți de valoare, pe când
poetica este complet dezinteresată de judecata de valoare.
Aceleași legi generale ale discursului se pot manifesta și într-o
operă de valoare, dar și într-una lipsită de valoare.
Cele două discipline au limitele lor firești, hermeneutica
neglijează adesea forma operelor literare și poate să cadă în
capcana disprețului pentru formă. Riscul care pândește
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poetica îl constituie formalismul și abstracționsimul excesiv,
neglijarea mesajului operelor literare. De aceea unii mari
hermeneuți au acuzat poetica pentru lipsa de umanism
pentru că mesajul operelor literare este prin definiție umanist.
Cu toate aceste deosebiri și limite, cele două discipline sunt
complementare, între ele nu se instituie o opoziție categorică,
absolută, ci numai o opoziție relativă. Cele două discipline
sunt chemate să colaboreze în cercetarea literară. Tzvetan
Todorov în „Poetica” asimilează hermeneutica cu critica
propriu-zisă. Criticii literari se recrutează, în general, din
rândul hermeneuților, pe când poeticienii provin, în special,
din rândul lingviștilor care pătrund în domeniul cercetării
literare. Tzvetan Todorov care este unul dintre cele mai lucide
și echilibrate spirite ale structuralismului și ale poeticii
numește poetica „disciplina de tranziție”. De-a lungul
timpului s-a creat un dezechilibru masiv între interpretare și
descriere. A prevalat în istoria literaturii interpretarea. Poetica
s-a născut tocmai pentru a reface echilibrul dintre interpretare
și descriere. Odată misiunea istorică încheiată ,poetica va
trebui, așa cum spune Tzvetan Todorov, „să se sacrifice pe
altarul hermeneuticii, adică al bătrânei critici din totdeauna”.
Critica face parte și din axiologie, disciplină vastă care se
ocupă cu studiul valorilor. Grecescul „axia” însemnă valoare.
Spiritul critic este capacitatea de a emite judecăți de valoare. Acesta este chiar sensul primordial, de bază al termenului de critică, provenind de la verbul grecesc „krinein” care
înseamnă a judeca; în greaca veche „kritikos” însemnă
judecător. Judecata de valoare constituie axul și coloana
vertebrală a demersului critic; din păcate critica modernă
încearcă să eludeze, să ocolească judecata de valoare. Se pare
că traversăm o perioadă de alexandrism critic, de rafinament
al decadenței, în care critica și-a sofisticat discursul, dar a
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pierdut ceva din vigoare inițială – demnitatea actului critic
trebuie restabilită.
Critica nu mai poate face abstracție astăzi de noile
metode apărute între timp, de psihanaliză, psihocritică, critica
arhetipală, critica sociologică, poetica elementelor,
structuralism, semiotică, stilistică și textualism. Critica trebuie
să aspire spre un integralism critic, spre o totalitate a
metodelor integrate și subsumate critic. Așa a apărut
dezideratul criticii totale. În cultura noastră Garabet
Ibrăileanu vorbea despre o critică completă sau totală, dar
dezideratul criticii totale rămâne, mai curând, o frumoasă
utopie pentru că practica criticii ne-a dovedit că pot exista
critici mari, dar nu și critici totali sau compleți. Călinescu se
apropie cel mai mult de dezideratul criticii totale. La
Călinescu întâlnim atât impresionism, mai ale în etapa de
început, dar și hermeneutică, psihanaliză, poetica elementelor
și chiar structuralism, în sensul larg al cuvântului, privind
raportul tot-parte.
Adevărata critică trebuie să se plaseze pe o linie mediană
între tradiție și inovație, să nu renunțe cu totul la metodele
tradiționale, dar să dovedească deschidere și receptivitate față
de noile metode. Toate metodele sunt valabile în critică, dar
cu condiția să fie adecvate bine și cu eficiență aplicate.
Ibrăileanu vorbea de anatomia operei și compara opera cu un
pacient, iar criticul cu un chirurg: „totul este, spunea nu fără
umor Ibrăileanu, ca pacientul să nu moară pe masa de
operație a criticilor”. Multe opere au sucombat însă pe masa
de disecție a criticii, chiar marii clasici au fost omorâți de
atâtea ori sub povara noilor metode.
Criticul trebuie să stăpânească tehnica vivisecției, a
însuflețirii operelor literare. Marele hermeneut german
Wilhelm Dilthey susținea, pe bună dreptate, că nu există
poezie autentică fără o trăire. Tot astfel putem spune că nu
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există nici o critică adevărată fără o trăire intensă a ideilor,
fără transmiterea unei emoții estetice: „cel care nu poate să
transmită emoția imediată a artei nu este critic”, spunea
Călinescu. Frigiditatea estetică este un semn aproape sigur al
lipsei de vocație critică. Critica reinventează și retrăiește
literatura și nu este, în ultimă instanță, decât o formă de viață.
O ultimă mare problemă este cea a limbajului critic. Marii
critici scriu cât se poate de accesibil, de limpede, de logic, fără
abuz neologistic. Pseudocriticii sau criticaștrii recurg,
dimpotrivă, la un limbaj cât se poate de sofisticat, prețios și
alambicat, gongoric (termen cu o conotație negativă care vine
de la numele marelui poet baroc spaniol, Luis de Gongora) și
ajung până la o adevărată „beție de cuvinte” ca să
împrumutăm expresia memorabilă a lui Titu Maiorescu.
Critica trebuie să fie o demonstrație logică și coerentă de
idei; în spatele acestui limbaj prețios și bombastic nu se
ascunde decât fuga de opinie și lipsa de idei. Elevația în critică
nu ține atât de expresie, cât de modul de a gândi și de idei.
Critica este o conștiință și o oglindă a literaturii. Marii critici
refac și reinventează literatura, o clasifică și o ierarhizează.
Studiem literatura așa cum se reflectă ea în conștiința marilor
critici.
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Sarea din lacrimă – poezia

Vasile
MORAR

ies acvilele și zboară
sub cer
cu ochii roată pe pământ
te caută
iubita mea ascunsă
și nu mai știu
să cânt
și
cum
să cânt

Cum să cânt
Năprasnică
a venit dragostea la mine
acum
toate ale mele-s tulburate
și mâinile întinse înspre
tine
ca două râuri
care curg pe spate
Şi sângele
s-a tulburat și curge
să îți atingă gleznele
măcar
și de la oase mai încolo
iată
cum leagănă lungi ramuri
ca de var

Ating o floare
tu ești
ating sălcii
azi-noapte l-am atins pe
Dumnezeu
și mâna am simțit-o cum
se-aprinde
și ard ținând în pumni
sufletul tău

Din mine
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Poema gleznei
Din glezna ta începe poemul acesta.
Nopți întregi am studiat-o
neînțelegând nimic
O pipăiam
o-ntorceam pe toate părțile
o puneam spiță-n roată
la dric
Nu înțelegeam
de ce este atât de grațioasă
de ce a fost nevoie de atâta artă
ca și cum Dumnezeu
n-ar fi avut altă treabă
Pentru îndoielile mele, Doamne, mă iartă
Înspre genunchi
n-am îndrăznit să urc
Întrebări mai grele m-ar fi frământat
De ce pe sticla de lampă
a pulpei tale
gura mea de mult n-a mai umblat
Şi palmele
pe șolduri, ca schiurile unse
cu ceară specială să lunece ușor
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Nu, nu
Mă-ntorc la glezna ta subțire
de unde-ncep ciorapii
să suie pe picior

Te pieptănai
Stăteai în picioare la izvorul
râului
și te pieptănai
te pieptănai
părul tău mătăsos curgea la vale
Doamne, ce frumoasă erai
A ferigi mirosea
părul tău
și a scoarță de arin bălai
și trecea zbătându-se pe pietre
Doamne, ce frumoasă erai
Sălciile îți acopereau părul
auzeam
doar nechezat de cai
iarba se-ntindea până pe maluri
Doamne, ce frumoasă erai
Râul
legănând tot mai departe
peste ceasuri
curge putregai
pe icoane se îngroașă colbul
Doamne, ce frumoasă erai
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Caii de rasă
Între caii de rasă am întâlnit femeia
era după Rusalii în târg, la Huedin
avea încheieturile ca iepele pur sânge
și pielea albă, parcă-mbrăcase-un crin
Eram în târg cu unul, avea o iapă albă
cu gleznele mai suple ca degetele ei
și nu văzusem iapă cu grație mai multă
nu între cai – nici vorbă! – dar nici între femei
Şi nu știam – ce trudă! – la care să-mi las ochii
la iapă, la femeie. Deodată n-am putut
și am rugat femeia să mângâie iepșoara
tablou ca și acesta – vă jur! – nu am văzut
Şi degetele trestii i le-a trecut prin coamă
și coama ei întinsă s-a risipit în lunci
și fericit ca iarba, am sărutat năluca
și nu știu nici acum ce-am sărutat atunci
Şi am plătit iepșoara și am rugat femeia
să salte-n șa, să plece unde-o vrea
și i-am lovit cu palma crupa ca de mătase
și de atunci nu-i clipă să nu visez la ea
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Județ al poeților

Douăzecidouăzeciștii
Adrian LUPESCU

2

020... an rotund, numai bun de încropit o nouă generație
literară, an inspirator de etichetări temporale. Șaizeciști,
optzeciști douămiiști și iată, ce bine ar da, niște douăzecidouăzeciști! Niște băieți, mă rog, scriitori, poeți plus un critic
tânăr și feroce care să dea – nu-i așa? – o direcție, să clameze
că tot ce s-a scris până acum este incomplet și că simțirea
virtuală e cea mai mișto trăire superioară. Desigur, s-ar găsi
și o revistă cu nume fistichiu, plus o editură care să publice,
desigur, pro bono, creațiile noii generații clocotitoare.
Tineri frumoși, furioși, nemiloși și iconoclaști, iată o
faună aflată la început de traseu existențial! Acum ar fi
momentul dezlănțuirii unor forțe creatoare proaspete, care să
denunțe boșorogimea liricii, cea care se încăpățânează să
rămână stăpâna butoanelor.
Poate că am folosit tușe groase, asemeni unui pictor de
arabescuri suave, sătul totuși, într-o zi, de arta filigranului
redundant, așa că folosește o pastă abundentă, pentru a fi cât
mai expresiv! Dar ca să n-o mai dau cotită, eu spun: nu cred
în generațiile astea, biologia nu poate să traseze și nici măcar
să influențeze vreun criteriu axiologic! Colegi de generație
sunt ăia care au ajuns în clasa a douăsprezecea după ce, în
urmă cu patru ani, un calculator orb – dar exact – i-a
repartizat în aceeași clasă. Au învățat în anii ăștia că ei sunt o
echipă, vorba unui șlagăr „simțim la fel, gândim la fel!”...
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Ce ar putea avea comun această gregară stupiditate cu
singularitatea hieratică a creatorului? Știu că există și în
literatura momentului, tot felul de mode(le), de tendințe, de
căprării, de bisericuțe și tămâieri reciproce. Se pare că nici literatura – biata de ea! – atâta câtă a mai supraviețuit, nu poate
scăpa de sindromul gășcăriei cu servicii reciproce, tarifate.
Cred că ați ghicit că eu personal, nu voi face parte
niciodată din vreo perisabilă generație de „tineri scriitori”,
asta pentru că prietenii mei tineri, congenerii mei, sunt
Homer, Dante și Nichita Stănescu. Dar vreau să spun aici și
două vorbe despre Mihai Eminescu. Gândiți-vă puțin, la
poezia „Odă în metru antic”, despre care Nichita Stănescu
spunea că este cea mai frumoasă poezie a limbii române.
Primul vers: „Nu credeam să-nvăț a muri vreo dată”. Și
acum, iată geniala închidere a acestui poem: „Ca să pot muri
liniștit, pe mine, mie redă-mă”. Ei, cu un băiat ca ăsta, merită
să te faci frate de cruce!
Și pentru că singurătatea creatorului se sparge în cioburi
de oglinzi, când convexe, când concave, el va deveni în
scurtă vreme, un Narcis, care va învăța să-și urască chipul. Și
din această ură a formei, poate detona, oricând, o uriașă
pricepere, iar priceperea unică este poarta spre iubirea
tuturor.
Eu singur sunt generația mea. Sunt polimorf sau poate
doar bipolar, cochetez cu un spiriduș, pe nume Borderline și
mă gândesc la Fernando Pessoa, cel care s-a întrupat în șase
oameni de cuvinte și a fost poate, cel mai mare și cel mai
neliniștit poet.
Preventiv, mi-am înfășurat inima cu un gard de sârmă
ghimpată. Nimeni nu intră acolo, nimeni nu iese! Și așa,
încremenirea aceasta, odată câștigată și atât de atent
elaborată, are dreptul să-și amaneteze ritmul în cuibul unei
eternități provizorii.
Când o stea se mută în tine, te poți aștepta oricând ca
întreg cerul să înceapă s-o caute...
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Recenzie

Luciditate și ironie

Prof. Dr. Const. MIU
4 (16) decembrie al revistei sătmărene – CronoÎngrafnumărul
–, la rubrica Debut, scriitorul Felician Pop aduce în
atenția cititorilor 8 creații ale tânărului poet Adrian Lupescu,
mai cu seamă că acesta câștigase Marele Premiu la Festivalul
Concurs Internațional – „Octavian Bud” –, ediția a III-a.
De altfel, aceste creații se regăsesc în volumul Aici începe
altceva (Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2020), care
marchează debutul publicistic al lui Adrian Lupescu.
Referindu-se la creațiile acestui tânăr sătmărean, Felician
Pop notează: „Poate, pe alocuri, poetul este puțin sentențios
dar, la o mai atentă privire, îți dai seama că totul nu este
decât un exercițiu ludic desfășurat într-un registru solemn.”
(în revista Cronograf, nr 4 (16), decembrie 2019, p. 43. Noi
considerăm că tonul sentențios și solemnitatea discursului
poetic sunt principalele caracteristici ale creațiilor din
volumul adus în discuție. Spre pildă, finalul poeziei Obișnuit
capătă forma unui panseu inedit: „Doar e lucru știut că/
Mirările devin, încet, / Un soi de obișnuințe...” (p. 16). Tot la
finalul altei creații, găsim o formulare sentențioasă, ușor
ironică: „Da, știu, cei ce mor împreună vor rata/ Șansa singurătății eterne!” (Cândva, într-o zi, p. 28). În aceeași tonalitate, în
Condiție găsim așa-zisa definiție a poetului în devenire: „Un
om e poet/ Atunci când/ Are drept pereche/ Un cuvânt./ (...)
// Un poet e poet/ Doar atunci când/ Cuvântul lui pereche/ Își
dă viața pentru el.” (p. 44). Să ne oprim puțin la versurile
citate mai sus și să observăm utilizarea prezentului etern,
specific formulărilor sentențioase, iar în a doua strofă, pe care
am reprodus-o, construcția frazei, cu prezentul ipotetic,
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justifică nu numai titlul inspirat ales – Condiție –, ci mai cu
seamă posibilul crez artistic al lui Adrian Lupescu.
Pe raportul aparență/ esență și falsa implicare (prin
folosirea pluralului colectivității), formularea sentențioasă,
prezentă în partea mediană a poeziei Niciodată, un cântec...
este relevată luciditatea tânărului autor: „Desigur, știți bine/
Că nu vom fi vreodată/ Îngeri pe de-a întregul!” (s. n., p. 64).
Concentrată metaforic, transfigurarea morții naturii
într-o eternă Înviere apare în poezia Toamnă de miere: „Rugina caldă și veselă/ Răvășește/ Această/ Moarte/ Duioasă de
frunze./ În ridul din fruntea toamnei, / Dumnezeu a presărat
deja/ Sămânța senină/ A Învierii.” (p. 70).
O altă caracteristică a creațiilor din volumul Aici începe
altceva este ironia, cu varianta ei indispensabilă – autoironia.
De altfel, mare parte a versurilor deja citate mai sus incumbă
– mai mult sau mai puțin transparent – ironia. Bunăoară,
aceasta este strecurată într-o paranteză, în poezia Măr, ironia
având la bază pluralia tantum: „(Ne mai pârguim și noi/ Între
timp).” (p. 21). Acest tip de ironie, cu implicarea eului este
una înțelegătoare, când este vorba de soarta colectivității: „Toți
visăm un zbor, / Dar stăm cu aripile nefolosite/ Sub pământ.”
(Borderline, p. 34).
Însă, în Soldat pe timp de pace, ironia devine caustică și
îmbracă haina pamfletului liric, la adresa celor care mimează
sacrificiul: „Soldat pe timp de pace, / Maimuțărind/ Marșul
războinic. / Soldatul se joacă/ De-a moartea triumfală/ Pe
vreme de pace.” (p. 128).
Simțind poate că pe alocuri luciditatea l-a făcut să fie mai
dur în a releva realitatea pe care unii o vor fardată, autorul
s-a văzut nevoit să recurgă la autoironie, în poezia
Presentiment: „Am ceva din/ Indiferența/ Unei gâze de/
Insectar.” (p. 126).
Fără a fi ostentativ în formulări și în mesaje (așa cum cei
din generația sa vor să epateze, crezându-se buricul
pământului), Adrian Lupescu se dovedește a fi încă de la
debutul său în volum un poet autentic, o voce inconfundabilă,
cu un discurs poetic bine închegat și cu un mesaj care îi
definește personalitatea.
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De-ale prozei

Iubirea din noi!
Angela BURTEA

S

fârșitul unui an nu aduce nicio încheiere și niciun început, e
doar o continuare a celor începute cândva! Se numără
ultimele zile, ore și clipe din anul care se scurge ca apa râului,
an care o fi trecut moderat prin firea omului, iar el, prin
iscusința sa, i-o fi dat valori nebănuite sau flori de mucegai.
Au trecut sărbătorile, amăgiri ocazionale, fiindcă omul
nu învață nimic din opulența manifestată fățiș, și-au etalat
doamnele nurii prin ținute vestimentare, iar domnii șarmul
cuceritor întru bucuria clipelor de smarald, când inimile
prind culori vrăjite iar vocile, sugrumate de emoția apropierii
umane, se amestecă în Univers clădind sărăcia sau
bunăstarea.
Au încercat copiii să aducă în case bucuriile sărbătorilor
creștine, iar ușile s-au deschis tot mai puțin, fiindcă
mercantilul s-a infiltrat cu dibăcie și-n bucuria credinței de
altădată, iar Nașterea lui Hristos a rămas motiv de bucurie
doar pentru aceia care au deprins să trăiască întru Hristos.
Și a alergat mulțimea după câștiguri sentimentale sau
bănești, obținute uneori facil, oferind apropiaților câte puțin
din produsul câștigat. Copilul n-a învățat că vârsta de aur se
topește ca zăpada în palma sa și folosește pantofii cu toc ai
mamei/cravata cusută în fir de mătase a tatălui mult prea
devreme, încercând senzații noi; tânărul, amețit de afaceri
dubioase, iubește sporadic și aventuros, ignorând șansa de-a
explora frumosul, adultul probează prea devreme anumite
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regrete și-și frânge mâinile văzând că inima intră în fibrilații,
iar bătrânul se-nchină cu gândul la ziua de mâine, de care nu
mai este atât de sigur și pe care o imploră să-i mai dea o
șansă.
Nici eu nu mai râd cu gura până la urechi, așa cum
făceam odinioară, și prea des privesc anost în juru-mi printre
secundele timpului, căutând miracolul pierdut al poeziei de
odinioară și, fără prea multă trudă și tăgadă, găsesc puterea
de-a mă reinventa (un cuvânt la modă) și-a zâmbi
interiorului meu, căci nimic nu este imposibil dacă se vrea.
...Înflorise macul, iar sângele se scurgea prin galbenul
firelor de grâu și-mi zâmbeai șăgalnic din spatele buchetului
adunat cu sfială. Mi-ai așezat la încheietura mâinii drepte
brățara iubirii, maci sângerii împletiți cu spicul plin de boabe.
Era rodul iubirii cu care m-ai împresurat în ziua aceea. Apoi,
ca și când nu era suficient, ai îngenuncheat frumosului din
tine, mi-ai luat mâna și-ai lipit-o de arșița buzelor tale. Ți-am
simțit dorul năprasnic, arderea interioară și valul plutirii în
doi. Nu te cunoșteam de mult, dar te știam dintotdeauna, mă
jucasem adesea cu sentimentele tale, cu privirea maiestuoasă
transformată adesea în atracția irezistibilă a firii din noi, mă
luasem adesea la trântă cu pornirile mele, cu impulsivitatea
de-a clădi o altfel de lume.
Și-atunci, în ziua aceea, mi-ai așezat dorul în brățara
florilor și te-ai făcut stăpân peste ființa mea. Cedasem cu
bună știință și nu regretam. Voiai să scrii încă o filă cu
puterea ta de seducție și să-mi așezi la picioare lumina
nepătrunsă, pe care doar Soarele o cunoștea. Aveai ce dărui!
Și ți-ai întins frumusețea sufletului ca pe-un lăicer peste
peretele înghețat al inimii mele, încălzindu-l. Răbdător și plin
de încredere, ai așteptat ca așchii fine de gheață să se
dezlipească, sorbindu-le lacrimile întru iubire, și nu te-ai lăsat
până n-ai sărutat ultima picătură din căldura inimii, care îți
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aparținea cu prisosință. Ai transformat tăcutul în cuvânt,
întunericul în lumină, resentimentul în sentiment, urâtul în
frumos, ura în iubire și ai turnat găleți de împlinire peste
clipele nemuririi, strigând lumii că nimeni nu te va opri să
clădești poezia vieții prin sărutul cuvântului și-al faptei.
...Iar eu am crezut în dulceața fiecărei lacrimi,
lăsându-mă mângâiată de frumusețea îmbrățișărilor. Din tot
buchetul am ales culoarea ochilor tăi, nedescoperită până
atunci, și-am plecat cu ea în depărtarea lumii, împrăștiind-o
în larg pentru a scrie fără sfială, cu roșul macilor: am
redescoperit iubirea, iar viața merită trăită!
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Liturghia morților
Vasile LUȚAI

P

reotul:
– Măi, oameni buni, a sosit vremea să scoatem
moarta din casă și s-o ducem afară, și apoi afară din lume!
În timpul acesta, moș Vasile Dominteu trebuie să se
ducă în genunchi din casă, pe ușă, până la sălașul soției
moarte.
După ce iese din casă moș Vasile, o femeie numită
„starostea” închide după el ușa casei, trăsnind-o de trei ori,
ca să-ncuie moartea afară și să nu se mai lege de nimeni
dintre cei de acolo ce jelesc răposata.
Patru bărbați au fost numiți ca să-i scoată sicriul până
afară din casă, pe masa morților, pregătită de mai înainte.
I-au ales pe Ștefaneale și Gheorghe Macaioane la cap,
Gheorghe Boicean și Ion Pealheșu la picioare.
– Voi duceți copârșeul, astăzi sunteți ciocli. Ion Palahău
și Vasile Pilhu la comănac.
Cei de la copârșeu:
– No, amu!
Și-au smucit toți deodată.
Și Gheorghe Boicean, tremurând din toate încheie-turile,
a deschis fereastra, care, poate de când a făcut-o Petrea-i
Marișcă așa hâită, cum era, și el șchiop de amândouă
picioarele și cu mâinile ca două coarbe, n-a fost deschisă, că
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țâțânele erau așa de ruginite, că au scos un urlet țiuit și
prelung, încât i-a băgat pe toți în sperieți.
Cei cu moarta îl sileau pe bătrânul Gheorghe Boicean să
crape mai tare fereastra bătrână, aproape cât baba Stana, dar
nu mai putea, încât unul de-a lui Bâzai, Alexui, ce stătea
afară, s-a repezit și-a împins amândouă aripile spre pereții
dinafara casei, și o dată s-a auzit: pâr, poc, buf!
Moș Vasile Dominteu sare din casă și suduie de
Dumnezeu, că l-a lăsat acum în mijlocul iernii și fără fereastră
la casă.
Cei de lângă el îl potolesc, zicându-i să lase sfada și
ofârlelile că i-or face ei altă fereastră nouă!
– Până atunci, ț-om pune un lepedeu în locul ei!
– Da, zice Dominteu. Că mi-a face-o și asta ca și cealaltă!
Că asta încă ați mai putut-o deschide, dar pe cealaltă nouă,
nici atâta, că așa știe stălâșie și Petrea-i Marișcă, cât știu eu de
popă! Că toate le face șchioape, ca el!
– Hai, lasă, că trebuie să-ți scoatem mortăciunea asta din
casă!
– Cum mortăciune, că nu-i animal să si perit!
– Hai, untea Vasî, că stăm cu ea pe brațe de-atâta vreme,
ori vrei să faci din ea tiftiri?!
– No, hai, scoateți-o odată, că aieștia îmi zic s-o fac baba
cociuni!
– No, iute, măi copii!
Repede au pus căpătâiul sălașului pe marginea tocului
ferestrei.
Cei doi de la cap, Ștefaneale și Gheorghe Macaioane, au
zis să aștepte un pic până ce ei merg afară să prindă de
picioarele căpătâiului sălașului și să se țină bine că afară-i
lunecuș tare și să nu cumva să lunece cu tot.
Zis și făcut. Zice unul dintre ei:
– No, la comandă, hei rup!
Cei de afară trag, cei din casă împing.
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Atât a trebuit! Cum tocul ferestrei era șâcluit, uns cu tot
felul de grăsimi ce-au fost puse pe el, mai ales uleiul scurs de
la candela cea veșnic aprinsă, sicriul a-nceput să-și ia iuțeală,
iar cei de-afară au început să strige ca-n butin la corhănit:
– Barda, măăă...!
Zice unul:
– No, ni, ni!
Strigă altul:
– No, no!
Zice unul:
– No, amu!
Că n-au apucat să gate de strigat, că moarta cu sicriu cu
tot s-a răsturnat peste ei.
Țâpurea altul:
– No, așa!
Moarta a sărit afară din coșciug, drept în spatele lui
Ștefaneale. El de colo:
– Săriți oameni buni și scoate-ți-mă de aici, că-i Satana
călare pe mine!
Au sărit toți să-l scoată din omătul mare până-n brâu,
dar baba moartă avea brațul drept încolăcit după grumazul
lui, că de-abia l-au putut scoate din îmbrățișarea ei.
Părintele Gheorghe s-a dus să vadă ce s-a-ntâmplat.
Luându-l pe ostatec din brațele morții, au lăsat-o pe Stana cu
fața-n sus pe omăt.
Iar când popa s-a uitat la ea, dintr-odată moarta și-a
deschis gura fără dinți, ca un prohab, și a rânjit, făcând un
sunet neomenesc, și ieșindu-i pe gură un fel de borâtură
alb-gălbuie ce s-a vărsat drept pe ia de borangic!
Părintele:
– Măi, oameni buni, ce stați de vă zgâiți așa, de parcă
n-ați mai văzut oameni morți până acuma? Ia puneți mâna și
ajutați, că doar n-o fi spurcată, și puneți-o din nou în sălaș
cum a fost până mai înainte!
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Au sărit cei mai sireatici, au luat moarta din omăt și au
pus-o-n sălaș ca mai înainte, spălându-i și voma de la gură,
că pe când au gătat de-o spălat, a și-nghețat apa pe ea, ca
adezău-n agheasmă, cu boabe mari, de oamenii ziceau că-i
de semn bun, de belșug!
Atunci babele, văzând ce s-a-ntâmplat, s-au dus în șopru
la Marie-ai Anuță și-au ales din fân iarba șarpelui, care i se
mai zice și sculătoare, și-au pus-o pe lângă adezău, ca să nu-l
tragă baba Stana-Ileana și pe vâjul ei Vasile în cealaltă lume,
că s-a arătat ceva necurat cu prăvălitul ei din legănuțul
pământului.
Sălașul l-au așezat afară pe-o masă dinainte gătată,
cioplită din șapte lemne de brad, iar la cap i-au pus în omăt
struțul bradului, ca cea care pleacă să fie veșnică, precum
culoarea bradului, care-nchipuie veșnicia-n care se așază cea
plecată de la noi pe veșnicele plaiuri înverzite în cealaltă
lume, pe Calea Raiului, alături de crucea ce-i va sta la
căpătâiul mormântului.
Atunci părintele, văzând că toate s-au așezat după
rânduială, l-a îndemnat pe cârznec să le așeze unde trebuie
pe cele ce duc praporii:
– Întâia, cea care ține praporul cu icoana Domnului
Hristos, să stea de-a dreapta sicriului, la capul moartei, adică
spre răsărit, pentru că El este Răsăritul Cel de sus, și o
așteaptă acolo, unde locuiește Dânsul în Împărăția Cerurilor,
că ea se află la Răsărit; cea de-a doua, cu icoana Maicii
Domnului în stânga, la cap, adică la apus, pentru că ea stă-n
Cer de-a dreapta Fiului său, la Apus; cea de-a treia, cu icoana
Sfântului Arhanghel Mihail, în dreapta, la picioare, la
miazăzi, arătând că el, Mihail, este păzitorul Raiului, în mână
cu o sabie vâlvâitoare de foc, și că nu lasă păcătoșii să intre în
acel loc curat, care-i așezat spre Miazăzi. Iar cea de-a patra să
stea cu icoana praporului Sfântului Arhanghel Gavriil la
stânga picioarelor, deci, spre miazănoapte, însemnând că el,
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Gavriil, este custodele, sau păzitorul fecioriei, a curăției și a
sfințeniei, și că nimic necurat nu va trece de el, cel ce-i
simbolizat cu un crin în mână, simbolul purității, ci cel ce va
trece de el, trebuie să fie plin de harul lui Dumnezeu, precum
Fecioara Maria și sfinții pentru a căror frunte a pregătit el o
cunună de crini, care i-o va da lui Hristos, Cel ce va încununa
pe cel ce intră curat în Împărăția Sa, căci va intra prin
Miazănoapte, adică prin întunericul luminii celei neînserate.
Iar crucea pe care o ține o creștină la capul moartei înseamnă
biruința vieții asupra morții. Deci, Hristos Cel răstignit cu
ocară pe cruce, că ea a fost până la El un semn de rușine, iar
după ce Hristos și-a luat asupra Sa toate păcatele noastre –
rușinea lumii – El le-a pironit pe cruce, ca să arate lumii
nerușinea ei de a-L înfrunta pe Dumnezeu prin neascultare.
Le mai arată și Tatălui din cer, ca un act al iubirii față de
zidirea Sa, și ca o ascultare necondiționată față de Cel ce L-a
trimis – Tatăl Său și al nostru, a spălat rușinea cu sânge
dumnezeiesc, făcând-o obiect de cinste, altar, noul jertfelnic
al Legii celei noi. Așadar, crucea este biruință și altar, pe care
s-a răstignit, cum se spune-n Scripturi: „Căci Dumnezeu așa a
iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (In. III, 16). El
explică ce înseamnă dobândirea acesteia: „Și aceasta este viața
veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și
pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis” (In. XVII, 3).
Și văzând sfinția sa, părintele Gheorghe că acum toate
ale înmormântării sunt gata, a zis:
– Haideți odată să-ncepem slujba înmormântării, că
vreau să-i spun lui badea Vasile că trebuie s-o facem la
biserică, nu aici.
Dintr-o dată sare vâjul Dominteu de după mustețe, și-i
alduiește una de mamă popii, apoi îi zice:
– Măi, Cioară neagră, după ce m-ai făcut fără de babă,
acuma nu vrei nici slujba prohodului să i-o faci aici, la căsuca
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noastră? Apăi, eu te-am ținut de om până acuma, dar tu mă
ții de... Măi, întioratule! Crezi că te joci, sfinția ta, cu mine?
No, împornește fără slujbă din ocol, că-ți crăp capul cu barda,
auzitu-m-ai, o, ba?
– No, moșule, nu fi așa de spurcat la gură, că ți-oi da
canon greu la spovadă! Așa scrie aici la cartea sfântă, zice
popa!
– Eu, cred că nu-s scris acolo, zice Dominteu!
– Apoi, decât să avem sfadă, no, ți-oi face-o aici slujba
babii Ileana!
– No, că bine-ai zis amu! Zi-i părinte, că de nu..., și fâșcăi
pe sub mustăți mai dihai decât Măriuța – locomotiva de pe
Vasăr.
– Bine, bine, creștine Vasile, am înțeles!
Preotul începu așa: Binecuvântat este Dumnezeul
nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
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Colțul verde al haijinului

Ioana
BUD

mirul pe frunte –
pe movul panseluței
stropii de ploaie

observi freamătul
corcodușului bătrân
când cad florile?

fără cuvinte –
în răcoarea zorilor
cântecul mierlei

se crapă de zi –
păsările cerului
pe mai multe voci

lumea-n lung și-n lat –
cicoarea ca acasă
doar în ochii lui

privighetoarea –
instantaneu copiii
rămân fără glas

prin geamul deschis
palma-ntinsă către cer –
triluri de mierlă

întâiul sărut –
fulgerător în noapte
cerul luminat

ciripit în zori –
o singură narcisă
albă-n buruieni

copac doborât –
învolburând azurul
un pâlc de grauri

cerul înnorat –
o creangă de corcoduș
bate-n geam cu flori

frunze-n cădere –
din palmă își ia zborul
o buburuză
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nicio stea pe cer –
pământul sub corcoduș
alb de petale

popas liniștit –
în vuietul cascadei
eternul zbucium

pustiu de noapte –
printre pietrele de râu
curg și clipele

boncăluitul –
dintr-o suflare cerbul
soarbe tot cerul

câmpul pârjolit –
jilavă doar crucea de
piatră a mamei

iezer albăstrui –
sub botul căprioarei
tremură cerul

singură pe dig –
îmbrățișându-și umbra
o stea de mare

castel de nisip –
ziditorul migălind
scara spre stele

vremea la apus –
scrutăm nemărginirea
mână în mână

iazul de-acasă –
peticită cu stele
mătasea-broaștei

înstrăinare –
se văd tot mai în ceață
teii de-acasă

în trunchiuri de brad
pădurea sapă cercuri –
ecou prelungit

casa-n ruină –
numai păpădiile
au prins rădăcini

noapte de iarnă –
aplecați unul spre altul
doi copaci bătrâni

încă o frunză
în tremur printre ramuri –
primul clopoțel

cântec întrerupt –
cu fulgi deși la fereastră
prima zăpadă
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Un pic de umor

Cornelia
BĂLAN POP

ALTCEVA
– De ce ți-ai bătut iar vaca?
Cu ea, biata, ce-ai avut?
Nu-ți dă cinci litri de lapte?
– Ba, dar vreau lapte bătut!
GĂINAR
Îi zice hoț, dar el nu fură
Nici mere, pere, nici făină
Cu mintea lui cât gălbenușul
Alege numai o... găină?
UNII SUSȚIN O CULOARE
Zic ei: materie cenușie!
Eu râd de ei de nu mai pot:
Nu știu ce-au învățat la școală,
Doar creierul e...roz de tot!
RANGURI ALE
PĂRINTELUI DE AZI
Îi spune fetei lui „prințesă”,
Și, drept să zic, m-am cam mirat:
Îi spune fiindcă o iubește
Sau că se crede împărat?
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OBLIGAȚII DUPĂ TRECERE
Chiar și-atunci când ești mort,
Trebuie să dai...un ort.
Dar cum poți popii să îi dai
Când tu ești deja în rai?

IDEAL
Azi, când ceasul meu a stat,
Nu o iau deloc în joc,
Ci mă-ntreb, serios și sobru:
Oare-a stat timpu-n loc?

ADEVĂR ȘTIINȚIFIC
Că nu știu răspunsul,
A mea este vina?
Cine-a făcut puiul:
Oul sau găina?

CLASAMENT
Că Eva a fost prima doamnă,
În fața ei, eu mă îndoi.
Dar mor de curiozitate:
Cine a fost pe locul doi?
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ÎNGRIJORARE
Dacă Ene vine seara
În brațe să o cuprindă,
Ce-i spune soțul Irinei?
Nu îl spânzură de grindă?

HOȚIE LA DRUMUL MARE
– Vă rog s-o condamnați la moarte,
Maestră mare-i la furat!
– Dar ce v-a șterpelit, cucoană?
– Păi, patru ouă și-un bărbat!
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O mie și una de întâlniri

Oameni și cărți din
Piemontul Bălăciței
Tudor NEDELCEA

P

iemontul Bălăciței este o sintagmă recent intrată în
limbajul geografic și ea definește o suprafață de teren din
județele Mehedinți și Dolj, parte integrantă a Podișului Getic.
Se mai numește și Platoul Bălăciței și are unele particularități:
nu cuprinde niciun oraș, la marginea acestui piemont
aflându-se orașele Craiova, Filiași, Strehaia, Vânju Mare. Cei
care au impus această sintagmă geografică au fost cercetătorii
craioveni: Alexandru Roșu (1959), Răzvan Stroe (2003), Sandu
Boengiu (2008), dar mai cu seamă istoricii Dinică Ciobotea și
Gabriel Croitoriu, care au coordonat volumul Istorie, cultură și
civilizație în Piemontul Bălăciței (Craiova, Editura Sitech, 2013),
precum și simpozionul omonim.
În acest volum, Rodica Pospai Păvălan a contribuit cu un
capitol, Oameni de alaltăieri, de ieri și de azi. Simțind o mină de
aur neexploatată, ea a adâncit subiectul și, astfel, a tipărit un
volum tip dicționar, Oameni și cărți din Piemontul Bălăciței
(Craiova, Scrisul Românesc. Fundația-Editura, 2019, 356 p.).
Este surprinzător de plăcut să constați câte mari personalități
a dat culturii și științei românești acest spațiu oltenesc, încât îți
vine să exclami, în consens cu moldovenii, „nasc și în
Piemontul Bălăciței oameni!”.
Viața socială și culturală s-a desfășurat și aici, ca în
întreaga țară, chiar dacă au fost „doar de rezonanță locală”, cum
zice Rodica Pospai Păvălan în „Argumentul” cărții. Relativa
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izolare a satelor a creat în timp, „un anume tip de mentalități și
un set de valori morale, concretizate prin o anume acuratețe a
sufletului, prin cinste, prin omenie, prin spirit de dreptate”.
Locuitorii satelor din această zonă s-au impus în istoria
națională prin participarea, curajoasă și dramatică, la Răscoala
din 1907. În satul Gvardenița aparținând comunei lui Nicolae
Dan Fruntelată, Bălăcița, scriitoarea Elena Farago a fost
arestată pentru că a venit în aceste locuri spre a le dărui
familiilor celor implicați în răscoală sau urmașilor acestora
bani și îmbrăcăminte, pe care ilustrul istoric N. Iorga i-a strâns
prin intermediul ziarului său, „Neamul românesc”. Altă
sumă a fost colectată de la muncitorii Șantierului Naval din
Turnu Severin (o adevărată solidaritate între clase). La
intervenția energică a celebrului istoric, Elena Farago a fost
eliberată, străbătând Piemontul prin Tâmna, până la Craiova.
Tot în Piemontul Bălăciței (Podari și Breasta), s-a filmat al
doilea film românesc, Cetatea Neamțului, în 1913, prin
contribuția esențială a scriitorului Emil Gârleanu, director al
Naționalului craiovean, după un scenariu al lui Liviu
Rebreanu (secretarul literar al aceluiași teatru) și C.
Moldoveanu. Prima variantă a celebrului său roman, Răscoala,
Rebreanu o plasează în localitatea Leamna de lângă Craiova.
Rodica Pospai Pălăvan a scris despre Oameni și cărți din
Piemontul Bălăciței pentru că ea însăși face parte din acest
spațiu, prin bunici și tatăl său, scriitorul Mircea Pospai, apoi
întreaga sa activitate a desfășurat-o printre cărți (ca și mama
sa, o distinsă bibliotecară), la Biblioteca Județeană „Alexandru
și Aristia Aman”, trecând prin toate muncile, de la mânuitor
de carte la șef serviciu relații cu publicul. Și-a luat licența în
drept, a urmat un masterat în sociologia comunicării și
jurnalism, domeniu în care și-a susținut și doctoratul. A
colaborat cu studii și articole documentate în presa regională,
dar și la „Observatorul” lui Puiu Popescu din Canada. Și-a
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publicat teza de doctorat (conducător științific: Corneliu
Mihail Lungu), augmentată, cu titlul Evoluția mijloacelor
moderne de comunicație în secolele XIX-XX. Implicații sociale,
politice, economice și culturale, la TipoMoldova din Iași, în 2011,
cu un cuvânt înainte al reputatului istoric Gh. Buzatu. Ca șefă
de serviciu la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia
Aman” a elaborat Ghidul bibliotecilor publice din județul Dolj
(Craiova, Sitech, 2007) și este coautor la alte importante
lucrări: Istorie, cultură și civilizație în Platoul Bălăciței (2013),
Posada 685. Țara Loviștei (2015), Unitate prin diversitate (2018)
etc.
În Argument, autoarea precizează sursele sale de
documentare, metoda de lucru, dar și provocările majore
inerente în elaborarea unor astfel de lucrări. Prima provocare
a fost cea a intensificării „autorilor de cărți născuți sau cu
originile de generație imediată în zonă”, unde constată nume
binecunoscute, „dar adesea neasociate cu zona”, unii intrați în
conul de umbră, necunoscuți nici măcar oficialităților locale ca
„fii ai satului”. A doua provocare a fost găsirea datelor de
identificare a cărților acestor personalități (localitatea de
tipărire, editura sau anul apariției). Rodica Pospai Pălăvan a
surmontat aceste provocări, repet, inerente în procesul de
cercetare și editare, și astfel, cum însăși declară, această carte
este „încă un pas, în evidențierea potențialului intelectual (literar,
cultural, artistic, științific etc.) al acestei zone”.
Ce personalități, unele marcante, se circumscriu acestei
zone?
În primul rând, marii savanți: Henri Coandă (1886-1972),
al cărui tată, generalul și omul politic Constantin Coandă
deținea o moșie în satul doljean Perișor, unde savantul își
petrecea vacanțele, sat pe care l-a vizitat după revenirea sa în
țară, în 1969. Era socotit, alături de Einstein și Nicola Tesla
(istroromân) marii savanți ai secolului XX; Victor Gomoiu
74

(1882-1960), medic celebru și fondator de instituții sanitare,
socotit părintele istoriei medicinii românești; Ilie Murgulescu
(1902-1991), chimist, președinte al Academiei Române. Ca
ministru al Învățământului (1953-1956, 1960-1963), în
perioada stalinistă, a sfidat politica oficială, reîncadrând în
învățământul superior și cel liceal marii profesori excluși prin
reforma învățământului din 1948; C.S. Nicolăescu-Plopșor
(1900-1968), arheolog, etnofolclorist și scriitor, fondator de
instituții; Ștefan Odobleja (1902-1978), adevăratul creator al
ciberneticii, medic militar și scriitor; Eufrosin Poteca
(1786-1858), filosof și egumenul Mănăstirii Gura Motrului, în
biblioteca căruia a studiat și C. Rădulescu-Motru (1868-1957),
filosof și psiholog, creatorul unui sistem filosofic original;
Petre Vancea (1902-1986), medic și scriitor; Nicolae
Vasilescu-Karpen (1870-1964), fizician de renume mondial.
Dintre oamenii politici, amintim pe Ștefan Andrei (19312014), diplomat și scriitor; Constantin Argetoianu (1871-1955),
Petrache Cernătescu (1825-1892), familia Potârcă, apoi
artiștii-pictori Pandele Borină (1923-2011) și Jana Cernătescu
(1926-2006), criticul de film Manuela Cernat (n. 1945) și criticul
de artă V.G. Paleolog (1890-1979), primul din lume care i-a
apreciat genialitatea lui C. Brâncuși; inegalabilul și greu de
prins într-o formulă Tudor Gheorghe (n. 1945), fagotistul de
talie mondială Mihai Nenoiu (1937-2019), D. Otovescu (n. 1950),
istoricii Dinică Ciobotea (n. 1947) și Mite Măneanu (n. 1947).
În sfera literaturii, Piemontul Bălăciței a dat literaturii
române mari nume: istoricii literari: I.C. Chițimia (1908-1996),
Șerban Cioculescu (1902-1988), Fl. Firan (n. 1933), Emil Manu
(1922-2005), D. Tomescu (1886-1945) și mai ales scriitorii: D.
Ciurezu (1897-1978), Nicolae Dan Fruntelată (n. 1946), Mihnea
Gheorghiu (1919-2011), H. Grămescu (1926-2003), Ilarie Hinoveanu (1934-2013), Dan Lupescu (n. 1949), Tudor Nedelcea (n.
1945) N. Pârvulescu (n. 1942), Mircea Pospai (n. 1948), Cristina
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Tecoi (1933-2010), Mihalache Tudorache (n. 1950), Marius Tupan
(1945-2007) etc.
Și, ca un corolar al personalităților piemonteze, îl
menționăm pe actualul patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, P.F. Daniel Ciobotea (n. 1951). Deși s-a născut într-o
localitate timișană, patriarhul nostru Daniel (Dan Ilie fiindu-i
numele de mirean) își are sorgintea în satul Smadovicioara
aparținătoarea comunei doljene Secu. Tuns în monahism la
Mănăstirea Sihăstria din jud. Neamț (naș de călugărie: Ilie
Cleopa), cu studii temeinice în străinătate, urcă toate treptele
ierarhice: ierodiacon, protosinghel, episcop-vicar la
Arhiepiscopia Timișoarei, mitropolit al Moldovei și Bucovinei
(1990-2008) și patriarh (din 30 septembrie 2007). A fost
răsplătit cu numeroase diplome și medalii, cu titlul de
membru al Academiei Române. Din familia Ciobotea fac
parte și istoricii Dinică Ciobotea și Gabriel Croitoru.
Oameni și cărți din Piemontul Bălăciței este o carte scrisă cu
acribie științifică, după o documentare temeinică și ea o
consacră pe deplin pe autoarea ei, Rodica Pospai Pălăvan.
Cartea se constituie, cum mărturisește autoarea, într-„un
respectuos omagiu adus celor ce au lăsat în urma lor – dincolo de
moștenitori sau de moșteniri materiale – tezaurul de spiritualitate
transmis prin puterea cuvântului tipărit”.
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Pe urmele Iuliei Hasdeu,
însoțită de
Ion Luca Caragiale
Adriana UNGUREANU
Dedic acest articol elevilor Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din Chișinău
coordonați de doamna profesor Ala Radu, drept recunoștință pentru respectul
ce-l poartă patroanei lor spirituale, mulțumindu-le totodată pentru inspirație.

D

eși orice poveste ar trebui să înceapă cu „a fost odată, ca
niciodată...” eu voi incita cu o întrebare: oare câți am
fost conștienți de numele liceului unde am studiat? Fie că a
fost alegerea noastră, ori viața ne-a purtat pur și simplu între
zidurile unei clădiri celebre pentru a ne desăvârși studiile
preuniversitare, ne-a preocupat, în primul rând reputația,
apoi profilul, fără să ne legăm în vreun alt fel de numele
personalității care a devenit stindardul lăcașului cultural
respectiv și care a lăsat o puternică amprentă în istorie. Pe
vremea mea, dacă un liceu se numea „Mihai Viteazul”,
„Nicolae Bălcescu” ori „Gheorghe Lazăr”, însemna că
admiterea era cumplită, cu mulți candidați pe un loc, se intra
cu notă mare, iar absolvenții reușeau, în cea mai mare parte,
dacă nu în totalitate, din prima încercare, la cele mai bune
facultăți. Numele liceelor respective conta la prestigiul și
tradiția instituției (erau, la propriu, cele mai vechi licee din
București), dar nu știu ca elevii să fi fost impresionați,
neapărat, de personalitățile care le patronau.
Pe mine viața m-a ajutat să devin eleva Liceului „Ion
Luca Caragiale” din București. Spun m-a ajutat, pentru că eu
am nimerit acolo dintr-o întâmplare nefericită, asupra căreia
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nu insist acum. Important este de reținut faptul că am fost
„caragialistă”. Ignorând numele propriu din titulatură, pe
vremea mea profilul era industrial, adică accentul se punea
pe matematică și fizică – materii principale la examenul
pentru treapta a doua (admiterea în clasa a XI a), apoi pentru
bacalaureat – adică un fel de ceea ce în zilele noastre se
numește „profil real” la care se adăuga o calificare tare
amuzantă, de „prelucrător prin așchiere”. Spun „amuzantă”
pentru că niciunul nu știam să prelucrăm nimic, abia dacă
produceam câteva așchii după ce distrugeam bucăți dint-un
material din care ar fi trebuit să ne iasă o piesă (un ciocan sau
orice altceva).
Timp de patru ani, mie mi s-a părut numele de
„Caragiale” total neinspirat pentru un profil de mecanică,
deși eu, citind „Momente și schițe” încă din clasa a VI a, nu
mă puteam abține să nu-mi zic măcar în gând celebrul
fragment dintr-„O scrisoare pierdută”: „Anglia-și are faliții
săi, Franța-și are faliții săi, până și chiar Austria-și are faliții
săi, în fine oricare națiune, oricare popor, oricare țară își are
faliții săi... Numai noi să n-avem faliții noștri!”. Cu alte
cuvinte, în mintea mea, asociam profilul industrial al liceului
cu numele lui Caragiale, prin prisma calificării noastre de
„prelucrător prin așchiere” care echivala oarecum cu... un
„faliment” măcar la nivel spiritual, dacă nu altfel.
Cum locuiam în extrema sudică a capitalei, tramvaiul 34
mă purta aproape zilnic prin fața Liceului de Filologie-Istorie
nr. 1, cel care după 1990 a revenit la numele de „Iulia
Hasdeu”, pe care l-a purtat din 1926. Mi-au trebuit vreo 28 de
ani să înțeleg că acest traseu al adolescenței mele nu a fost
deloc o coincidență, ci tramvaiul acela lega, într-un fel,
numele Hasdeu de Caragiale. Am avut această revelație
când mă aflam la Câmpina, unde am descoperit o
consemnare a marelui dramaturg – după ce-l vizitase pe
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Bogdan Petriceicu Hasdeu. În articolul său, „O vizită la
Castelul „Iulia Hasdeu”, Caragiale spunea, printre altele:
„Dacă îngenunchezi în fața Mântuitorului, corpul său divin
i-l vezi în dreptul ferestrei scânteietoare de lumină al cărei
cadru îl înconjoară ca o aureolă”. Da, într-adevăr, chiar avea
dreptate, am observat și eu asta, nu neapărat îngenunchind,
ci stând pur și simplu pe scaun, venerând statuia. Curioasă
de fel, într-un asemenea moment de contemplare, m-am
întrebat: cum i s-ar fi părut lui Caragiale ideea mea de a porni
pe urma pașilor fiicei bunului său prieten?
Pentru că toți iubeau umorul, cred că ar fi recunoscut că
am avut o „inspirațiune imperioasă”, așa cum spusese și
într-” O noapte furtunoasă”. Apoi, citându-și aceeași operă,
ar fi devenit dintr-odată serios, constatând că într-una dintre
închipuirile mele l-am descris pe Hasdeu deznădăjduit după
moartea fiicei sale, șoptindu-mi: „De ce dă Dumnezeu,
omului, fericire, dacă e să i-o ia îndărăt?”. Eu parcă l-aș fi
auzit, așa am și scris în cartea mea, preluându-i ideea, dar
altfel.
Dar dacă m-ar fi surprins în starea de indignare și de
revoltă, când am descoperit că în ultimii 150 de ani realitatea
Iuliei a fost trunchiată, măsluită sau denaturată intenționat,
chiar de către cei care aveau menirea s-o înțeleagă, s-o apere
și s-o promoveze cum se cuvine, mi-e greu să cred că vestitul
Caragiale n-ar fi făcut uz de schița „Greu, de azi pe mâine...
sau unchiul și nepotul” numai ca să mă îmbărbăteze,
zicându-mi: „... să nu credem vreodată că protestele și
opintirile noastre vor face să iasă lumea din făgaș deodată...
Greu și foarte încet... se dezrădăcinează obiceiurile și
năravurile vechi... Cu toporul se curăță pădurea; lumea se
curăță cu vremea și cu răbdare... nu așa, de azi pe mâine!”.
M-ar fi lămurit că este un drept nedrept al celor care au
pus monopol pe numele Hasdeu, fiindcă ei au fost primii,
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având totodată privilegiul de a-și consolida imaginea de
„specialiști” pe care au cultivat-o sistematic, cu mare atenție,
profitând de ignoranți, adică de cei care citesc puțin sau
niciodată, nu se documentează suficient și se mulțumesc
doar cu ceea ce li se spune. Așa s-au creat „zeii domeniului”,
care declară cu aroganță, asemeni lui Caragiale, în eseul
„Intelectualii”: „... deștept ori ba, spiritual ori nerod, cu scaun
la minte ori lovit cu leuca... e destul că poate zice cu toată
siguranța „Eu?...Eu sunt un intelectual!”
Of! Oare asta înseamnă a fi cu adevărat intelectual al
zilelor noastre? Dar Hasdeu ce ar fi zis despre cei care au
trunchiat sau transcris opera fiicei lui, punându-i numele
alături de al lor, de nu mai înțelege contemporanul care este
scrierea originală a Iuliei și care este a autorului încă în viață?
Dar faptul că nu se mai știe de mult timp cum arată adevărul
ei și este prezentată ba ca „un copil care a visat să studieze la
Paris”, ba că „a murit fericită”, „nu ar fi iubit vreodată”, „a
avut logodnic”, „a declarat că este în ultima sa reîncarnare” și
alte abjecții de genul acesta... când, de fapt, nu și-a dorit să
plece din țară, a fost extrem de nefericită și chinuită, a fost
învăluită de iubire, chiar dacă nu a avut oficial niciun iubit
sau logodnic, scria în poeziile sale că se va reîncarna, chiar
credea în așa ceva și câte și mai câte! La 150 de ani se
vorbește de parcă ar fi mai multe Iulia Hasdeu și niciuna cea
adevărată. Iar asta se întâmplă pentru că lumea nu o citește!
Din punctul meu de vedere, intelectual este un om care,
cu cât știe mai multe, cu atât constată că nu știe îndeajuns, se
întreabă fără încetare, vrea să descopere dacă așa este cum
crede sau altfel; ascultă păreri, solicită confirmări. Respectă
originalul și adevărul istoric, mărturisește când se inspiră, își
respectă rivalul, luptă cu dovezi și prin forța argumentului.
Mediocrii, în schimb, se cred perfecți și autosuficienți, au și
dau impresia că le știu pe toate. Oricine își bagă nasul în
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„treaba lor” este mătrășit pe loc, tocmai pentru ca ei să nu fie
deconspirați. După umila mea părere, cine mistifică adevărul
istoric este un criminal.
Iulia Hasdeu promitea să devină un intelectual autentic,
cu mult bun simț. Iată ce-i scria tatălui într-o corespondență
din martie 1885: „sunt încă departe de a ști tot ce se poate ști!
Cât sunt de departe, Dumnezeul meu!... Asta mă face să
tremur. Un lucru mă consolează: că nu știm niciodată destul
și că cei mai mari oameni au încă de învățat. Numai că eu nu
sunt deloc mare femeie și trebuie să fiu; iată ce mă aruncă –
din nou – în neantul meu.” Un copil de numai 15 ani
conștientiza cât mai are de muncit pentru a-și modela
propriul spirit prin învățăminte, înțelegând că adulții au
menirea de a nu înceta acumularea de noutăți. Unii ar
considera o stare de normalitate a unui adolescent copt
pentru vârsta lui. În realitate, este dovada unei maturități
precoce, care ne servește și nouă, celor atinși de înțelepciunea
vârstei, să ne inspirăm și să nu uităm îndemnul ei de a nu ne
opri din învățat. De ce oare cei care pretind că au studiat-o pe
Iulia Hasdeu nu au înțeles că niciodată nu vom cuprinde
întregul cunoașterii într-o viață, ci doar frânturile ei? Și dacă
totuși au înțeles, de ce au tendința de a-i opri pe alții care
intenționează să completeze cu alte frânturi pentru a clădi
întregul?
Cei care pretind că știu totul despre Iulia Hasdeu și doar
ei au dreptul să o prezinte lumii, este ca și cum ar aduce o
blasfemie, întinând scopul nobil al cercetării. Fiecare are
dreptul să împărtășească propria-i descoperire, iar ceilalți
ascultă și se implică în dezbatere, cu dovezi și argumente.
Dar, o mare tăcere se întâmplă tocmai pentru că nu e studiată
suficient.
Dacă Iulia ar fi citită mai intens, am înțelege dorința ei
mărturisită printre rânduri, aceea de a fi cunoscută
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oamenilor și am percepe astfel dragostea ei pentru adevăr. În
acel suflet de poetă, măcinat de suferință, a mocnit dorința
recunoașterii întregului efort artistic. Pentru că a fost cu prea
mult bun simț, nu a avut parte de glorie în timpul vieții. Nu a
știut și nici nu a vrut să profite de relațiile tatălui său, dar a
visat fără încetare și a tot sperat la momentul în care va
prezenta lumii creația ei în formă desăvârșită. Acesta este
motivul pentru care versurile ei aveau mai multe variante,
așteptând-o pe cea perfectă, care să-i placă – ei și lumii
întregi. Nu i-a fost dat, nu a mai apucat, a plecat, lăsându-și
părinții într-o durere fără margini și neîmpăcați cu acest
destin. Mulți au înțeles, dar unul dintre cei care le-a fost
alături, care a căutat să-i înveselească, să le aline suferința și
să le ofere prietenia, în simplitatea ei, a fost marele
dramaturg Ion Luca Caragiale.
Cartea pe care am scris-o despre viața Iuliei Hasdeu, a
fost un real succes, se vinde foarte bine, mi-a adus
recunoaștere literară, elogii, diplome și mi-a consolidat
statutul de scriitor, dar și de erou, prin curajul de a aborda un
subiect delicat. Ar fi trebuit să fiu mulțumită și să mă opresc
din acest drum, să mă dedic altor scrieri interesante. În timp
ce publicul meu s-a bucurat enorm de inițiativa mea,
hasdeologii – așa puțini și aflați pe sfârșitul vieții – s-au
încrâncenat pentru nesăbuința mea de a-mi „adjudeca” o
felie din „prăjitura” lor și de a-i îndepărta din lumina
reflectoarelor. Aș avea toate argumentele să spun: „Gata!
Ajunge! Ce altceva mai urmează?” Vă mărturisesc cu toată
sinceritatea toate acestea, tocmai pentru a înțelege că succesul
nu este un dat, ci este o luptă permanentă și o muncă de
convingere deloc ușoară. Trebuie un anumit caracter pentru
a rezista și a continua ca și când nimic nu s-a întâmplat.
Între timp, pentru că de profesie sunt doctor în economie
și afaceri internaționale, am mai scris și publicat o carte de
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antreprenoriat, sperând să găsesc o oarecare pace în jurul
meu și să-mi justific valoarea. Dar viața a făcut să particip în
octombrie la o conferință organizată la muzeul Bogdan
Petriceicu Hasdeu din Chișinău, apoi mi s-au ivit o serie de
invitații, context în care mi-am băgat nasul iar în documente
și numai bine că mi-au mai apărut idei, de parcă aș fi atrasă
spre acest univers al Hasdeilor, ca și cum nu ar fi suficient
explorat. Chiar așa și este! Am înțeles că atâta timp cât există
forța documentelor și a argumentelor, lupta este departe de a
fi încheiată.
În această situație, odată ce am deslușit o parte a
misterului Hasdeu, pot fi eu oare împăcată? Ce mă oprește să
întreprind ceva care să îi pot îndeplini dorința Iuliei, mai ales
acum, când nu este inclusă în programa școlară și este
ignorată (în sensul de necitită) chiar și de cei care sunt
patronați de numele ei – cum ar fi elevii liceului sau membrii
asociației omonime? Cum pot sta cu mâinile în sân când
descopăr idei bune – ale mele sau șoptite de Măria Sa,
Inspirația! – și există oameni care mă ajută, cu inima deschisă
și fără obligații, să le realizez? Așa că am trecut la treabă.
Pentru sărbătorirea celor 150 de ani când Iulia a venit pe
Pământ, care s-au împlinit în luna noiembrie a anului trecut,
visam un eveniment grandios, la Teatrul Odeon, așa cum
și-ar fi dorit (bine, să fiu corectă, ea ar fi vrut la Odeonul din
Paris), unde să fie o seară dedicată ei, în exclusivitate. Dar nu
am avut timp, pentru că am lansat, cum am mai spus, o a
doua carte în acest an, pe care am scris-o în această vară.
Nemulțumită de planurile altora în ceea ce o privește, dar
fiind totodată supraaglomerată, am pregătit ceva mai
„modest”, la Muzeul Național al Literaturii Române. Inițial
m-am necăjit că nu am reușit să rezerv data de 14 noiembrie
– când s-ar fi cuvenit – ci abia 20. Apoi, în spirit caragialesc,
adică optimist și comic, mi-am dat seama că este mult mai
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bine așa, încurajându-mă că Iulia poate fi sărbătorită în orice
zi – cifra rotundă de 150 ține un an întreg, până în octombrie
2020, deci am timp să planific tot ce-mi propun și chiar mai
mult de atât.
Odată stabilită data (pe 19 urma lansarea noii cărți, un
eveniment unde erau invitați doi miniștri și multă presă, iar
totul trebuia coordonat perfect, fără fisură), mă îngrozea
gândul că pe 22 aveam o conferință științifică tocmai la Iași și,
colac peste pupăză, mai trebuia să pregătesc un articol
științific. Timpul trecea nemilos, iar eu mă risipeam în trei
direcții, ba îmi mai vedeam și de orele mele de la facultate.
Evenimentul de la Muzeu se apropia la fel de neînduplecat,
iar eu nu știam ce va fi. Ba nu, singura chestie clară era afișul:
împreună cu Elena Loreta Popa (responsabilul cu
evenimente de la muzeu) decisesem să nu apară niciun
nume în afară de... Iulia Hasdeu. Ne-am gândit să fie doar ea
vedeta, iar toți ceilalți, fanii și prietenii ei. Dar cine să fie
„ceilalți”, doar Dumnezeu știa! Cu doar câteva zile înainte de
data de 20 noiembrie, desfășurătorul evenimentului parcă se
așeza singur în program, aproape de la sine, ca o minune.
Minunata doamnă profesoară de la Liceul Teoretic Iulia
Hasdeu din Chișinău, Ala Radu – să fie sănătoasă, că tare
ne-a ajutat! – a venit cu ideea unui schimb de mesaje dintre
liceele omonime, de la Chișinău și București. Am solicitat
mesajul mai repede, era perfect pentru eveniment. A fost
primit la timp și transmis, încă de la începutul serii cu
pricina, în foarte bune condiții.
Cum orice eveniment are nevoie de câteva nume
consacrate – propuse de Loreta și de mine – am avut noroc:
au confirmat aproape toți prezența de la primul apel
telefonic – criticul literar Christian Crăciun, scriitoarele Catia
Maxim și Daniela Trandafir. Dacă tot vorbim de minuni,
domnul Octavian Onea a fost surpriza serii, pentru că ne-a
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vizitat fără să ne anunțe, dar tare ne-am bucurat, având în
vedere calitatea domniei sale de fost director al Muzeului
„Bogdan Petriceicu Hasdeu”, unul și același lucru cu
Castelul „Iulia Hasdeu” din Câmpina. Artiștii au început să
apară și ei – elevi ai Trupei de Teatru Joc și ai Clubului
Copiilor Sector 1, coordonată de Magda Băcescu și de Ștefan
Apostol: Horia Mihai Danciu, Ilinca Ivanciu, Anamaria
Ștefania Năstase.
Cum totul trebuie să aibă un rost, un public care să
asculte, să aplaude, să învețe și să o cunoască pe Iulia, tinerii
ar fi fost varianta ideală. Dar de unde? Câteva telefoane date
de Loreta și de mine, apoi de câțiva prieteni, inclusiv de
actrița Doina Ghițescu, au rezolvat și această doleanță. Am
reușit să aducem elevi de la clasa a IX a F, Colegiul Național
„Iulia Hasdeu”, clasa a X-a B, Liceul Teoretic Bulgar „Hristo
Botev” (nu încetez să-i felicit și să mă bucur sincer de
prezența lor – singurii care au venit special pentru că au
văzut afișul la MNLR) și clasa a X a E de la Liceul Teoretic
„Mihail Sadoveanu”. Și cum am putut marca printr-o mică
amintire cei 150 de ani de la nașterea unei celebre, dar nu
prea citite scriitoare? M-am gândit că Iulia obișnuia să scrie
pe caiete cu copertă de mucava – știu, nu se mai găsesc în
zilele noastre, dar am realizat că niște caiete obișnuite ar fi
binevenite pentru orice licean; în plus, un creion înlocuiește
cu succes pana sau tocul de altădată, cu toate că pe vremea
Iuliei existau și creioane. Primul telefon dat prietenei mele,
Emilia Alexandru, mi l-a recomandat pe domnul George
Neagoe, care a fost mai mult decât un înger păzitor și-am
avut și așa ceva. Dar pentru a conferi plusvaloare acelor
caiete, se cuveneau scrise niște versuri de-ale Iuliei, să nu
uităm că scopul a fost acela de a o face cunoscută pe poeta
Iulia Hasdeu. Buna mea prietenă, Roxana Ciolan, s-a
încumetat să scrie 60 de strofe pe 60 de caiete.
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Așa s-au aranjat toate, de la sine, cu ajutorul Providenței
și a oamenilor cu minte multă și suflet bun. Am trăit o seară
plină de tinerețe, iar în Muzeu a răsunat numele Iuliei, cum
nu s-a mai auzit vreodată. Mesajul elevilor Liceului Teoretic
„Iulia Hasdeu” din Chișinău a fost extrem de apreciat la
evenimentul nostru. Noi, adulții, am plâns. (Nu ascund că
după „Sărut mâna, doamna Ungureanu!” am bocit acasă,
imediat ce l-am primit.) Impresionant moment, aș spune că a
fost cel mai reușit al serii noastre.
În timpul evenimentului, mi-am amintit secvența pe care
l-am relatat-o în cartea mea, cel de la Saint-Sulpice, când au
invitat-o tinerii francezi pe Rebeca să asiste la ritualul lor
religios, convinsă fiind că, de fapt, era mâna Iuliei, care a
dus-o printre ei. Am înțeles pentru a nu știu câta oară că Iulia
vrea să fie cunoscută celor de vârsta ei. Totul a fost atât de
minunat la MNLR, exact așa cum ar fi spus și Caragiale în
„Repaos dominical”: „Petrecerile cu mult înainte pregătite,
rar se întâmplă să iasă bine; cătă vreme, cele încinse alea din
întâmplare, pe negândite, aproape totdeauna izbutesc
frumos...” Mare adevăr, maestre!
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Dintre sute de catarge

Francisc
BALOGH

Poem
Am ascultat
frunzele toamnei
pribegind
pe urmele sufletului tău.
Versurile te urmăreau
ca să te răpească
dintre coperțile întredeschise
ale iubirii.
Cu fiecare freamăt de reverie
al aleilor
mai urcai cu mine în gând
o treaptă
spre cerul siniliu al poeziei
de unde nu cad nici ploaie,
nici zăpadă,
doar păsările nimerite-n zbor.

Floare de hârtie
Un licăr de lumină
răsărit din sâmburele nopții,
un flutur nocturn
ce brodează tăcerea,
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o floare de hârtie neînrourată,
măiastră prin loialitatea ei,
poemul (scris pe hârtie)
fragmentat de unghiuri și fațete,
pătrunzător parfum al perplexității.

Intermezzo
Înserarea mă masează
cu mâinile ei reci de mort
în interiorul acestui cub
de doisprezece metri pătrați,
printre onomatopeele dușurilor,
toaletelor (din vecini)
ce trec de pereții subțiri
poemele gheomotocite
aruncate la întâmplare.
Act de iubire sado-maso
ce-mi inundă absența
oricărei emoții –
străbunicii și-au trăit viața
la demisol
așteptând ziua în care
am să vin să le bat la geam
cu un poem.
Pașii celor din schimbul doi,
destine
însumate,
miriapode în locomoție,
o scânteie de acalmie,
un greier blocat
în debaraua de la etajul patru
cântă dorul ierburilor înalte,
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ușa clădirii răstrântită,
pe geamul aburit al căreia
ne scriam versuri
de pe o parte și alta –
amintiri din care trag
un ultim fum.
Orizontul redus
la un ochi de lumină
contemplativ.
Înserarea mă masează
cu mâinile ei reci de mort,
întors intempestiv
pe o parte și alta
ca un greier captiv
într-o cutie de chibrituri.

Fantă nocturnă
Ultimul licăr încercănat al înserării –
întunericul adulmeca neîndestulat,
se cuibărise la pieptul nostru
pui de pasăre prădătoare,
tăcerea cobora cu suflu tăios
de înger al amurgului,
timpul șchiopăta
pe străzile strâmte ca vizuinile.
Trecătorii cu priviri sălbăticite – de pradă –
băteau în retragere,
prin norul de praf de aripi,
fluturi nocturni.
Luna – fantă de lumină – filtrul inimilor.
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Vasile
ANDREICA

moderato allargando
azi nu-ți mai spun cuvinte de prisos
mi-ajunge să-mi vorbească numai ochiul
în timp ce-ți desenez în palmă crochiul
unui medalion misterios
care să îți cuprindă nesfârșirea
într-un oval de-argint suflat cu jad
căci nu mă-nteresează rai sau iad
de nu-s unit cu tine-n confiirea
pe care filosofii o clamează
drept bun suprem al existenței noastre
dintr-un pământ pietros cu zori albastre
ce-n noi deșertăciunea colorează
scăldând privirea-n valuri de uimire
iscate din oceanica iubire.

allegro aperto
când ți-am deschis seiful te-ai repezit hulpavă
să mă cunoști și-n suflet temeinic să-mi deretici
ai dat de vorbe goale de șarlatani eretici
de flori și frunze moarte și sudori reci și bravă
arunci cât colo boarfe mucegăite-n ladă
cu umede batiste speli pete sângerii
mă cauți curioasă-n străvechi fotografii
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alini dureri ce nu-mi pot permite să se vadă
zâmbești făcând cu ochiul trecutelor iubite
săruți sfioasă mâini de rudenii și strămoși
complexe împletite în inimă-mi descoși
și nu lași loc de spaime și jeluiri coclite
apoi te speli și-n taină cuminte fără frică
te-ntinzi în mine toată și torci ca o pisică.

tempo di minuetto
îmi stă pe limbă un poem
dar să-l rostesc nu prea mă lasă
trudiții șapte ani de-acasă
închiși în spiritul boem
ce mă culege de sub masă
când noi poeții stăm și bem
exorcizând orice blestem
ce inimile ne apasă
storcând din noi celule stem
încât și moartea e geloasă
și zvârle-n vid tocita-i coasă
căci dor nemuritor avem
de dragoste nepăcătoasă
așa că tac – și-n gând te chem.

allegretto un poco moderato
stam închis în podul minții
de-ale lumii m-ascundeam
nimeni nu știa ce am
de-mi strâng inima cu dinții
nașterea-mi disprețuiam
îmi certam în gând părinții
că n-au fost în rând cu sfinții
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sensul vieții-l renegam
nu-mi păsa de cin și neam
nici nu cântăream arginții
fără noimă-i cheltuiam
de-ai fi zis că-s văr cu prinții
și-mpotriva rugăminții
muzelor nici nu cream
până-n ceasul sfânt când am
dat de ochii tăi,
cuminții.
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Alexandru-Eusebiu
CIOBANU

***
Zâmbetele umane falsifică imagini,
pe tarabe se vând mâncare, alcool, droguri și zgomote
electorale.
din ruină ne dezbrăcam toată istoria,
toată istoria sufletească...
sunetul clapelor vibrează
atent în întuneric.

Politica emoțional-organică
Emoțiile și organele se contopesc în țări
țara inimii, plămânilor, organelor genitale,
lacrimilor, zâmbetelor....
lista poate continua.
Creierul e președintele mondial
al parlamentului din tine,
dorința regimului trupesc
e hărăzit morții.

Erezii
Mâinile strâng în somn noaptea,
durerea vine și pleacă odată cu timpul,
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ceasul anunță secundele
scurse în paharul umilinței
anotimpurile trec...
Îmbătrânim odată cu visele,
pe geam curg lacrimile și bucuriile vieții,
în culise se plănuiesc prematur
ereziile vârstei...

Neființă
Buzele sărută
mâinile murdare
ale vinovăției,
egoul varsă lacrimi
în poala bătrânilor
ce nu mai lasă loc altei renașteri.
Râurile de sânge
sufocă țipetele...

Desfrânare
Pe umeri mei zac
mii de femei goale
în așteptarea preludiului.
Mâinile frământă nuditatea,
papilele gustative, sânii,
gândul nocturn dezbracă
poftele din dormitor...
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Florina
JUNCU

Voi pe lângă mine
Negreșit trebuie
să îmi cresc aripi
de zână.
Ce să mă fac eu cu voi
pe lângă mine?!
V-ați uitat la tabloul meu
și apa mării a început să
curgă afară,
corabia a fost suflată de vânt
până în marginea ramei,
era să o rupă și să intre
în sufragerie.
Ieri ați deschis o carte
și m-am trezit cu un pitic
cerându-mi un ibric,
l-am pus în castelul
de carton,
lângă soldățeii vorbăreți,
cu baterii nou cumpărate,
să nu se mai plângă
de singurătate
și să facă baie

în intimitate.
Și, când să mă bucur
de liniște,
o suflare de dragon
a împrăștiat rufele
de pe balcon,
cavalerul gălăgios îl urmărea
cu înverșunare încordată.
– Ia stați un pic! am strigat,
am o plăcintă cu mere
de la fata asta cu scufie.
Hai, luați o felie
și apoi treceți înapoi
fiecare la locul său!
Negreșit trebuie să găsesc
o carte
de magie
să opresc timpul în loc.
Ce mă voi face eu fără voi
pe lângă mine?!
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Debut
Cornelia HANET

Născută

în 13 mai 1973, în comuna
Negrilești. Membră a Cenaclului TRILL
Poezia Corneliei Hanet și sinceritatea
acesteia reprezintă unul și același lucru. În
timp ce o bună parte dintre poeții contemporani se bazează pe
autobiografism în scrierilor lor, nuanțându-și versurile prin filtrul
propriilor experiențe, Cornelia Hanet pornește din direcția inversă.
Fără să aibă în momentul de față un arsenal specializat în
construcția textelor, ea vine cu un plus, acela al autenticității
trăirilor. Aștept momentul în care se vor întruni toate elementele
care definesc forța unui text în cadrul poeziei ei. Râurile se îngroașă
în aval, iar Cornelia Hanet a depășit de ceva vreme zona izvorului.
(Toni CHIRA)

Poveste de vis
Degeaba-nchid ochii, nu pot să adorm,
Am prea multe flăcări prin vene,
Îmi curg prin celule prea multe văpăi
Și liniștea nu-i pentru mine.
Mă plimb printre gânduri ‘nainte ‘napoi,
Îmi scapă printre degete sufletu-n jos,
Se-nfundă încet printre munții de sloi
Și-i tot un adânc văpăios.
Ce iad! Ce flăcări de spumă gălbui!
Ce munte de lavă enorm!
Ce chin de nu poți să-i spui nimănui –
Degeaba-nchid ochii, nu pot să adorm!
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Ploaia
Ai trecut râzând
Printre norii de plumb,
Fetiță capricioasă cu degetele roșii
Mângâind florile,
Colorând curcubeiele.
Prințesă albastră cu ochi visători,
De-ai putea inunda cu zâmbetul tău
Toată întinderea unui pământ viciat,
Tot tumultul mizer de trecut adunat,
Și-n urma ta să rămână
Doar liniște, / Curcubeie,
Flori / Și lumină!

Poveste
În loc de ochi mi s-au născut în trup izvoare
... și ce pelin îmi curge printre mușchi!
Cât plumb se strânge vara prin răzoare
Și ce amar de dulce îmi este gustul tău!
Sufletul tău a-ngenuncheat în neaua lucitoare
Și roagă amintirile să se întoarcă
Și nimeni undeva n-aprinde-o lumânare
Și urlă a pustiu în mine frigul crud.
Mi-au crescut în trup, în mâini, cruci sure
și am aflat morminte neacoperite-n mine
și-n loc de morți, explozie de floare,
petale ce-s strivite de cârtițoi haini.
Și te iubesc chiar dacă nu mă lasă,
chiar de lovesc și chiar dacă mă doare!
Durerea în celule împrăștie candoare,
căci mi-au crescut în trup, în loc de ochi, izvoare...
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Atitudini

Un derapaj lamentabil și regretabil

P

rintre cărțile bizare apărute anul trecut prin Sătmar se
detașează cu grație cea a Mariei-Genica Letai – „Emoție
și... amuzament”, apărută la editura Eco Print. Despre
virtuțile lirice ale acestei doamne au mai scris și alții, mult
mai aplicat așa că nu vom insista, dar totuși nu putem să nu
constatăm că promisiunile de pe copertă nu le-am regăsit
printre pagini. Care emoție? Ce amuzament?
Poemele sunt în manieră clasică, fără vreo urmă sau
aromă de originalitate. Amuzamentul însă pare că este
ascuns în secțiunea „Catrene cu satiră și umor de zâmbet
aducător” dar din păcate, autoarea derapează în atacuri
suburbane și nefondate la adresa unor scriitori sătmăreni, iar
pe unii dintre aceștia nu ezită să-i calomnieze, așa cum este și
cazul poetei Dana Cristea. Noi credeam că senectutea aduce
cu sine un plus de înțelepciune și de echilibru dar se vede
treaba că doamna Letai are încă inima zburdalnică și mai
vrea să guste din plin, sau poate doar pe apucate, fructele
târzii din toamna iubirii. Chestia aceasta poate că ar stârni
amuzamentul, dacă printre catrene nu s-ar fi strecurat acei
șerpi mici și veninoși, iar după citirea lor vei zâmbi amar.
Nu mai puțin deplasat ni s-a părut un așa-zis poem
numit „Dialog” care nu este altceva decât un atac extrem de
dur la adresa comunității romilor, în care aceștia sunt făcuți
„soioși”, leneși, cerșetori, hoți și pușcăriași, epitete jignitoare
care nu pot face cinste unui om al condeiului. Dezolarea
noastră este cu atât mai mare cu cât știm că doamna acesta a
fost o viață întreagă profesoară de limba româna, versurile ei
căznite, construcțiile verbale chinuite, sunt de-a dreptul
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jalnice, nemaivorbind de cacofoniile stridente, cum ar fi:
„dacă cartea mea nu-ți place” (Criticilor mei, pag. 115).
Desigur, volumașul cu pricina nu ar fi atras niciodată
atenția adevăraților iubitori de poezie dacă nu ar fi existat
aceste câteva texte infame. Din păcate, astfel de demersuri –
așa-zis lirice – compromit adesea ideea de literatură
adevărată, ca să nu mai vorbim despre condiția scriitorului,
despre respectul de care breasla scriitoricească ar trebui să se
bucure.
Ne simțim obligați se ne delimităm categoric de tipul
acesta de derapaj și să ne exprimăm dezacordul atât în fața
lipsei valorii, cât și față de conținutul total deplasat al unor
astfel de făcături.
Asociația Scriitorilor de Nord-Vest Satu-Mare
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Stimați colaboratori ai revistei Cronograf,
vă invit să ne trimiteți texte
pentru viitoarele numere ale revistei.
Textele să fie redactate în format word,
times new roman, 12.
- să fie scrise cu diacritice
- să fie corectate de autor
- să nu fi fost publicate în alte reviste literare
- textul să fie de max. 4-5 pagini
Împreună cu textele, vă rog să atașați o fotografie
cât mai clară și un scurt cv literar.
Nu publicăm tot ce primim, ne rezervăm dreptul
de a refuza sau redistribui unele texte
în numerele următoare.
Cu deosebită considerație,
Loredana A. Știrbu – secretar de redacție
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DAN NEAMU (n. 1 octombrie 1949,
Bălăci ț a , jud. Mehedinți) . Graﬁcian,
pictor autorizat în restaurarea monumentală medievală de patrimoniu și
ilustrator de carte.
Lucrări de-ale sale au fost expuse, de-a
lungul anilor, în numeroase spații de
expoziție din țară și străinătate.

