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_____________ 
POPA, Paulina, 
poet, eseist, director al  
revistei Semne-Emia”, Deva. 
 

PAULINA POPA 
 

O LUME ATEMPORALĂ, 
O LUME ACULTURALĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privesc în jur şi mă sprijin pe supoziţia că ochiul 
meu, obişnuit cu policromia naturii, cu frumuseţea pe care o 
selectează din jur, mă înşeală şi nu lumea pe care o percep a 
fi vinovată de utopia care ne sufocă. Dacă nu aş crede asta, 
atunci cu siguranţă locul nostru, cei care ne credem sau ne 
considerăm a fi entităţi culturale, mecanisme culturale, 
suflete culturale, locul nostru nu este aici în această 
degringoladă a maşinăriei pe numele său putere, o 
maşinărie abjectă care ne ridică şi, de acolo, dintre fiarele 
contorsionate ale unor mecanisme care nu intră în sfera 
noastră de preocupare, ne dă drumul, ne izbeşte într-un 
pustiu pe care l-am ignorat. 

Apariţia bruscă a unei democraţii despre care nimeni 
nu ştia nimic real (toată cunoaşterea democraţiei era 
livrescă, ne mulţumeam cu ceea ce citeam în cărţile 
cumpărate pe sub mână) ne-a dus cumva într-un spaţiu pe 
care cei poziţionaţi în punctele cheie ale democraţiei, 
printre care ne-am putea enumera şi noi, cei care am 
condus, ori noi, cei care am crezut că am condus publicaţii 
culturale, l-au ignorat crezând că o culturalizare a oamenilor 
se va produce de la sine, că totul este bine poziţionat, că 
totul se alcătuieşte de la sine.  

Am trăit momentele unei evoluţii tehnice cu o viteză 
care ne-a dezintegrat fiinţa morală şi ne-am trezit în faţa 
unui zid de pulbere în care, dacă am întins mâna, nu am 
găsit nimic, sau, da, am găsit pustietatea. Sau cel puţin am 
crezut noi că nu am găsit nimic. Da, am găsit un gol de 
morală care se accentuează pe zi ce trece. Ne învârtim în 
acelaşi loc asemenea vâslaşului care vâsleşte cu o singură 
vâslă. Mi-e teamă de un ALT zid spectaculos, ispititor, cel 
care ascunde o mare prăpastie atemporală. 

Nu voi face aici teoria atemporalităţii, chiar dacă 
simt că nimic din jur nu mai are legătură cu timpul meu, cu 
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timpul nostru, că totul se mișcă înafara cadrului concret (istoric…) 
Caut o motivaţie a prezenţei noastre în aceste momente, caut o motivaţie a timpului 

meu şi pe măsură ce totul (care în fond nu este chiar nimic) se dezintegrează, scriu: 
 

 Dacă aş scrie un jurnal, acestea ar fi stările: 
Doresc să mă revolt, împotriva cui? 
Doresc să ridic braţul, să mă răzbun, împotriva cui? 
Unde este cumpătul?  
De ce strigăm toţi în acelaşi timp şi 
De ce nimeni nu ascultă pe nimeni? 
De ce ridicăm ziduri (de sârmă ghimpată, de metal, beton, ură…)? 
Nu vedem cu ochii pe care îi avem, că şi ceilalţi sunt oameni cu suferinţele lor. 
Un copil urlă de foame, altul este rănit 
Oameni cu picioarele goale înfruntă mecanismele urii 
Guverne şi guvernanţi dominaţi de teroare 
Va fi unul care va ucide care va ține arma sus  
Nu mai poți vorbi/ ești cuprins de o cămașă țesut de alții/ nu de mama ta 
De frica echilibrului pierdut în timp totul alunecă în hău 
Poezia este o stare de graţie? 
Poezia este o stare de luptă, 
O stare aparte în atemporalitatea lumii! 
Poezia urcă pe scenă şi cântă? 
Plânge, nu cântă poezia, se cântă, vaiete se aud, nu triluri de nuntă! 
„! a fost securist!”, „! a turnat la securitate!”. 
Câinii stau culcaţi la picioarele noastre, scot un scâncet sinistru! 
Doresc să lupt, împotriva cui? 
Doresc să mă rog, 
Mii de vorbe mă trezesc din stare! 
Asimilez prezentul printre mii de imagini ruginite.  
Mii de refugiați forțează frontierele, 
Noroaiele stau să înghețe, 
Cerul se prăbușește peste noi, 
Tanti din colțul străzii îți vinde ceașca ei de cafea la un preț de nimic. 
 
Citesc printre mormanele de maculatură care ne invadează spaţiul, indiferent dacă le 

dăm sau nu voie, despre zecile de festivaluri literare desfăşurate în diverse spaţii geografice 
ale ţării şi exult de fericire atunci când citesc despre ele. Mă întristează, totuşi, faptul că noi 
vorbim, noi urcăm pe podium, noi ascultăm, noi ne exprimăm opinii -  pentru noi. Unde este 
publicul? Cine ascultă?  Pentru cine recităm, unde sunt tinerii?  

Se scrie şi e foarte bine! Dar cine, cum şi cu ce enorme greşeli (uneori greşeli din 
tipografie, alteori din corectură… de cele mai multe ori din neştiinţă). 

Unde sunt poemele care tună, care urcă totul în înaltul cel mai înalt ( vezi Gellu 
Naum), unde sunt trăirile, stările de zbor ori de cădere până în adâncul cel mai adânc? 

Nu mai suntem oameni? Nu mai ştim trăi?  
Privesc o fotografie a lui Alex Ştefănescu, din anul 1968, postată de domnia sa pe un 

spaţiu de socializare. Un excepţional exerciţiu de dragoste, un antrenament pentru iubire. 
Splendidă imagine! Unde mai sunt acum cei care ar putea deschide brațele în natură și nu în 
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mijlocul unor interese abjecte, mizerabile, de grup? Nu exclud o imagine în care nu 
comuniunea cu natura stârneşte poemul, ci poate o lume virtuală pe care nu o pot prefigura, 
sub nicio, formă a fi fiinţând.  Poate că acesta ar fi motivul pentru care atemporalitatea este 
o mare întrebare. Şi pentru că tot despre atemporalitate putem vorbi şi atunci când transferul 
a mii şi mii de tineri în spaţiul virtual creează o imagine pe care o înţeleg doar sub forma 
unei grave pierderi în nimic, a unei grave dezumanizări (dacă cineva mai ştie ce este 
omenia). Toţi întind mâna şi cer, unii au uitat anii de teroare şi acum nu ştiu ce doresc.  

Ne sunt denigrate poemele! 
Degringolada ucide.  
Valori şi nonvalori, timp şi netimp, cultură şi non-cultură, oboseală! 
Acesta să fie cadrul istoric în care se desfășoară poemul, lectura, creația, viața 

noastră?  
Acesta să fie timpul meu, al tău, al tuturor?  
Ochiul este vinovat că l-am obișnuit să se deschidă spre altă dimensiune a vieții? 
Ar trebui să ne întrebăm ce se va întâmpla atunci când niște analfabeți, care au zeci 

de file de maculatură publicată pentru că au bani, vor ajunge să se cațere sus și vor dirija 
UNIUNI tot de ei înființate (și asta pentru că nu suntem verticali și ignorăm esențele, 
subiectivismul și interesele, stăpânind spațiul). Poate n-ar fi lipsit de importanță să citim 
Augustin Buzura (în revista ”Cultura”):” Cei tineri nu îşi pot imagina ce a însemnat 
cenzura şi dictatura unor analfabeţi şi nici nu au cum să simtă aerul de grotă ce însoţeşte o 
asemenea lege. Mai ales la noi, unde ignoranţa şi lenea intelectuală sunt la loc de cinste. 
Şi unde imensa majoritate a intelectualilor nu dau semne că ar vrea ceva, că ar dori să 
impună vreo idee, vreun proiect în folosul ţării. O singură lozincă poate fi citită pe buzele 
tuturor: „Să ni se dea!“.  Am citit lista domnului Alexandru Florian, adică a Institutului 
”Elie Wiesel”, şi, după cum se poate observa, incriminaţii – Eliade, Cioran, Vulcănescu, 
Crainic şi câţi vor mai fi fiind – le-ar face faţă cu uşurinţă tuturor cenzorilor şi teroriştilor 
culturali.  Aşa cum s-a întâmplat şi în cazul lui Eminescu, denigratorii nu sunt, în ultimă 
instanţă, decât nişte lustruitori de socluri sau nişte porumbei a căror „operă“ o spală 
ploaia sau cei ce întreţin curăţenia oraşului.”) 

Poate n-ar fi lipsit de importanță să ne amintim că un haos moral poate să aducă unul 
social, unul material. Un haos moral, un haos cultural poate să aducă tragedie, ură, 
suferință! 
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MONICA-RODICA IACOB 
 

 
POEME 
 
 
 
PENTRU UNII, BANAL… 
 
 
Moartea face parte din destin 
Destinul meu a fost să fiu mama ta, 
Dar noaptea când casa e goală 
Mă gândesc la tine, copile. 
 
Este ca în viaţă: 
Trebuie lăsat ceva în urmă 
Să poţi merge mai departe. 
 
 
DIVERSITATE 
 
 
Poezia este o stare aparte 
în grădina cu vinete, 
 
La stânga 
S-ar putea să cad 
într-un canal colector, 
Așa că nu mă las devastată 
de rigurozitatea rândurilor de pătlăgele 
din faţa mea, 
 
La dreapta 
Căciuliile de mac mi se lipesc de obraz, 
Îşi scuipă conţinutul precum gloanţele 
direct în gura mea, 
 
Sunt demnă de simpatie, 
chiar dacă ochii aleargă în toate direcţiile 
mai ceva ca o mitralieră. 
 
XXX 
 
Ca o săgeată, 
Prin faţa geamului 
O pasăre mare şi neagră 
Trece în zbor,  
Tulbură crengile de liliac. 

 
 

_____________ 
IACOB, Monica-Rodica, 
scriitor, Arad. 
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XXX 
 
E târziu! 
Mă opresc în faţa oglinzii 
înainte de a mă băga în pat, 
aud pocnetul lucidităţii din fiecare moleculă a 
lemnului,  
văd imaginea ridată 
cu palmele ce îmi susţin faţa 
Apoi 
Aud flascul braţelor prăbuşite 
de-a lungul corpului. 
 
Această pasăre ciupelită de pene!... 
 
Ehei, ehei… 
Mai zboară în aer 
Peste evoluţia mea 
Din când în când 
O pană… 
 
DIALOG 
 
“- Când vii acasă e sărbătoarea!” (spun) 
- ”Vezi?” (zise puştiul) 
De aceea biserica e invidioasă pe tine 
Căci tu, mamă, ai cele mai multe sărbători! 
 
 
TRAMVAIUL CEL TÂNĂR 
 
E seară de iarnă, dar fără zăpadă 
Urc în tramvai, 
Mă aşez pe locul de lângă geam, 
În faţa mea un tânăr: 
Cu blugi, adidaşi şi părul negru legat la spate 
într-o coadă lungă, 
Tramvaiul ne poartă 
Şi traversăm oraşul pregătit de Crăciun, 
Tânărul din faţa mea vorbeşte la telefon 
Apoi îl închide 
Bagă mâna în rucsacul de pe genunchi 
Scoate o carte groasă şi citeşte 
Este  un roman, 
Nu priveşte spre nimeni, e impasibil, 
Parcă ar fi în metroul american 
Dintr-un film de duzină, 
Îmi vine să-l sărut…, 

Dar eu cobor la prima staţie 
Iar el rămâne citind.  
 
XXX 
 
Priveam prin gaura cheii, 
Mă uitam la ciudăţenia timpului. 
Ce era acolo?... 
 
Ce este acum, 
În afară de întrebare 
Şi fum?... 
 
 
XXX 
 
Am hrănit o viaţă întreagă cuvinte 
Şi, iată  
Că din ele au răsărit fire de iarbă 
 
Şi  
Vine o vreme când viitorul începe să fie 
ieri…, 
 
Dar cu lutul, cum rămâne? 
 
O STARE 
 
E seară, 
Mă plimb pe bulevardul oraşului. 
Maşini multicolore rulează, 
În dreptul primăriei opreşte noul tramvai 
verde, 
Dincolo de geamurile mari şi curate  
Călătorii discută jovial 
s-ar integra bine în peisaj 
o ceaşcă de cafea. 
Tramvaiul pleacă mai departe. 
Pe stradă, trecătorii au feţe preocupate. 
Pe platoul din faţa Palatului Administrativ 
un grup de copii cântă colinzi, 
Dirijorul îi acompaniază la vioară, 
 Se aprind ornamente pe străzi:  
Te pomeneşti că vine Crăciunul!... 
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CORIOLAN PĂUNESCU 
 
 

POEME 
 
COMUNIUNE 
 
Iată, de-o vreme cocoşii luminii  
cântă-n pridvor, 
 
iar din greoaie adâncuri  
de reavăn pământ,  
visările, ca un abur de sfânt, 
urcă spre luna ce iese din nori. 
 
Şi încă aud cum cântă cocoşii în cor 
  
în această primăvară cu liliac înflorit 
şi cum se dezgheaţă apa  
într-un mitic izvor 
pe când privesc spre ceruri uimit.  
 
S-aude acolo şi un zumzet cosmic  
precum în stupul de tei 
 
pe care-l ascult 
parcă venind dintr-o mare furtună  
şi-n inimă simt cum mierea din flori 
 
pe buzele mele s-adună. 
 
LUAŢI-MĂ CU VOI 
 
Ehei, ehei, strig eu din grota-n care 
mă trezesc ca un pustnic  
acoperit cu ierburile lumii,  
mereu amirosind a lacrimi vii şi amare  
ce se scurg dintr-o stea. 
 
Luaţi-mă şi pe mine cu voi 
la vânătoarea voastră divină,  
învăţând de unul singur  
ce-i suferinţa căprioarei  
cu botul brumat de noiembrie – 
 
stăpânul absolut al sufletului.  
Luaţi-mă, fără a sta pe gânduri 
şi fără să inventaţi o explicaţie savantă, 
 
 

 

 

_____________ 
PĂUNESCU, Coriolan, 
scriitor, Galaţi. 
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pe orbita galbenă, 
unde fiecare electron îşi pierde  
din sarcina lui estetic egală  
şi-atât de înaltă! 
 
Luaţi-mă, fiindcă pentru moment  
eu îmi închid grota de sare 
şi de ierburi pentru fitoterapia învinşilor 
şi-a ursului meu  
grav rănit de tăierea pădurii!  
 
E TIMPUL 
 
Acum, trebuie să aduci aurul pur 
ca o maximă concentraţie de lumină. 
 
Trebuie să bem fiecare daco-român 
dintr-o ulcică comună, 
fiindcă unii şi-au pus în gând noaptea 
să ne acopere cu mantaua,  
 
pe când la rădăcină ne bate cineva 
câte un cui de aramă sub lună.  
 
Trebuie să bem din ulcica lui Zamolxes, 
bătrânul zeu al statului-mamă,  
pe care îl străbatem copleşiţi de false mărgele  
date-n seamă cu nevoinţă, 
 
deşi noi ştim că sunt din sticlă portocalie  
şi-n mare parte din umilinţă.  
 
Şi, ţineţi minte, la Sarmizegetusa  
ne-aşteaptă Decebal şi îngerul său, Deceneu, 
care nu mai trebuie aleşi la vreun scrutin  
cu entuziasm prefăcut, 
 
condus de vreun Iuda autohton  
sau de unul străin absolut. 
  
ERA CHIAR POEZIA MEA 
 
Nu te poţi juca cu gravul subiect 
 
al poeziei care se naşte  
ca iarba satului în inima ta  
şi cu râul care vara uită să curgă 
 
din seninul înalt şi albastru,  
din maluri de stea. 
Eu am văzut poezia  

pe umerii mei într-o seară, 
zburând ca un cânt  
printre teii nebuni  
care ne duceau prima oară 
în vastul eden al esenţelor 
 
şi al clipelor suave purtate de vânt. 
 
Era chiar poezia mea 
ca o lebădă albă, ce susura  
printre arinii care ne protejau de tăcere 
şi de falsele nopţii mistere, 
de ochii prea vii ai ţăranilor din cale  
şi de luna nopţilor  
cu semne de gânduri târzii, târzii 
 
şi naiv-ancestrale? 
 
POVESTE MARINĂ  
 
Aleargă timpul vieţii sub picioare 
 
să evadeze atât de singur din trecut, 
fugind pe o albă bandă în mişcare, 
precum un simplu cavaler necunoscut. 
 
Mă săturasem s-adorm în şaua grea 
 
şi sabia ascuţită să o scot la orice pas 
să-mi apăr calul, punga şi iubita mea 
cu tot ce aveam şi încă mi-a rămas. 
 
Şi-am mai fugit, fiindcă-n marele oraş 
 
n-aveam atunci nici bani şi nici renume, 
de-aceea v-am scris în grabă acel răvaş, 
să vă anunţ că vreau să rătăcesc în lume. 
 
Am dezertat din evul atâta de umbros, 
 
tocmai când monarhul mă făcuse lord  
cu spada mea, slujindu-l cu deplin folos 
ca amiral temut pe oceanele din nord. 
 
Şi-acum măritul rege-şi plânge-n pumni, 
iar troica lui regală coboară spre-alte zări 
şi-i pare rău că nu m-a închis între nebuni 
decât să-i părăsesc corabia pe mări. 
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ADRIANA WEIMER 
POEME 

 
 
 

CUM ARDE 
 

Cum arde timpul 
între două clipe, 

gândul 
între două cuvinte, 

lacrima 
între două priviri... 

 
Cum arde apusul 
între două zile, 

sufletul 
între două nopţi de cuvânt, 

liniştea 
între două nelinişti, 

iubirea 
între două destine... 

 
 

DRAGUL, BUNUL MEU TATĂ 
  

Nu-ncape în cuvinte,  
nici măcar în lacrimi 
atâta durere de suflet! 

  
Te-am pierdut,  

ai plecat 
pentru totdeauna 

dragul, bunul meu Tată, 
acolo unde se spune 

că-i o lume mai bună, 
mai dreaptă... 

    
(Pentru tatăl meu,  
Nicolae Şchiopu, 

 21 iulie 1938 – 27 iunie 2015) 
 
 
 

MEREU ÎNSPRE VOI 
 

Port povara stelei în noapte: 
şi-n întuneric, 

lumina-mi 
se revarsă-n priviri 
mereu înspre voi. 

 
 

 

_____________ 
WEIMER, Adriana, 
poet, Lugoj. 
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  LUMINA-N VITRALII 

Se va întoarce drumul la mine 
precum pământul în brazda de toamnă 

– bumerang înspre suflet –. 
Voi apune-n lumină, 
în lumină voi trece, 

cum lumina-n vitralii 
îndumnezeită-n altare. 

 
 

STEAUA POLARĂ 
 

Eşti Steaua mea Polară, 
ţi-am spus într-un vis; 
după tine îmi rotesc 

şi viaţa, 
şi iubirea, 
şi norocul. 

 
 

ÎN LUMINĂ 
 

Am ales cu sufletul 
o stea care-mi seamănă; 

 
pe drum de stele 

paşii au redevenit zbor; 
 

am ales cu inima 
cerul la care să urc în lumină. 

 
 

LA INFINIT 
 

Împărţită în patru, 
inima stelei 
– şi a mea – 

se divide la infinit lumină. 
 
 

ECHINOX 
 

În echilibru cu Universul 
sufletul meu intră în echinox 

ca-ntr-o mănăstire 
– cu smerenie –. 

 
 

DRUM 
 

De câte drumuri are nevoie un drum 
spre a-şi găsi sensul? 

 
 

Drum la drumul mare mă simt... 
Sensul e unic, e singur?... 

 
 

TIMP AL CLIPEI 
 

Vine un timp al clipei din urmă 
când ochii nu vor mai vedea 
şi buzele nu vor mai spune 

– clipa tăcerii –. 
 

Semn de viaţă şi iubire 
e lacrima ce-acum curge, 

cuvintele ce-acum se rostesc 
şi seninul privirii spre voi; 

 
primiţi-le, 

ca şi când ar fi 
revărsarea clipei mele finale 

spre-apoi. 
 
 

O VREME 
 

A fost o vreme 
când ţi-ai deschis timpul înspre mine 

şi i-ai dat vieţii ce era al vieţii. 
 

A venit o vreme 
când ai deschis spre mine cerul dragostei 

şi i-ai dat iubirii ce era al iubirii. 
 

Va veni o vreme 
când vei deschide cerul spre mine 

şi voi da pământului ce e al pământului 
şi sufletul meu ţie, Doamne. 

 
 

DĂRUIM 
 

Rând pe rând, 
fiecare pas făcut împreună 

e drumul nostru; 
rând pe rând, 

fiecare clipă petrecută împreună 
sunt amintirile noastre; 

rând pe rând, 
fiecare drum 

şi amintire împreună 
este viaţa noastră; 

rând pe rând, 
vieţile noastre împreună 
ni le dăruim unul altuia, 
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pas cu pas, 
amintire cu amintire. 

 
 

DRUM DE CUVINTE 
 

Mergem pe un drum de cuvinte 
renăscute în idei, 
uneori în gânduri, 

în fapte. 
 

Cu toţii mergem 
e un drum de cuvinte 
semănate ori culese, 

ale noastre ori ale altora, 
senine ori triste, 
în sus ori în jos, 

însoţite ori singure, 
înainte ori înapoi… 

 
Fiecare dintre noi 

mergem mereu 
pe un drum nesfârşit 

de cuvinte… 
 
 

CU OCHII ÎNCHIŞI 
 

Demult nu-i mai ştiu 
liniştii locul, 
nici glasul… 

 
tăcerea e în mine 
un zid de apărare 

spre lumea 
cu ochii închişi… 

 
 

UMBRA 
 

Cu cine seamănă 
această clipă, 

dacă nu cu umbra mea 
tot mai des nevăzută?... 

 
Mi-o port tot mai rar 

şi tot mai greu, 
parcă n-am drum destul 

s-o cuprindă… 
 
 

POEZIA LUMINII 
 

De soare plin 
treci podul 

spre rai de culoare 
– poezia luminii 

rescrisă-n cuvânt –. 
 

Împreună în spirit, 
gând lângă gând 

vom renaşte 
fiecare întru fiecare 
în rotund de cuvânt. 

 
 

LUMINĂ DE STEA 
 

Prinsă între două lumi 
viaţa mea e totuna 
– castel de nisip 
în valurile mării, 
lacrimi nevăzute 

de nimeni 
în adânc… 

 
Timpul 

vrea să iasă 
la lumină de stea… 
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LA MULŢI ANI! 
 

OCTAVIAN DOCLIN - 65 
 
 
Hambarul cu amintiri 
 
adesea 
din hambarul cu amintiri 
îi apare imaginea arcului 
cioplit de bunicul său 
din lemn de corn în pădure 
atunci cînd îşi păzea vitele 
duse la păscut 
care măsura 
puterile minţii tînărului de-atunci 
a secerii ascuţite 
cu care tăia bărbat fiind 
de la rădăcină tulpina grîului copt 
a înţelepciunii 
acum firul cu plumb al vîrstei 
a înţepenit într-o cumpănă 
pentru un timp 

pentru cît 
 
Penitenciarul penitenţă… 
 

…o casă cu podeaua măturată 
cu pereţii văruiţi pregătită  
pentru baletul de noapte 
perechea a fost aşteptată 
pînă la miezul nopţii 
după se trecea într-o nouă zi 
şi baletul nu se putea dansa 
niciodată la vedere 
din motive de parteneră 
contopiţi sprijiniţi însă 
unul de altul 
cei doi s-au topit precum ceara 
într-un fagure gol 
 
Sîmburi 
(poem de dragoste crepuscular) 
 
Copil 
 stătea adesea 
 sub nucul de la marginea plaţului 
 la umbra lui răcoroasă 

_____________ 
DOCLIN, Octavian, 
poet, Redactor şef la revista „Reflex”, 
Reşiţa. 
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 preocupat de sîmburii fructului 
 unele nuci coapte aproape decojite 
 altele încă aproape verzi 
 pe primele le spărgea în palme uşor 
 sîmburii dulci îi deschideau pofticioasa gură 
 celelalte numite de el încuiate 
 le făcea ţăndări cu călcîiul piciorului desculţ 
 simţind un fior uşor dureros pînă în creştet 
 (presimţire a ce va fi mai tîrziu doar pentru el 
 voluptatea durerii trăite cum golirea paharului 
 otrăvit pînă la fund) 
 sîmburii albi dezbrăcaţi de pieliţă 
 îi răcoreau gura fragedă 
astăzi 
 gustul sîmburilor nucilor coapte 
 şi al celor încuiate 
 a rămas doar o amintire 
 pe cerul gurii sale 
 cum al trupului tău decojit 
 în sîngele trupului meu încuiat 
 
Ciocîrlia, melcul şi copilul bătrîn 
 
Copil, adesea, se culca pe dealul doclinului 
cum morţii satului din cimitirul din curtea bisericii 
păzea ciocîrlia în zborul ei halucinant spre cer 
cîntînd totodată într-un fel nemaiauzit pînă atunci 
mult mai tîrziu l-a înţeles şi i-a înţeles chemarea 
o privea şi-o asculta pînă o pierdea din vedere 
îl trezeau din visare doar coarnele melcului 
scoase anume să-l facă să vadă că pasărea  
revenea din înalt apropiindu-se 
întotdeauna de umerii lui fragezi pentru puţină odihnă 
în acelaşi timp se auzea fluieratul locomotivei mărfarului 
în altă depărtare îi număra şirul nesfîrşit de vagoane 
pînă cînd ciocîrlia nerăbdătoare îi şopti la ureche 
s-o urmeze surprins melcul văzîndu-se singur 
n-a înţeles niciodată trădarea copilului 
devenit deodată bătrîn încercînd să-şi reamintească 
imaginea coarnelor melcului din copilărie 
închise de mult în cochilia pietrificată 
 
O altă voce 

Poetului Vasile Dan, autorul poemului Tars, 
 
Voiam să păşesc şi eu pe drumul Damascului 
să reconstitui traseul acela misterios 
am cercetat harta acelor vremi 
şi n-am descoperit nimic 
mi-am zis poate nu este un drum umblat 
ci doar o cărare imaginară 
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o halucinaţie ca atîtea altele 
pe care le-am trăit de-a lungul anilor 
mai ales cînd urcam din subterană 
din irealitatea realităţii ori mai bine spus din realitatea irealităţii în realitatea reală 
am auzit însă recunosc o altă voce 
decît aceea des pomenită pe care o aşteptam 
şi despre care am înţeles că suna ca o aspră mustrare 
şi mai ales ca o poruncă pe drumul Damascului 
aceasta în schimb era un avertisment sever de necontestat 
vae victis   vae victis 
şi m-am simţit deodată robul 
unei dorinţe deşarte 
aşa cum o patimă nestinsă 
precum un viciu neîmplinit 
 
Poemul scurt 
(porunca) 
 
Nu aluatul 
şi plămădeala veche a credinţei 
ci azima adevărului 
cu ea să te hrăneşti 
ca semn de apartenenţă 
la poporul din cortul poemei – 
porunci poetul îngîndurat 
întîiului născut dintre cuvinte 
tot mai îngîndurat tot mai însingurat 
întru totului tot 
 
Sălaşe în iarnă 
 
Palatele lui Dumnezeu pe pămînt – 
le priveşti în fugă 
în această goană necontrolată a trecerii 
parcă ar vrea să întrebe ceva 
de cineva dacă l-ai văzut acolo de unde vii 
atît de grăbit 
seamănă tot mai mult cu stăpînii lor 
pe care nu i-ai cunoscut 
te privesc 
şi ele nerăbdătoare 
uluite şi puţin mai singure 
precum un împărat căruia supuşii 
i-au uitat numele 
 
Mereu 
 
Înţelept(ul) şi Scrib(ul) 
salturile în gol ale viperei negricioase 
cîinele amuşinînd fărîmiturile  
adulmecînd oscioarele scăpate 
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sub masa stăpînului 
şi mereu mai presus Poetul 
mereu descîntînd cuvîntul murmurînd 
cum gînguritul din guşa lucioasă 
a porumbelului 
 
Gustul 
 
cuvintele toatele 
i s-au oprit în gît 
născînd un alt cer 
al gurii 
pipăindu-l din cînd în cînd 
cu limba-i tot mai amorţită 
simţi gustul reavăn  
al unui lut neştiut 
 
O singură filă 
 
ajuns în locul unde au fost ridicate cîndva corturile 
care atunci păreau de necucerit de neînvins 
nu ştia ce să creadă 
au fost dărîmate de vreun cutremur 
unii spun că n-au fost locuite niciodată 
alţii că acel cutremur neştiut 
ar fi avut loc într-o altă vreme 
sigur este însă că au fost luate cu asalt 
de cele cu sîngele-n fierbere 
în vinele tinere 
ce-a rămas după măcelul urmat 
au fost doar grînele şi vasele cu untdelemn 
cu care au supravieţuit pînă atunci 
cele ajunse acum netrebuincioase şi în putrezire 
precum şi o singură filă rămasă  
nu se ştie cum 
rătăcită din însemnările Scribului 
unde se poate citi doar atît 
cu credinţă intraţi şi cu dragoste 
dar nădejdea lăsaţi-o afară 

 
Comentatorii poeziei lui Octavian Doclin sunt aproape în unanimitate de acord că, începând 

cu volumul A te bucura în eroare (Hestia, 1992), în creaţia poetului intervine o cotitură. Din ce în 
ce mai preocupat de text (entitate independentă, cu viaţă distinctă) şi de „istoria” producerii lui, 
Octavian Doclin abandonează lirismul spontan, exuberant, reflex al bucuriei de a exista în univers, 
din primele sale stihuri, şi descoperă, cu gravă uimire, fascinaţia lumii secunde, paralele, ce se naşte 
odată cu practica enunţării. Întoarcerea aduce o schimbare profundă, nu doar de viziune, ci şi în 
limbaj. Intrând într-un tărâm nou, obligat să-şi devieze perspectiva, dinspre ce se întâmplă în 
propriul eu, spre evenimentele interioare ale poemului, Octavian Doclin este constrâns să-şi 
inventeze un limbaj apt de a exprima preocuparea (devenită, cu timpul, „obsesie”) faţă de această 
realitate inedită, mirarea că ea rămâne în afara sinelui liric, că provocările ei insistente, tiranice, îl 
copleşesc. (Olimpia Berca) 
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Meditaţia asupra scrisului în genere, dar mai cu seamă propriile ipostazieri în faţa poemului 
scris sau nescris, îl duc pe Octavian Doclin fie la metafore inedite („... din carnea lui hrăneşte 
precum/ pelicanul,/ oasele lui le dăruieşte/ făină/ de sărbători”), fie la descoperiri interesante cu 
privire la ipocrizia poetului însuşi – nu a cititorului său: „Mai clară decât faţa nevăzută/ a 
cuvântului/ mai liberă ca forma nescrisă a poemului/ tot atât de sinceră cum agresiunea punctului/ şi 
mai fidelă decât posesiunea ispitei –/ puterea poetului de a fi fals./ Până la capăt. Stând la pândă...” 

Volumul în care această reflecţie se cristalizează, în care Octavian Doclin se găseşte, de 
fapt, pe sine, disociindu-se de o anumită emfază a începuturilor, este cel intitulat În apărarea 
poemului scurt (1993) (Mircea Martin) 

Hibernând în mit şi tranzitând demitizarea în anotimpuri mai proaspete ale existenţei, 
Octavian Doclin simte puterea cuvântului ca şi centru generator, se îndoieşte de virtuţile sale, reia 
drumul sisific al cunoaşterii prin cuvânt, desface lumi create şi încearcă să construiască altele, 
proiectează imagini sub zodia ficţiunii sau se fixează în himerice certitudini. Căutător mereu al 
cuvântului, conştient de împliniri, dar şi de riscuri, poetul trăieşte drama iscată în raportul dintre 
splendoarea actului demiurgic săvârşit prin cuvânt şi teroarea neputinţei verbului de a cuprinde şi 
finaliza în plenitudine. „Mut şi orb”, poetul mişcă lumi prin cuvânt, „primeşte înţelepciunea de a 
ceda/ dreptul de întîi născut/ cuvîntului”. 

Poezia trans-pune mereu o luptă a despărţirii de cuvânt şi a reveniri la el. Această condiţie 
textuală a lumii şi existenţei ordonează poezia zdruncinată, nu rareori, de interogaţii şi nelinişti: 
(Alexandru Ruja) 

Lirismul sacerdotal al lui Octavian Doclin este, evident, profetic. El recuperează funcţii 
vechi, pierdute sau abandonate, ale poetului. Există în scrisul lui Octavian Doclin o rostire apăsată 
care angajează, în profunzimile ei, triumful sau vina, stările regale sau damnarea. 

De aceea, poezia devine, pe anumite porţiuni ale ei, probă sapienţială: scriitorul nu mai este 
doar artistul, este înţeleptul care ilustrează şi păstrează, care apără, precum nimeni altul, Legile 
ginţii. 

Într-o Reşiţă a minereurilor şi metalelor, Poetul este cel care asigură echilibrul materiei şi al 
spiritului. El e vocea unui Banat care ştie a propulsa – a pune în lumină – extraordinara vitalitate, 
orgolioasa vitalitate a celor care trăiesc destinul de excepţie al scriitorului. (Cornel Ungureanu, 
Timişoara, 10 mai 1999) 
 
 
 

VOLUME de poezie publicate: 
 

Neliniştea purpurei (poeme), Timişoara, Facla, 1979; 
Fiinţa tainei (poeme), Timişoara, Facla, 1981;  
Muntele şi Iluzia (poeme), Timişoara, Facla, 1984;  
Curat şi nebiruit (poeme), Bucureşti, Cartea Românească, 1986;  
Cu gândul la metaforă (poeme), Bucureşti, Editura Eminescu, 1989;  
Metafore gândite-n stil pentru când voi fi copil, Reşiţa, Editura Semenicul, 1991; ediţia a 
doua, adăugită; traduceri în limba engleză de Ada D. Cruceanu. cu o postfaţă de Ion Marin 
Almăjan şi o prezentare de Gheorghe Jurma, Reşiţa, Editura Timpul, 1999; ediţia a treia, 
adăugită; traduceri în limba engleză de Ada D. Cruceanu. cu o prefaţă de Gheorghe Jurma şi o 
postfaţă de Ion Marin Almăjan, Reşiţa, Editura Tim, 2007 
A te bucura în eroare (poeme), Timişoara, Hestia, 1992;  
În apărarea poemului scurt (poeme), Timişoara, Hestia, 1993;  
Agresiunea literei pe hârtie. Poeme; grafica volumului: Iulian Vitalis Cojocariu, portretul 
autorului de Mircea Ciobanu, Timişoara, Hestia, 1996 (Colecţia Biblos);  
Esau (33 poeme). Cu o postfaţă de Adrian Dinu Rachieru, Reşiţa, Editura Timpul, 1997; 
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47 Poeme despre Viaţă, Dragoste şi Moarte; cu un portret al autorului de Iulian Vitalis 
Cojocariu, Reşiţa, Editura Timpul, 1998 / 47 Poems about Life, Love and Death; an English 
Version by Ada D. Cruceanu, Reşiţa, Timpul P. H., 1998;  
Poeme duminicale, Reşiţa, Editura Timpul, 1998;  
Între pereţi de plută sau Moartea după Doclin, (poeme), Timişoara, Editura Marineasa, 
1999;  
Dubla eroare (poeme), Timişoara, Editura Marineasa, 1999 (cu un portret al autorului de Marin 
Sorescu);  
Poemele dinaintea tăcerii, Reşiţa, Editura Timpul, 1999;  
Urma paşilor în vale (poeme), Timişoara, Hestia, 2001; 
Nisip, ape de odihnă (poeme), însoţite de o Scrisoare a lui Cornel Ungureanu, postfaţă de 
Adrian Dinu Rachieru, Timişoara, Editura Marineasa, 2002;  
Carte din iarna mea, poeme, cu o interpretare critică de Olimpia Berca, Timişoara, Editura Marineasa, 
2003;  
Pîrga (poeme), cu o Fişă de dicţionar de Cornelia Ştefănescu şi două „Agrafe galbene” de Sorin 
Gârjan, Timişoara, Editura Marineasa, 2004;  
Pîrga II, poeme, postfaţă de Ela Iakab, Reşiţa, Modus P. H., 2004; /Sîzriavane (Pîrga, poeme), 
traducere (şi aparat critic) în limba bulgară de Margarita Kovalenko, Sofia, Editura Bolid, 2006 
Pîrga III, poeme. Poetul în Pârgă (Prefaţă) de Mircea Martin, Reşiţa, Modus P. H., 2006 
Urna Cerului. Poeme, Timişoara, Anthropos, 2008 ;  
Aquarius. Poeme, Timişoara, Editura Marineasa, 2009;  
Firul cu plumb/ The Plummet. Poeme, varianta în limba engleză: Ada D. Cruceanu, 
[Timişoara], Anthropos, 2011 (Colecţia Poesis);  
Nata-Ioana vrea păpuşi, versuri pentru copii [versiuni în limba engleză: Ada D. Cruceanu], 
Reşiţa, Modus P. H., 2011;   
Nata-Ioana-i şcolăriţă, versuri pentru copii, Timişoara, Editura Marineasa, 2014;  
Sînge de vişin. Poeme, Timişoara, Editura Marineasa, 2014 

 
ANTOLOGII de autor: 

 
Ceasul de apă. Antologie, selecţie şi postfaţă de Lucian Alexiu, Timişoara, Hestia, 1991 
Climă temperat continentală. Poeme / Temperate Continental Climate. Poems, antologie şi 
versiune în limba engleză de Ada D. Cruceanu, cu o postfaţă de Lucian Alexiu, Timişoara, 
Hestia, 1995;  
55 de poeme (antologie), selecţia textelor: Ada D. Cruceanu, Reşiţa, Modus P. H., 2005/ Golf 
în retragere (55 de pome) /Golf im Rückzung (55 Gedichte), antologie de/Auswahl Ada D. 
Cruceanu, traducere de/Übersetzung Hans Dama, Timişoara, Anthropos, 2008 
(Colecţia/Sammlung Poesis) 
Pîrga (I, II, III), Poeme (cu un argument al autorului), Reşiţa, Modus P. H., 2007 (coperta şi 
ilustraţia volumului: Ion Stendl) 
Locomotiva şi vrabia (antologie), ediţie sentimentală alcătuită de Ion Cocora, prefaţă de 
Mircea Martin, Bucureşti, Editura Palimpsest, 2006;  
Sălaşe în iarnă, antologie de Lucian Alexiu, cu un cuvânt înainte de Gheorghe Grigurcu şi 
prezentări de Lucian Alexiu, Petre Stoica, Mircea Martin şi Cornel Ungureanu, Timişoara, 
Anthropos, 2010;  
Docliniană (55+5 poeme), Cluj-Napoca, Editura Dacia XXI, 2010, 98 p. (Colecţia „Scriitorii la 
ei acasă”); 

 
 



Cronica Literară 

 
  ◊ SEMNE – EMIA / AN. XVII NR. 3  (67), 2015                                  19 

 
 

 

RADU CIOBANU 
 

 
ÎN CĂUTAREA DE SINE 

 
 
În faţa aparenţei constant juvenile, animată de un 

neveştejit simţ al umorului, n-ai zice că  domnul Constantin 
Cubleşan a împlinit anul trecut 75 de ani. Întâlnirile cu d-sa 
rămân chiar şi acum tonice graţie unui fel propriu, de o 
cuviincioasă modestie, de a-şi împărtăşi vioiciunea spiritului şi 
zestrea ideatică. Dar însemnările de faţă nu se vor un întârziat 
encomion aniversar, ci o tentativă de a decupa portretul 
scriitorului din interviurile pe care le-a acordat în ultimul sfert 
de veac şi care au apărut cu acest prilej la editura Eikon din 
Cluj, într-un volum - Grăbeşte-te încet - plin de surprize. Zic 
surprize, pentru că imaginea sa apare aici substanţial nuanţată şi 
mult mai complexă decât cea care s-a fixat rutinier, de-a lungul 
anilor, în percepţia publică şi a vieţii literare.  

Aproape toţi cei care ne ducem traiul în universul 
fabulos al cuvântului, ne trezim de la o vreme cu o etichetă mai 
mult sau mai puţin exactă, dar întotdeauna foarte aderentă, 
imposibil de dislocat, indiferent care ne-ar fi evoluţia ulterioară. 
Pe eticheta lui Constantin Cubleşan stă scris „critic”. Este 
exactă. Într-adevăr, titlurile volumelor sale de critică literară 
sunt semnificativ mai numeroase decât ale celorlalte genuri în 
foarte bogata sa bibliografie, încât justifică întru totul statura de 
vechi şi redutabil critic, care-i umbreşte toate celelalte ipostaze. 
Or prima surpriză care se configurează de-a lungul lecturii 
acestor interviuri este tocmai cea a importanţei celorlalte 
ipostaze din care se poate desluşi,  ca într-un filigran, imaginea 
omului purtându-şi neliniştile în adâncuri, scrisul fiind modul 
său de existenţă. Mai mulţi dintre conlocutorii săi remarcă 
marea diversitate a genurilor pe care le-a abordat - poezie, 
roman, teatru, eseu, literatură SF şi pentru copii... - pe lângă 
critica literară, care  rămâne, totuşi, preocuparea predilectă. 
Observaţia revine atât de des, încât, la un moment dat, 
intervievatul se simte puţin stânjenit: „Remarca aceasta e ca un 
soi de reproş (îi spune d-sa lui Marcel Mureşeanu). Mi l-au mai 
făcut şi alţii. Mi s-a spus chiar: ai scris de toate şi nimic 
temeinic. Probabil e adevărat. Dar ce să fac? Toată viaţa n-am 
făcut altceva decât să mă caut. Uneori m-am găsit mai mult, 
alteori mai puţin. Tocmai de aceea am scris cum mi-a venit.” 
Când cineva constată că a scris „enorm”, Constantin Cubleşan 
răspunde simplu, formulând, în fond, propriul crez: „Ceea ce 
consideraţi dumneavoastră a fi enorm, nu este de fapt decât 
rezultatul unei munci de zi cu zi, ani la rând [...] Toată 
chestiunea este de voinţă şi de credinţă. Să vrei să munceşti şi 
să crezi în ceea ce faci. Voinţa ta de scriitor, la urma urmei [...] 
Important e dacă din toate aceste pagini va rămâne ceva care să 

_____________ 
CIOBANU, Radu, 
scriitor, Deva. 



Cronică Literară 

 
20                                                                     ◊ SEMNE – EMIA / AN. XVII NR. 3  (67), 2015 

treacă vama timpului.” Sunt răspunsuri tipice pentru stilistica replicilor lui. Frapante printr-o 
sinceritate spontană, nepremeditată, frustă, de o candoare stranie - altă surpriză a acestor convorbiri! 
- ele ignoră (sau sfidează?) riscurile consecutive, inerente în vremuri ca acestea, când raţiunea şi 
bunul simţ sunt excedate de ură şi intoleranţă, de generalizări pripite şi exclusivisme stupide. 
Dincolo de discreţia sa funciară, de absenţa oricărei vocaţii de „a ieşi în fereastră”, vorba lui Iorga, 
din această sinceritate nonşalantă i se trag totuşi poliţele pe care le plăteşte prin varii şi deloc 
întâmplătoare omisiuni de prin unele reviste şi antologii. Le constată cu mâhnire, desigur, dar fără a 
face prea mare caz, îşi vede de rosturile sale, lăsând în urmă contrarietăţile unora, mai curând 
mormăite decât explicite, dar care, la urma urmei, nu trebuie să mire. Când recunoşti senin că eşti 
un scriitor de stânga, dar nu comunist, că crezi într-un Dumnezeu, dar nu în cel obosit, de uz curent, 
cu barbă şi mustăţi, că, făcând abstracţie de romanul Mama, Gorki rămâne totuşi „un titan”, când, 
într-un fel sau altul, îndrăzneşti să afirmi că în regimul trecut s-au realizat în toate domeniile şi 
lucruri remarcabile a căror ignorare, negare sau distrugere este o crimă împotriva identităţii şi 
prestigiului naţiunii,  când îţi mărturiseşti interesul pentru inclasabilul Lăncrănjan sau credinţa că 
„cultura de masă nu era chiar o tâmpenie”, de vreme ce-l ajuta pe omul rudimentar să se apropie cât 
de cât de carte şi arte etc. etc., atunci nu trebuie să te miri de reacţiile adverse ale ramurei otova, 
insensibilă la nuanţe a „dreptei”. Iar când, evident, nu ai nici o predispoziţie gregară şi îţi declari cu 
aceeaşi sinceritate inaderenţa la orice grup, indiferent de programul sau interesele care-l animă, poţi 
să fii sigur că vei fi tratat de „o anumită parte” cu acelaşi respect distant cu care e apreciată, dar nu 
şi tolerată,  graţia unei lebede negre: „[...] dacă e să mă laude cineva, atunci s-o facă pentru meritele 
mele, nu pentru meritele grupului căruia îi aparţin. Şi la fel, dacă e să fiu înjurat [...]. În ce mă 
priveşte, prefer să fiu un bun prieten, un bun camarad, să am prieteni cât mai mulţi, dar să nu merg 
în turmă după ei.” E perceptibil în acest gen de mărturisiri nobilul orgoliu al unicităţii şi 
independenţei de gândire propriu celui conştient de valoarea sa, dar având modestia îndoielii şi 
eleganţa de a nu-şi clama superioritatea. De aici şi sentimentul singurătăţii care-l vizitează în anume 
ceasuri. E un sentiment care face casă bună cu poezia şi explică într-o anumită măsură chemarea pe 
care aceasta o exercită asupra criticului: „Poezia se scrie şi se citeşte, după părerea mea, în 
singurătate. Iar eu, în ultimii ani, am fost foarte singur.”  Sau, în alt interviu: „Poezia a existat 
dintotdeauna şi va exista întotdeauna. De altfel, eu cred că poezia trebuie scrisă şi citită în serile de 
taină, târzii, când te afli doar cu tine însuţi [...]. Mie îmi place poemul care merge pe o coardă 
sentimentală. Tehnica e una, sufletul va rămâne mereu altceva.” De altfel, criticul Constantin 
Cubleşan e îndeaproape înrudit cu poetul. Nici în critică nu „tehnica” îl preocupă în primul rând, ci 
fondul uman şi mesajul pe care acesta îl transmite. Iar demersul său critic nu e determinat de reci 
considerente academice, ci de un fel de hedonism intelectual: „[...] dacă vreţi să ştiţi de ce fac eu 
critică literară, pot să vă spun, foarte pe scurt: pentru că îmi place să citesc ( subl. RC). Iar citind o 
carte, simt că trebuie să-mi spun părerea despre ea.” În toate genurile abordate, d-sa e, pe de altă 
parte şi în ultimă analiză, un moralist. Când conlocutorul Dumitru Cerna îi aminteşte că regretatul 
Anton Cosma îl arondase printre criticii moralişti, Constantin Cubleşan consideră această situare ca 
fiind un elogiu: „Cu atât mai mult, spune d-sa, cu cât mie îmi place să mă revendic din tradiţia 
ardelenească, or ardelenii, prin structură, sunt nişte moralişti în general.” Descendenţa sa din 
eticismul transilvan e recunoscută şi declarată cu aceeaşi reţinută mândrie, cu acelaşi orgoliu de 
castă, ca şi cum ar fi vorba de apartenenţa la o nobilă, istorică familie pe cale de a se stinge. Cum, 
de fapt, şi este. Definind spiritul transilvan în termeni care ar putea apărea desueţi într-o lume 
năucită de melanjul toxic dintre postmodernism şi globalizare, Constantin Cubleşan apare ca un 
ultim halebardier de veghe la poarta unei cetăţi aflată sub asediu barbar: „Spiritul transilvan cred că 
trebuie înţeles prin mai marea angajare în social a scriitorilor, în cultivarea acelui angajament 
mesianic naţional, care era şi încă este real în această parte de ţară; în simţul acut al istoriei.”  

Cei mai mulţi dintre interlocutorii lui Constantin Cubleşan îl cunosc bine, îi ştiu pasiunile şi 
îl  atrag în ariile preocupărilor predilecte. Astfel se explică şi unele teme recurente, precum Clujul, 
teatrul, Eminescu, momentul actual, care pentru d-sa rămân mereu ocazii de pledoarii aproape 
febricitante, deşi regimul său colocvial obişnuit e unul imperturbabil. Clujul e evocat în aceeaşi 
cheie nostalgică pe care o regăsim şi în liricele eufonii ale lui Horia Bădescu, - Universitatea, 
profesorii, redacţiile, teatrul, boema, personalităţi (dintre care nu lipseşte I.D.Sîrbu, care i-a fost 
profesor la liceu) - toposuri la regăsirea cărora în aceste interviuri, orice fost student clujean intră în 
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vibraţie afectivă. Teatrul - să nu-i uităm postura de dramaturg şi, totodată, pe cea de director vreme 
de opt ani al Teatrului Naţional din Cluj - teatrul, deci, e abordat din diverse unghiuri, după 
interlocutor, dar un aspect prioritar, care-l revoltă cu osebire, e poziţia tot mai invazivă şi 
discreţionară a regizorului, în răspăr cu textul şi mesajul autorului, ducând la veritabile vandalizări 
ale originalului şi la aberaţii cu pretenţii artistice. Nu e revolta gratuită, subiectivă, a unui 
„tradiţionalist”, ci reacţia firească la un veritabil flagel contemporan care bântuie lumea teatrală şi 
împotriva căruia s-au pronunţat recent şi alte mari personalităţi ale scenei, precum Ioan Holender şi 
Angela Gheorghiu. În asemenea pasaje, tonul îndeobşte ponderat al lui Constantin Cubleşan devine 
aspru şi justiţiar. Aceeaşi rezonanţă o dobândeşte şi când răspunde întrebărilor privind marea sa 
iubire, care rămâne printre toate, totuşi, Eminescu şi anume atunci când vine vorba de diverşi 
contestatari ai acestuia. Aici mă distanţez puţin de opinia lui Constantin Cubleşan, întrucât consider 
că atenţia pe care o acordă celebrului număr din „Dilema” e excesivă, ca şi inflamarea umorală pe 
care i-o suscită încă, precum şi altor comentatori de altfel, care s-au simţit agresaţi într-un punct 
sensibil. Dar numărul acela, în afară de faptul că reproduce şi opinii rezonabile, e conceput în mod 
deliberat ca o provocare menită să împrospăteze abordarea problematicii eminesciene şi  să sfideze 
ideile obosite, devenite stereotipii la limita stupidităţii, propagate la nesfârşit prin somnolenţa 
programelor şcolare. Că gravitatea acelei provocări a fost supralicitată şi  n-a avut temutele efecte 
devastatoare asupra „mitului Eminescu” o dovedeşte faptul că, în ultimii ani, cum însuşi Constantin 
Cubleşan observă cu satisfacţie, au apărut şi continuă să apară numeroase volume de studii 
eminesciene, cele mai multe elaborate de cercetători tineri, nume noi. Ele sunt fatalmente inegale, 
dar oricum salutare, întrucât dovedesc că interesul pentru Eminescu rămâne o permanenţă a 
literaturii române, care nu poate fi pulverizată de un număr funambulesc de revistă. Ba poate, cine 
ştie, noul val de interes a fost stimulat tocmai de acest număr, care devine astfel... istoric. Ceea ce 
mi se pare cu adevărat grav şi e tratat ca atare şi de Constantin Cubleşan este tendinţa obscură, 
întrucât fără autor anume, de a-i retrage lui Eminescu, sub cuvânt că ar fi decrepită, demnitatea de 
„poet naţional”. Dar aceasta trebuie totuşi apărată, deoarece e percepută de mentalul colectiv ca un 
brand identitar cu valoarea unui titlu de nobleţe,  care se răsfrânge asupra întregii naţii. Aşa cum 
gloriile unor Cervantes, Shakespeare, Dante, Hugo, Goethe etc. etc. se răsfrâng peste veacuri asupra 
naţiilor lor, de ce nu ne-ar fi permis şi nouă să-l avem pe Eminescu? Cui ar dăuna o astfel de 
aspiraţie care n-are nimic de-a face cu ideologiile şi nu e politizată decât de ignari? Acesta ar fi, de 
fapt „firul roşu” al pledoariei pro Eminescu a lui Constantin Cubleşan, care acceptă orice discuţie şi 
obiecţie, cu condiţia ca preopinentul să cunoască opera lui Eminescu, să-l fi citit. Or, conectat şi 
referindu-se în permanenţă la actualitate, d-sa constată că mulţi dintre contestatarii de azi ai 
Poetului, îl ştiu doar după ureche.   

Nu este singurul motiv de indignare, care îi provoacă asprimea tonului. Actualitatea e o 
sursă bogată de iritări. Astfel, bunăoară, pentru Constantin Cubleşan, adevăratul pericol care 
erodează evoluţia normală a literaturii prin agravarea confuziei valorilor începută încă în regimul 
trecut,  e inflaţia de maculatură: „Pentru că azi publică volume mulţi veleitari pe care nu-i poate 
nimeni împiedica să publice, având bani să-şi plătească tipărirea opurilor. Acesta este adevăratul 
pericol. Al inflaţiei literaturii mediocre şi submediocre, asupra căreia critica literară nu se exprimă 
destul de ferm. Pentru că personalităţile nu prea scriu critică de întâmpinare, iar tinerii încă nu au 
autoritatea necesară pentru punerea la colţ a manufacturii de proastă calitate.” Peste câţiva ani, ideea 
din urmă e nuanţată, dar cuvântul sună mai aspru: „Rostul criticii literare e unul de asanare. Dar mă 
tem că la ora actuală el nu se găseşte în practica noastră, în general. Avem o excelentă critică de 
întâmpinare, dar ne lipseşte una de executare nemiloasă a infractorilor” (subl. RC). La fel de 
radicale sunt opiniile sale pe terenul altei teme eruptive care agită breasla în vremea din urmă: 
contestarea U.S.R.: „Cei ce văd în Uniunea Scriitorilor o instituţie comunistă, stalinistă - se exprima 
cineva mai deunăzi - iertată-mi fie vorba, sunt nişte imbecili. Uniunea Scriitorilor este şi trebuie să 
rămână o uniune de creaţie, o confrerie de breaslă, care să apere şi să susţină interesele, condiţia 
scriitorului român, în toate împrejurările, mai ales azi, când se pune atât de puţină bază pe spirit şi 
incomparabil mai multă pe bani [...]. Dar în Uniunea Scriitorilor n-ar trebui să aibă loc grafomanii. 
Poate că aceia care pledează acum, cu atâta înverşunare, împotriva ei, ca instituţie, sunt aceia care 
au fost refuzaţi de Comisia de validare a noilor membri.” Opinie la care nu putem reacţiona decât 
printr-un aferim hotărât, dar cu precizarea că, în invazia din ultimul timp a  USR cu membri de 
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joasă calitate, o vină evidentă o are şi această Comisie de validare, prin inexplicabila ei (chiar 
inexplicabilă?) permisivitate.   

Totuşi, epoca pe care o străbatem, extrem de solicitantă pentru scriitori, sub toate aspectele, 
are o dramatică măreţie. Constantin Cubleşan o sesizează şi, în ciuda vârstei, cu lucidă evaluare a 
situaţiunii, consideră că ea trebuie asumată în modul specific sensibilităţilor artistice, nu prin 
lamentaţii şi autovictimizări, ci prin convocarea tuturor convingerilor, credinţelor şi energiilor 
creatoare: „E, oricum, o perioadă extraordinară” - îi răspunde d-sa lui Dumitru Cerna - „de mutaţii 
valorice şi nu numai, ce nu poate să nu aibă ecouri dintre cele mai profunde în conştiinţa creatorilor. 
Să aşteptăm, aşadar, însă nu cu mâinile încrucişate, ci într-o aşteptare dinamică. Să ne implicăm în 
aceste vremuri cu tot ce avem mai bun şi mai eficient.” Singurul domeniu în care interlocutorii d-lui 
Constantin Cubleşan nu au acces este cel al intimităţii. De fiecare dată când cineva încearcă să 
pătrundă aici, intervievatul devine brusc glacial (şi bine face!), precum, bunăoară, când doamna 
Maria Vaida încearcă să afle câte ceva despre „prima iubire” (!) : „E o chestiune de intimitate, iar în 
intimităţile mele prefer să nu las pe nimeni să scotocească.” Punct. 

În pertinenta Prefaţă a volumului, distinsul nostru coleg, domnul Ilie Rad, semnalează una 
dintre caracteristicile esenţiale ale acestei cărţi: „[...] trebuie spus că intervievatorii nu strălucesc 
întotdeauna, interviul fiind salvat de farmecul, cultura şi personalitatea autorului.” Adevăr peste 
care nu văd ce aş mai putea adăuga. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Constantin Cubleşan, Grăbeşte-te încet - 75 - (interviuri). Prefaţă de Ilie Rad. Cluj-Napoca, Eikon, 2014. 
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LADISLAU DARADICI: 
 

DIN SUFLET, PENTRU SUFLET DE 
COPIL 

 
După ce a fost premiată la Festivalul naţional de poezie 

„Mihai Eminescu”, iată că Laura Danc ne surprinde cu două 
volume de versuri, ambele publicate la Editura Emia din Deva: 
Prin geană de înger (2013), respectiv Poeme de lună (2014). 
Cel dintâi, conţinând poezii pentru copii, face obiectul acestei 
cronici. 

După cum se ştie, cei mici sunt foarte receptivi la poezie 
(ca şi la muzică ori pictură, de altfel) şi dacă reuşim să le 
stârnim curiozitatea, acest lucru ar putea fi un pas spre lecturile 
de mai târziu. Poezia pe care Laura Danc le-o adresează se 
caracterizează prin atractivitate, sensibilitate şi echilibru, calea 
aleasă în încercarea ei de a pătrunde în minţile şi sufletele 
micuţilor fiind cea clasică, consolidată de înaintaşi ca George 
Coşbuc, Elena Farago sau Otilia Cazimir. 

Poeta evită, astfel, orice gest de modernism extrem, 
refuzând până şi savoarea imagistică ori subtilitatea jocului 
lingvistic în care au excelat Ana Blandiana, Nichita Stănescu şi 
Marin Sorescu, ei înşişi autori de cărţi celebre cu versuri 
pentru copii. Preocuparea Laurei Danc se îndreaptă, în schimb, 
spre rotunjimea alcătuirii, spre o izbutită armonie dintre obiect 
şi expresie, spre o acurateţe lingvistică de invidiat (aşa cum îi 
stă bine unei profesoare de limba română).     

Poeziile din volum sunt grupate pe trei cicluri: Bucurii 
mărunte, Suspine fără glas şi Peisaje. Având în vedere grupul-
ţintă vizat, tematica e pe măsură, cea mai apropiată de sufletul 
copiilor fiind lumea micilor vieţuitoare.  

În poezia Mămăruţa, o „măriuţă cocoşată” („cu stropi 
negri de granit”) porneşte la drum să cucerească universul, iar 
în Hoţul, şorecarul Codruţ reia anecdotica poveste a lui 
Zdreanţă, doar că de data asta pedeapsa constă în cele „trei 
beţe pe spinare”. În Stupul lui 10, pentru a-şi îndeplini 
misiunea, albinele se grupează câte zece: zece aduc polen „pe 
aripioare”, zece „cară sacii/ şi-i aşează-n hexagon”, zece 
„amestecă nectarul”, iar alte zece „pun capace” pe rezervele de 
miere; în Puişorii, o cloşcă îşi dedică o lună din viaţă clocirii 
unor ouă şi, când în sfârşit ies puişorii, surpriza e mare: „Sunt 
vărgaţi precum mistreţii/ şi-au lăbuţe ca o vâslă”, în loc s-o 
urmeze pe cloşcă, aceştia zbughind-o către baltă.  

O serie de alte titluri vorbesc de la sine despre acest 
univers delicat şi îndrăgit al necuvântătoarelor: Furnicuţa, 
Piţigoii, Ariciul, Căţelul, Roşcaţii, Licuriciul etc.    

Alte poezii se focalizează pe anotimpuri (Fiori de 
primăvară, Primăvară, Cer de vară, Noapte de vară, Iarnă, 
Pastel, Alb), pe lunile anului (Martie, Aprilie), momente ale zilei (Dimineaţa, Seara în luncă), 

_____________ 
DARADICI, Ladislau, 
scriitor, Deva. 
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sărbători religioase (Iepuraşul de Paşte, Scrisoarea către Moş Crăciun, Bradul), fenomene ale 
naturii (Picătura de ploaie), ape (Râul, Balta), floră (Păpădie, Glas de codru) şi aşa mai departe. O 
notă aparte face poezia Îngeri cu care se deschide volumul şi care a sugerat, probabil, şi titlul 
acestuia, formând un preambul pentru „poveştile” care urmează, ca şi când acestea ar aparţine 
stelelor: „Cerul nopţii se arată/ Încărcat de stele vii/ Ce clipesc cu ochişorii/ îngerilor argintii.// 
Fiecare dintre ele/ Are câte o poveste/ Mai bătrână decât vântul/ Ce adie la ferestre.”  

Se instaurează, astfel, de la început, nu doar o atmosferă magică, propice poveştilor, dar se 
creează în acelaşi timp şi un cadru mai larg în care cei mici, vegheaţi de zâne, pitici şi îngeri, se pot 
bucura de poveşti şi vise în deplină siguranţă: „Am aflat de-o-mpărăţie/ Unde-s zâne şi pitici,/ 
Îngeri albi cu ochi albaştri/ Pentru copilaşii mici.// Le zâmbesc de printre stele/ Şi coboară pentru-o 
clipă/ Să le facă dulce somnul/ Mângâindu-i cu-o aripă.”      

În versurile Laurei Danc imaginile depăşesc, subtil, paradigmele acestui gen de lirică, 
surprinzând prin inedit şi sugestivitate. Astfel, stelele „sclipesc cu ochişorii/ îngerilor argintii” 
(Îngeri), bradul de Crăciun, în ciuda ornamentelor, nu-şi poate ascunde tristeţea: „Chiar de-i în 
hăinuţă nouă,/ Pare trist, bietul de el,/ Şi mă-ntreb: sub a lui scoarţă/ Nu ascunde-un sufleţel?”  

Poeta îşi adaptează expresia minţii şi sufletului celor mici, folosind des epitetul şi enumeraţia: 
o „frunză băgăcioasă” îi dă de furcă unei furnici, mămăruţa aventurieră e „mică, roşie, pătată”, 
căţeluşul primit în dar de un puşti „e străin, e trist şi singur”, iar dimineaţa, „vie, verde, parfumată”.  

O lume colorată, însufleţită şi dinamică aşadar, în care „fire de iarbă pitice” se ridică către 
soarele palid al primăverii, piţigoii „se ciupesc, se-mping, se ceartă”, râul e un martor înţelept „la 
durere,/ la iubiri şi doruri multe”, balta devine un univers fascinant pentru plante, peşti, broaşte, 
insecte şi păsări („Balta ce luceşte-n soare/ Găzduieşte neamuri multe/ Mici destine trecătoare/ 
Vântul stă să le asculte”).   

În pastelurile din ciclul Peisaje, este 
preamărit cerul de vară („Zâmbeşte azi natura/ 
E plină de culoare/ E verde şi ferice/ Sub 
măreţia ta,/ Căci tu veghezi destine/ şi mari, şi 
mici,/ Jos oamenii furnici,/ Sus stele-licurici”), 
picătura de ploaie, codrul şi anotimpurile. Şi 
dacă primăvara soseşte „Cu alaiul ei de flori,/ 
Ciripit de păsărele/ Şi pe ramuri mâţişori”, 
toamna e „regina culorilor de catifea”, magia 
iernii îndemnându-te la o călătorie fantastică în 
lumea basmelor şi a viselor. 

Uneori, poeta lasă lucrurile să vorbească 
(Picătura de ploaie), în alte poezii adresându-se 
ea însăşi, retoric, elementelor naturii: „Râule, 
din unde clare/ se sparg picuri mii şi mii/ Când 
din stâncă pleacă-n vale/ Valurile-ţi albăstrii” 
(Râul) sau „Tu, pădure, cu-a ta vrajă/ ce te-
ntorci din nou la viaţă/ Veşnică, eternă strajă/ 
am venit să-ţi cer povaţă” (Glas de codru).  

Câteva poezii, precum Povestea ursului 
Martin, Împărăţia gâştelor, Poveste sau 
Legenda ciocârliei sunt adevărate poveşti 
versificate. Trebuie amintită însă şi anecdotica 
unora dintre aceste bijuterii versificate: o ceată 
zgomotoasă de piţigoi reuşeşte să alunge un 

vulpoi, un copil arde de nerăbdare să descopere ce se ascunde într-un cuib de arici („Zilnic mă 
gândesc acolo/ Merg la el şi îl privesc/ Are puişori sau ouă?”), în cele din urmă, renunţând, desigur, 
de teama acelor. Amintind de Gândăcelul şi Căţeluşul şchiop de Elena Farago, în Roşcaţii se atinge 
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o coardă sensibilă pentru cei mici: posibilitatea pierderii vieţii (după o partidă de vânătoare, puii 
aşteaptă zadarnic întoarcerea vulpii): „Le e frig, sunt trişti şi singuri,/ Le e teamă şi nu ştiu/ De ce 
nu vine mămica/ Şi de ce-i codrul pustiu.// Au rămas roşcaţii singuri/ În pădurea ce-i străină/ Pentr-
un puişor de vulpe/ Care plânge-n vizuină.”  

O poveste frumoasă este şi Legenda ciocârliei, în care o tânără fată, Lia, este blestemată la 
ordinul împărătesei (pentru că s-a îndrăgostit de împărat), fiind transformată în pasăre: „Rosti baba 
trei blesteme:/ Să n-ai parte de iubit/ Să îţi crească cioc de hoară/ Şi să cânţi în asfinţit...”   

Deseori, Laura Danc îşi invită „personajele” să cuvânteze: o furnică rosteşte un adevărat 
monolog îmbărbătător, cu efect, desigur, pentru ţânci: „Nimeni n-o să mă oprească/ Doar sunt o 
furnică mare./ Voi vedea ce mare-i lumea,/ Câtă iarbă creşte-n vânt/ Câte gâze o colindă/ Şi câţi 
uriaşi mai sunt...”, iar în Împărăţia gâştelor, un gâscan, candidat la funcţia de împărat, 
demonstrează sus şi tare cine-i mai tare... în „parcare”: „Stimaţi supuşi ai mei,/ Gâşte şi bobocei,/ 
Eu sunt gâscan de soi,/ Cel mai grozav altoi/ Al naţiunii noastre.” 

Ca şi structură, poeta este adepta catrenului clasic, a versului scurt, a rimei încrucişate. 
Impactul acestora asupra copiilor stă în ritm şi muzicalitate, unele strofe amintind de clasici: „Cu 
vălul tău firav de vânt/ Tu mângâi reavănul pământ/ Ce îţi răspunde molcom, blând,/ Bătrânul uriaş 
pulsând/ De viaţă plin” (Fiori de primăvară). Pentru a-şi atrage cititorii, autoarea persistă şi în jocul 
diminutivelor, vorbindu-le de „ochişorii îngerilor”, de ”puişorii” ariciului, de „blăniţa şifonată” a 
şorecarului, de „hărnicuţele” albinuţe, „picăţele de sclipici”, „pici”, „iepuraşi”, „cizmuliţe cu 
blăniţă” şi aşa mai departe.  

Multă sensibilitate, inventivitate şi optimism, aşadar, în versurile pentru copii ale Laurei, 
poeta-dăscăliţă având imaginaţie şi har, înzestrată fiind cu un simţ rotund al versificării, cu o 
aplecare aparte pentru universul care o inspiră. Istorioarele ei conving, imaginile sunt semnificative, 
relevante, poeziile continuând buna tradiţie consolidată, într-un veac apus, de Topârceanu, Arghezi, 
Otilia Cazimir, Elena Farago şi alţii.  

Foarte bună cunoscătoare a psihologiei infantile, poeta însăşi este mama unui băieţel, fapt ce 
explică impresionanta cantitate de suflet înmagazinată în poezii. De altfel, autoarea îşi dedică 
lucrarea fiului ei, Mihai Alexandru. 
 
 
 

EXPANSIUNEA NEANTIEI – DOR, MELANCOLIE, 
ENTROPIE 

 
 
În poemul A fi în marea carte din volumul Neantia, Raul Constantinescu decreta, la început 

de secol 21: „În marea carte totul e scris/ despre fiecare despre început de lumi/ ce cât cine unde 
când cum/ a făcut a zis a scris.../ însemnat e chiar actul gândirii...” Şi oare ce-i mai rămâne omului 
dincolo de aceste impedimente, condiţionări? Ce-i rămâne scribului (acestui asteriscus 
melancolicus, cum îl numeşte poetul), ce-ţi mai rămâne ţie, om de rând, când „înainte de naştere eşti 
vinovat, muritorule,/ prin faptul existenţei n-ai nicio şansă/ o coajă pentru spirit eşti prins/ măsurat 
cântărit judecat zi de zi/ de tine însuţi salvat/ de ceea ce se vede ori nu se vede/ vei fi mereu pândit 
asaltat dovedit/ mereu în faţa Eternului/ din toate părţile spulberat/ mane tekel fares/ goană după 
vânt ţi-e viaţa/ oricine oriunde ai fi” (Mane-Tekel-Fares fiind cuvintele scrise cu litere de foc 
regelui Babilonului, când Cirus i-a invadat cetatea, în tălmăcirea prorocului Daniel zilele lui 
Balthasar fiind numărate, el cântărind prea puţin în balanţă, iar regatul său urmând a fi împărţit).  

Apărută în 2002, în colecţia Liliput a Editurii Signata, Timişoara, Neantia este cea de-a doua 
carte de poeme a lui Raul Constantinescu, după Aventurare în marele refuz, publicată cu un an 
înainte la Editura Dacia, Cluj-Napoca. Prin cele patru cicluri ale sale (Neantia, Torsiunea 
obiectelor, Inconia, respectiv Fereastra opacă), noul volum surprinde, după cum mărturiseşte 
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însuşi autorul, „efectul expansiunii ameninţătoare a nimicirii realului, din toate unghiurile: material, 
vital, economic, politic, uman, etic (moral), estetic, cultural, axiologic, psihic etc.” Astfel, poetul 
extinde fatalismul episodului biblic amintit asupra lumii noastre, propunându-ne una dintre cele mai 
sumbre lirici existenţialiste de după 2000, cele aproximativ cinzeci de poeme ale primului ciclu 
înscriindu-se sub semnul acestei filosofii a neantizării, coagulându-se într-un veritabil tratat liric 
programatic, debutând cu o Precuvântare, urmând „definirea” conceptului (Neantia, Aneantizarea, 
Monolog în Neantia etc.), „etapizarea” fenomenului (Starea de fapt, Deriva, Iubita mea Neantia, 
Trecerea în nor, Cernere, Ora de audienţă a neantului etc.) şi încheindu-se prin generalizarea/ 
universalizarea acestuia (A fi în marea carte, O bulă de vid în expansiune, Capodopera golului, 
Universurile în expansiune, Dincolo etc.). 

Un exerciţiu poetic şi filozofic inedit, am spune, oferindu-ne acum, la început de mileniu III, 
un model de percepţie şi reflecţie întunecat, devastator, lipsit de orice licăr de speranţă, în care 
regăsim cu spaimă reverberări ale nihilismului şi existenţialismului ateu potrivit cărora omul nu e 
decât o fiinţă a neantului, survenind din neant şi îndreptându-se, inevitabil, către acesta. Discursul 
poetic devine radical, agonic, neîmpovărat de clişee, Raul Constantinescu reducând limbajul la 
strictul necesar, structurându-l pe înşiruiri şi repetiţii, o ofensivă de câmpuri semantice vizând 
dezintegrarea lumilor în care ne încăpăţânăm să vieţuim. Esenţializate, poemele sunt tot atâtea 
verdicte dezarmante, fatidice, aglomerări de cuvinte şi sintagme rostite pe nerăsuflate, precum o 
despovărare a minţii şi a sufletului. 

În Precuvântare desluşim rădăcinile acestei atitudini existenţiale, poetul salutându-şi cititorii 
de la „răspântia bunelor, relelor,/ unde niciodată nu sunt vremile sub om,/ unde suferinţa e blazon 
naţional/ şi Poezia e singurul turn de rezistenţă/ învăluit în humor”. Într-un astfel de loc, unde („ca 
un blestem”) „istoria se scrie/ cu cerneala celui mai puternic”, lupta, chiar „cu Dumnezeu umăr la 
umăr” pare din start pierdută, căci „duşmanii-s tot mai mulţi ca frunza iarba/ cameleonici şerpi 
scuipând venin/ lumi împânzesc cu florile iadului/ ademenind unduind/ prin valuri de sânge de 
lacrimi de fum” (Cu Dumnezeu umăr la umăr). 

Astfel condiţionat/ restricţionat, singurul „curs” (i)logic al destinul individului este reducerea 
la „radical din minus unu”, sfârşind prin a deveni „un număr imaginar” în necuprinsa şi absolutizata 
Neantia: „Treci prin oglinzi/ prin tine însuţi/ prin seminţele tale/ în Neantia vei dispărea/ te vei 
sfărâma te vei pulveriza/ te vei surpa ca un castel de nisip/ mai devreme sau mai târziu/ vei cădea în 
tine în tine în tine/ vei fi un fum o umbră vei fi/ un talisman la gâtul nimănui/ o părere amintire 
uitare.” Individul va fi urmărit, în permanenţă, de acel „ins de ceaţă” care-l va bântui „de la un timp 
la bizare ore”: „pe nesimţite mă-nhaţă/ tăcând trece prin mine setos/ cu şerpi de ceaţă mă înfăşoară/ 
până-n măduvă simt în bronhii în ochi” (ca în poemul Trecerea în nor), până la anihilare („mă 
respiră mă suflă mă strânge/ umbra mi-o şterge mi-o creşte mi-o arde/ mă sângeră până la al 
nouălea neam”). Omul, în efemera-i existenţă („curs amar de-o clipă”), sfârşeşte prin a deveni tot 
mai mic („cât de mic şi slab sunt”), condamnat chiar dinainte de a se naşte: „mă risipesc mă pierd/ 
până sunt una cu toate/ durerea lumii şi-a făcut din mine scoc/ şi torent de maree prin alfabetul 
strâmtorilor/ curge dinspre mări înspre culmi/ de peste tot împresurându-mă” (De profundis). 

Destinul e o „plută în derivă” pe întinderi sumbre „de ape, aer şi eter”, un univers întunecat cu 
„stranii arătări răsărind”: „statui negre, steaguri negre, zile negre.../ pe negre valuri spumă gri” 
(Deriva). Între naştere şi moarte, viaţa e o scară: „urci sau cobori/ trepte din viaţa ta/ un nod din 
marele drum/ al memoriei universului multipolar// dincolo de a fi şi a nu fi/ de bine şi rău/ de tu şi 
eu” (Scara).   

În Neantia nu există compasiune, nu există speranţă; e ca într-o lume a morţilor-vii, 
suspendaţi în vid; e obsedanta poveste a omului neantizat, vieţuind într-un întuneric îngheţat, 
transformat într-un individ care şi-a pierdut până şi instinctul de conservare, aflat într-un abandon 
total. Nu e un poem al începutului sfârşitului lumii, ci mai degrabă al sfârşitului sfârşitului, un 
tablou terifiant într-o galerie a nonexistenţei. Şi în acest vid absolut, omniprezent, misiunea 
„scribului” devine aproape imposibilă: „cu unghia vei scrie pe nisip/ în lumina tăcerii/ cuvintele 
vagi dintr-o limbă uitată/ prefirată ca nisipul în vânt/ limbă nouă părând acum/ pe omătul nopţilor 
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albe/ cu degetul îngheţat vei scrie/ ceea ce a rămas/ despre uitarea ca o rană deschisă” (Aventurile 
scribului). 

Pogorârea în Neantia, această „ţară neexplorată”, e precum cernerea nisipului prin clepsidră 
(motivul e obsedant, reapărând mai multe poeme ale ciclului): „din tăcerea pământului/ din 
interiorizarea pietrei/ din foşnetul ierbii/ din visul izvoarelor/ din aerul ploilor/ din dâra cometei/ din 
plânsul stelelor/ din dorul de unu/ pe nesimţite dispărând/ mă înfirip în clepsidră nisip” (Cernere). 
Din această ţară a nimănui, ireală, de nicăieri, „scribul” va trimite un papirus „într-o capsulă de 
păpădie” către un viitor „căruia i se va lua totul”, pentru timpurile „când oceanele vor fi seci umbre 
adânci/ cimitir de schelete ciudate/ ca nişte ideograme din neantia/ cuvintele-cor călătoresc închise 
etanş/ într-o bulă de vid/ corul cuvintelor se înalţă/ deconspirând complotul tăcerii” (Manuscris 
trimis într-o sticlă).  

Nu vom găsi în poemele lui Raul Constantinescu demonstraţii inutile de imaginaţie, nici explozii 
de artificii verbale, cuvântul e sec, golit de orice urmă de afecţiune, imaginile sunt ciuntite, întunecate ca 
nişte răni vechi, gangrenate. Moartea e „numărul unu” pretutindeni („ca bună ziua pe magistrală”), 
urmând timpul demult „căzut în neant”, vidul, nimicul „incolor inodor insipid”, vorbele sterile, şoaptele 
găunoase, fiare, gheare şi colţi, „bule în expansiune” şi tumori, „căderi peste căderi”, „caracatiţe de 
hârtie”, împresurând universul. 

În poemul Aneatizarea sunt numiţi cei neîncrezători în Neantia, cei care „se nasc, se înmulţesc 
şi mor” („sau perpetuu mor”), toţi aceia care „îşi ascund vidul din cap/ etalează lanţuri, rame, 
tatuaje/ se betonează în gol/ se înalţă pe sine drept steag/ preamărindu-se ca pe un zeu”. Uneori 
satira se canalizează social, „de ce ne asaltează grafomanii,/ politicomanii, predicomanii?” se 
întreabă poetul, demonstraţia fiind deviată spre menirea „scribului”, în cele din urmă însăşi viaţa 
refugiindu-se în alcătuirea poemului: „de ce moartea se mută în cuvinte,/ de ce cuvintele curg/ în 
marea moartă/ de ce viaţa se retrage în literele unui poem?” (De ce?). Poetul se simte un „ultim 
argonaut” (Argonaut prin mine însumi) exilat printre „talibanii literari postpostişti”, „trecând imun/ 
prin delirul nopţii oarbe nestins/ visând visând visând/ neatins” (Dormind visând), Sisif cărându-şi 
piatra oarbă (Sisif), o lebădă „răstignită în cânt în zbor/ sfâşiind cămaşa de forţă a tăcerii” (Lebăda). 

Un poem impresionant este Monolog în Neantia („dorul lumii curge vârtej în capul meu/ eu 
însumi sunt tot o durere/ în poarta infernului din mine/ singur înfrunt geniul răului”), în Oamenii-
balon poetul propunându-ne o imagine (departe de a fi măgulitoare) a semenilor noştri: „peste 
sahare de suflet seduşi de goluri/ se agită jungla de oameni-balon/ în orgii ţipătoare de culori/ care 
mai de care mai umflat/ mai sus/ în paradisul cameleonilor”. Nu putea lipsi, desigur, Contractul cu 
diavolul, unde pentru câteva „avantaje” (valută forte, maşină şi cocote de serviciu) „laşi în gaj viaţa 
ta/ semnând cu propriul sânge/ în filigran şi deasupra/ labirint fără ieşire/ amprenta.”  

În Neantia, Raul Constantinescu nu ne acordă (şi nu-şi acordă) o minimă şansă. Esenţializate, 
poemele par alcătuiri ale unei singure rostiri, precum un gest de renunţare între două respirări, între 
o moarte şi alta. Poeme fără trup şi fără suflet, schiţe dezolante în rama albă a unui vid lăuntric şi 
universal deopotrivă, o dimensiune de umbre şi întuneric, lumi peste lumi pierdute în netimp, în 
nefiinţă. Deopotrivă de goale. Universuri de neant. Nici măcar nu e disperare, poate urma unei 
totale disoluţii. Tragismul acestei lirici constă în faptul că nici măcar morţii nu i se mai acordă vreo 
şansă, că între aici şi dincolo nu există o cât de mică diferenţă: acelaşi gol pustiit, acelaşi cântec 
sfâşietor al Neantiei. 
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CEZARINA ADAMESCU 
 

 
POEME ZIDITE-N ZĂPEZILE 

VEŞNICE 
 
 
 Nina Ceranu, Imnele neîntoarcerii, volum în curs 
de apariţie 
 Nu este pentru prima oară când un poet îşi 
personifică gândurile în vers. De-a lungul vremii, ele au 
luat chipuri diverse, de la făpturi, la natură şi lucruri. Sau 
la „Natura lucrurilor” aşa cum frumos a spus Nichita 
Stănescu. De data aceasta, gândurile Ninei Ceranu au 
devenit „înfometată haită de jivine” – ceea ce înseamnă 
că imediat or să se apuce să sfârtece pe cineva, ca să-şi 
potolească foamea. Iată că Dumnezeu, însă, hrăneşte 
gândurile cu nimic altceva decât cu mană cerească. 
Gânduri însetate şi flămânzite... Gânduri potolite doar cu 
apa vie a lui Dumnezeu, apa de la Fântâna lui Iacob, unde 
Mântuitorul a stat de vorbă cu femeia samariteancă şi i-a 
promis o apă pe care, dacă o va bea, nu va mai înseta 
niciodată. 
 Alcătuirea de poeme spirituale, recent semnate 
Nina Ceranu oferă cititorului imaginea unei creştine ale 
cărei gânduri şi cuvinte îl caută asiduu pe Dumnezeu. 
Astfel, poeta a devenit „locuitor al cuvântului”, în 
răsăritul anului, „în răsăritul lumii / şi-al bucuriei”. 
 Poemele nu sunt intitulate, ci numerotate. Poeta 
face economie de mijloace, preferând exprimările clare, 
limpezi, fluide, cu o anumită semnificaţie, care să 
deconspire esenţialul, ori numai să-l sugereze, aşa cum îi 
stă bine poeziei moderne.  
 Între înălţimile la care aspiră şi hăurile 
pământescului există mult dor, aşteptare. Cele două 
dimensiuni se întâlnesc pe linia subţire a orizontului, dar 
omul va fi întotdeauna împărţit între ele, cruce vie, 
logodit în secret cu ţărâna, pe de o parte şi aspirând la 
culmile de dincolo de orizont, în punctele  imaginare 
numite zenit şi nadir. 
 Dezvoltarea conştiinţei de sine s-a înfăptuit firesc, 
precum sângele alergând prin artere şi vene. Ea a luat 
chipul unui poem într-o carte din care şi-a luat zborul, 
imediat ce a fost deschisă, „îngerul rebel” – alter-ego al 
autoarei. Ispita necunoscutului venea tiptil, parcă trăgând 
la galera cuvântului. 
 Fire visătoare, poeta îşi închipuie primăvara ca pe 
o stea prinsă-n palme, în care poţi să-ţi depozitezi visele. 

_____________ 
ADAMESCU, Cezarina, 
scriitor, Galaţi. 
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 E interesant cum autoarea ia, în vers, chipul pruncului pe care liniştea, ca o maică precistă îl 
strânge la piept şi-l alintă. E o revărsare, aici, a feminităţii şi a maternităţii spirituale, care ia trup de 
cuvânt. 
 Dar cum să ţii în frâu caii suri ai dorinţei, cu ce căpestre şi cu ce zăbale, dacă ei pasc numai 
pulbere de aur din stele? 
 Cum să nu-ţi uneşti visul propriu cu visul oraşului, cu care-ţi împleteşti destinul? 

În versul Ninei Ceranu este cald şi lumină. Şi, după orice ploaie de vară, apare un curcubeu 
reflectat în alt curcubeu, apoi în undele lacului. Din curcubeu poţi să-ţi meştereşti o cunună sau o 
aureolă. Astfel, vei fi însemnat cu semnul binecuvântat al iubirii. Care e în formă de cruce. 

Destinul femeii se poate împlini doar prin maternitate, rodul constituind simbolul material al 
perpetuării din timp în veşnicie. Chiar dacă sunt seminţele fructului oprit. 

Poeta se află „în vraja unui cerc de foc” – ale cărui spiţe fumegânde nu vor aprinde niciodată 
alt foc aidoma. 

Lumea în alb şi negru poate fi văzută doar cu ochii închişi, delimitând binele de rău, ca în 
copilărie, când lucrurile au doar două feţe. Mai târziu, culorile se amestecă şi, uneori, nu mai ştii 
cum să le combini ca să ajungi din nou la albul şi negru de la începuturi. De ce autoarea se 
identifică mereu cu oraşul, este misterul ei, aflat în verdele crud, care de fiecare dată renaşte, 
precum ghiocelul, din propria zăpadă. 

Poemele Ninei Ceranu sunt ca o mirare continuă. Ea se poate preface, cu ajutorul baghetei 
cuvântului, când într-un plop, când într-un dafin, precum Fata din dafin, din povestea copilăriei. Iar 
cuvintele sunt „vrăbii gureşe”, care zboară spre oameni, trimise de însăşi poeta. 

Succinte, uneori eliptice, ele sunt poeme instant, cu nectarul la purtător.  
Consideraţii poetice despre Timp îmbracă textele în inefabil şi în culorile veşniciei:  
„Am lăsat orele de nesomn / în adăpostul pentru călătorii… / cifrele 1 şi 40  / alunecau, / 

aurite / în clepsidră / cu câteva lacrimi. / Patruzeci de trepte am urcat, / cu păsări albe pe umeri / şi 
câte zile n-am numărat  / până s-a oprit timpul  / să mai soarbă o picătură de viaţă, / să înhaţe,  / 
flămând, / o fărâmă din trupu-mi 
 / acum o pală  / sidefată de ceaţă” (16). 
Rima, întâmplătoare şi ea, dă o eufonie suavă ca o muzică cântată la flaut... 

Iată ce prilej minunat de meditaţie lirică: „În august, sarea pământului 
a născut pentru mine  / primul poem. / Deşertăciune e cuvântul / cu care se termină…”(18). 
Versurile cărţii în devenire sunt scrise „sub cupola tristeţii” şi ele lasă impresia unei 

melancolii funciare de care poeta nu poate scăpa decât scriind... O altfel de tristeţe, în definitiv... 
Pentru că, spune autoarea, „Anul şi-a luat dobânda. / I-au menit de pe acum osândă, / cuvintele 
poemului meu: / să nu mai rămână nici cifre, / cerneala să fie-ngropată / în refuzul hârtiei  / de-a 
mai găzdui incantaţia poeziei”. 

Demersul literar al Ninei Ceranu, întregit cu alte poeme din lirica spirituală, poate dobândi 
valori de referinţă pentru poeţii care abordează astfel de subiecte şi nu numai.  
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Prof. GLIGOR HAŞA 
 

 
 
 

IARTĂ-I, DOAMNE 
 
 

- cronică de întâmpinare - 
 
 

Amicul Romulus Tot scrie cu uşurinţă şi scrie bine. 
Putem afirma că este specializat într-un domeniu al prozei 
care nu e la-ndemâna oricui – proza scurtă. Aici s-ar încadra 
schiţa, povestirea, snoava, reportajul literar, portretul. 
Folosind prilejul pentru a sesiza confraţii că nu tot ce este 
scurt, concis este şi proză scurtă, care să îndeplinească 
rigorile schiţei şi povestirii.  

Cartea lui Romulus Tot ” Iartă-i, Doamne”, 
precedată de o alta „ Săpaţi, vă rog” nu mai puţin 
interesantă, se prezintă ca încă un examen trecut pe treapta 
de la novice la scriitor. Spre binele confraţilor mai tineri sau 
mai grăbiţi, e potrivit să limpezim lucrurile. Exceptând 
romanul (să-i zicem de studenţie), Tot este deja un consacrat 
scriitor de proză scurtă şi de eseistică, vecină cu cartea de 
însemnări de călătorii. Este, spre norocul său, şi un inspirat 
peisagist, îndrăgostit de baltă ca de apele curgătoare, văzute 
cu ochiul unui temperat pescar de mreană, obleţ şi caraşi. E 
bine să se ştie că schiţa (schiţe sunt mai toate scrierile din 
carte) e o specie a genului epic în proză, caracterizată prin 
numărul redus de personaje, limitarea acţiunii la un singur 
episod din viaţa unuia sau mai multor personaje şi prin 
simplitatea intrigii. Ea este îndeobşte un produs al presei, ca 
şi pamfletul sau reportajul; maestrul ei este I. L. Caragiale. 
Sunt accesibile maselor largi de cititori şi joacă un rol 
însemnat în dezvoltarea gustului pentru literatură. Ea 
presupune talent, putere de observaţie, harul de a percepe 
realitatea, invenţie artistică, plus cadrul restrâns, ritm vioi, 
deznodământ neaşteptat. Răspund întru totul acestor cerinţe 
schiţele „ Deputatul”, „ Ochi de măslină”, „ Femeia dacă”, „ 
Guvern de clacă” şi altele. Câteva din prozele cuprinse în 
volum sunt povestiri, specii asupra căreia iar fac un popas, 
ea fiind bine conturată în cărţile lui Tot. Arta povestirii 
însoţeşte încă din neolitic evoluţia omului pe treptele 
civilizaţiei. Adesea se confundă cu naraţiunea şi este formă 
arhetipală a epicului, apărând în mai toate variantele sale 
(roman, carte de memorii, însemnări de călătorie etc). Se 
limitează la un singur episod, presupune cunoaşterea 
psihologiei umane, atribut care la Romulus Tot devine har. 

_____________ 
HAŞA, Gligor, 
profesor, editor,scriitor, Deva. 
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O iscusită formă a ei e povestirea în povestire sau povestirea în ramă (O mie şi una de nopţi, Hanul 
Ancuţei, Povestea Vorbei etc). Ca la toţi marii povestitori, interesant la Romulus este nu numai ce 
povesteşte, ci cum povesteşte. Cele 24 de schiţe şi povestiri ilustrează un mijloc de frescă-viaţă a 
unui orăşel exponent ( cu biografii mărunte, repetabile, cu stereotipuri nevrozate, cu oameni care 
trăiesc felii din viaţa noastră, a tuturor, în vremi predestinate. 

„Călugărul”, spre exemplu, este o  duioasă şi romanţioasă povestire de dragoste cu final 
neaşteptat; este povestea simplă a unui destin, credibilă şi repetabilă, mai ales în zilele noastre. „ 
Deputatul” este o povestire vioaie, cu final neaşteptat, scrisă în stil alert de un bun cunoscător al 
psihologiei unei etnii. Lectura te face să cauţi în spatele personajelor existenţe reale. 

În „Pădurea democrată” autorul pune în termenii fabulei o felie din existenţa noastră reală. 
Finalul, în doi peri, ne spune că într-o lume a imposibilului, orice este posibil. „Voi, românii” 
închipuie două lumi printr-o discuţie între exponenţii a două Românii, cea dorită şi cea trăită, din 
care se desprinde ideea cât de mici suntem, cât ne dăm de mari. Schiţa se încheie cu sloganul „Noi 
suntem români!”,  ca şi când acest paliativ ar fi suficient pentru a fi. 

„Ochi de măslină” umanizează o lume unde poţi cunoaşte neomenescul cu toate faţetele 
sale: lumea spitalelor de boli nervoase, bine scrisă, schiţă bine scrisă, pe ton de duioşie.  „Femeia 
dacă” adaptează o anecdotă despre originea poporului român, ironizând erotismul exacerbat al 
româncelor căsătorite cu tăntălăi. Nina, Gina, Lina şi Tina sunt luate la pachet din lumea odraslelor 
de bani gata, pentru a aborda teme eseistice, cum ar fi dispariţia liniei  de demarcaţie între etnii sau 
devalorizarea unor elemente ale omenescului, demnitatea, bunul simţ, respectul de sine.  

Experienţa erotică, la anii copilăriei este evocată convingător prin câteva trăsături ale 
adolescenţei spontane. Inginerul agronom joacă rol ….. Povestirea bine scrisă din condei se închie 
cu o firească învăţătură morală: totul se plăteşte. 

Câteva schiţe se desprind din context pentru a alcătui capitolele unei fresce şi biografia 
inconfundabilă a unei localităţi marcă, în care s-a instaurat un românesc tip de viaţă, încât poţi să 
zici: asta e, fără doar şi poate, Simeria. Ne gândim la pozele „Oraşul ceferiştilor înmărmuriţi”, „ 
SOS-fierul vechi”, „Arca lui Noe” şi alte câteva care se detaşează prin valoare. „Deputatul”, 
„Călugărul”, „Divorţul” etc sunt potrivite pentru o antologie. 

Cu acest volum deja putem vorbi despre Romulus Tot ca despre un scriitor stăpân pe 
mijloace cu loc bine meritat într-un anumit tip de literatură caracterizată de o bună cunoaştere a 
tipologiei umane; creator de personaje, în special feminine, ratate în căsătorii şi medii sociale 
stereotipe. Crochiurile sale sunt realizate parcă, la maşina de cusut, umorul lor cvasisec le tratează 
cu voită doză de milă, de înţelegere, până când răbdarea autorului e călcată pe bătătură. 

Nu i-am face servicii prieteneşti autorului dacă nu am semnala prezenţa în volum a unor 
texte sub valoarea întregului, cum ar fi „Spovedania profesorului de limba română”. 

„Iartă-i, Doamne”, titlul potrivit cărţii ca o mănuşă, se citeşte cu plăcere şi vine pe un 
binemeritat loc în proza foarte scurtă de notaţie şi observaţie. Schiţele „Călugărul”, „Deputatul”, îţi 
merg la inimă.  

Aşa şi tot aşa, Romică! 
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GABRIEL PETRIC 

 

CORNEL BUDA –  
CAL ARZÂND PE RUG 

 
„Ceea ce m-a frapat de prima dată, citind poeziile lui 

Cornel Buda, a fost modul său discret de a se integra în 
actualitatea estetică a timpului pe care îl trăim. Autorul 
volumului Cal arzând pe rug (Editura RISOPRINT, 2014) se 
înscrie, fără sfială, cu naturaleţe, sub zodia neo-
expresionismului, infuzându-l cu o sensibilitate aparte, care 
reprezintă şi pecetea personalităţii sale artistice. Voi încerca să 
fiu mai explicit. Expresionismul este, prin definiţie, exacerbare 
dramatică, tensiune acută, conflict sângerând, angoasă 
percepută în prim-plan. Rădăcina sa o reprezintă ţipătul, aşa 
cum apare el în arte plastice, literatură sau muzică. Şi oricine 
parcurge volumul de debut al lui Cornel Buda va sesiza 
laitmotivul ţipătului, de la început până la sfârşit. Drama fiinţei 
umane este universală, astfel încât tema, în sine, poate fi uşor 
alterată de epigonism. Cu toate acestea, autorul reuşeşte 
performanţa estetic-spirituală de a reda un sentiment al 
exacerbării,  cu măsură. Am mai întâlnit acest tip de poetică în 
cărţile lui Alexandru Lungu şi, în opinia mea, atât poetul mai 
sus numit, cât şi Cornel Buda fac parte dintr-o galerie selectă, 
aceea a „expresioniştilor diafani”. Fiecare în felul său, fireşte, 
îmblânzeşte ţipătul, fără a-i lua, totuşi, prerogativele arderii şi 
ale patosului implacabil. În acest lucru constă, de fapt, şi 
substanţa poetică din care se plămădeşte un univers spiritual 
bine conturat. 

S-ar putea spune multe despre solemnitatea metaforei, 
eficacitatea ingambamentului, conştiinţa eufonică, arta 
parcimonioasă a neologismului ş.a. Dar aceste lucruri vor fi 
savurate de cititori la o lectură integrală a volumului. 

Ceea ce ne propunem în cele ce urmează este să 
explorăm variantele, armonicele „ţipătului” prin zece uni-
versuri, prin zece fragmente de poem. Adoptăm această 
strategie critică, fiind conştienţi că PARTEA oglindeşte 
ÎNTREGUL. Am dori ca acest decalog hermeneutic să 
deschidă apetitul pentru întregul volum care este structurat în 
trei părţi perfect armonizate (o armonizare a dizarmoniei, ne 
grăbim să adăugăm!). 

 
1 – LIMITELE ROSTIRII 
Versul apare în poemul Scaunele: „o şubredă punte – 

cuvântul”. Iluzia comună e aceea că, în miezul cuvântului, se 
ascunde şi minciuna, şi manipularea, ca să nu mai vorbim de 
inefabilul lumii. E drept că poezia, prin cuvânt, trezeşte emoţii 
spirituale, dar tot cuvântul e cel care se îndoieşte de el însuşi, 
ca de un pod care nu-ţi garantează atingerea celuilalt mal. 

 

_____________ 
PETRIC, Gabriel, 
scriitor, Orăştie 
redactor al revistei “Semne-Emia”.  



Eseu 

 
  ◊ SEMNE – EMIA / AN. XVII NR. 3  (67), 2015                                  33 

 
2 – PANTEISM 
„cândva eram cu toţii o pădure” – rosteşte poetul. E ceea ce orice spirit atent la cele din jur poate 

percepe: facem parte dintr-un univers (uni-vers?), dintr-un sistem de sisteme, iar ceea ce ecologismul 
dezvoltă ca metodă de supravieţuire, poezia – cu viziunile ei puternice, străfulgerătoare, cu religiozitatea 
ei funciară - dezvoltă ca poveste despre origini, rădăcini, izvoare. 

 
3 – PARADISUL PIERDUT 
…„peste pădure a căzut ţipătul”. Acesta este episodul doi al evocării firii decăzute. Există aici o 

frumoasă ambiguitate la care ar trebui să răspundem. Ce a fost la început: „ţipătul” sau „cuvântul”? Din 
punct de vedere poetic, răspunsul e „ţipătul”, care apoi devine „cuvânt”, atât sub forma sa de „punte”, 
cât şi de „obstacol”. 

 
4 – REALITATEA 
Un vers superb: „ea, umbra visului meu”. Cu toţii asociem „umbra” cu „iluzia”, cu 

„inconsistenţa”. Or, ce surpriză ne pregăteşte aici autorul? „Umbra” – care, evident, poate fi citită şi ca 
„obsesie” sau „fascinaţie” – se aşează în contraponderea visului, devenind opusul său, adică „realitatea”. 
Două lumi diferite, cu graniţe neclare, totuşi ferme. 

 
5 – SACRU ŞI PROFAN 
 
Reţinem o sintagmă din Eonul gotic: „tainice turme”. „Turma” aparţine spaţiului gregar, prozaic. 

Dar aici e – prin mijloace elementare, de altfel, inversiune, epitet şi aliteraţie – plasată în vecinătatea 
sacrului. „Urma scapă turma”! Mulţimea de animale în neorânduială e semn al rânduielii misterioase a 
lumii. 

 
6 – SINESTEZIA „ŢIPĂTULUI” 
În cântec pentru început iarna apare o memorabilă sinestezie: „toamna apune vânăt”. 

Metaforismul e complex şi transformă „ţipătul” în culoare. O dulce disperare străbate textul, cu 
intensitate bacoviană. O remarcabilă concizie de expresie conţine o potenţialitate stilistică luxuriantă. 

 
7 – INCOMUNICABILUL 
Avem în vedere acele „bucăţi de ţipete-nvelite în tăceri”. Tăcerea ca amabalaj surdinizează 

disperarea sau suferinţa, dar, simultan, deschide o poartă a speranţei. Mai exact: a unor „bucăţi de 
speranţă”. „Ţipătul” şi „tăcerea” nu sunt în antiteză, ci în comuniune. 

 
8 – EVADĂRI HAIKU 
O intonaţie inedită o aflăm în Seară de iarnă. Versul repetitiv: „vântul spulbera puţina zăpadă 

murdară” are în el ritmul haiku-ului şi e în legătură cu poemele scurte din partea a III-a a volumului; 
numerotate de la 1 la 12. E doar un iz haiku, deoarece prezenţa „câinelui îngheţat” oferă un potenţial 
epic-dramatic adecvat, în special, spaţiului european. 

 
9 – „PARADIS ÎN DESTRĂMARE” 
În „respirau greu îngerii” sugestia e blagiană. Lumea e degradată în aşa măsură încât până şi 

corpurile străvezii ale îngerilor sunt cuprinse de boală sau neputinţă. „Ţipătul” are aici forma vaietului, a 
lamentaţiei. 

 
10 – DINCOLO DE VITEZA LUMINII 
În final, „răcnetul se întoarce tiptil/în gura leului”. Universul interior al poetului e cel în care 

viteza luminii poate fi depăşită, iar cauza apare după efect, întâi cade vânatul, apoi porneşte glonţul din 
puşcă; întâi auzim ţipătul, abia apoi gura se deschide şi ia forma rotundă a disperării… 

Cornel Buda ne oferă un volum de debut matur (subtil ilustrat de artistul Mircea Zdrenghea), 
şlefuit cu migală şi scris cu autenticitate expresivă. Ţipătul său e tandru, iar tăcerile – elocvente.  
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SURSE ARHETIPALE ÎN CREAŢIA 
ARTISTICĂ 

 
Spiritualitatea satului a fost dintotdeauna una formată pe o 

structură mitico-magică în care fantasticul este împletit cu realitatea 
şi credinţa cu superstiţiile, împreună alcătuind substratul conceptual 
din gândirea populară care a alimentat tradiţia rurală, mai ales în 
zonele unde cultura a pătruns mai greu de-a lungul timpului, după 
cum arată Gaston Bachelard:,,Da, înainte de cultură, lumea visa 
mult. Miturile ţâşneau din pământ, despicau pământul pentru 
ca, prin ochii lacurilor, să privească cerul. În destin de culmi urca 
din abisuri. Miturile se însufleţeau astfel îndată prin voci de 
oameni, vocea omului care îşi visa lumea viselor sale. Omul 
exprima  pământul, cerul, apele. Omul era rostirea acestui macro-
antropos care este trupul monstruos al  pământului. În reveriile 
cosmice primitive, lumea este corp omenesc, privire omenească, 
răsuflare omenească, voce omenească.”1   

Acelaşi lucru se întâmplă cu arta populară, unde figurativul se 
asociază cu abstractul, culoarea cu lipsa culorii, sobrietatea cu 
exuberanţa ornamentelor, toate evoluând sub spectrul celor două 
trasee-motiv, esenţiale în creaţia populară, meandrul şi spirala:,,Nu 
trebuie, în aceste condiţii, să ne surprindă ambiguitatea unor 
motive, indecizia acelor semne care pot fi atribuite pe rând 
abstractului şi figurativului, într-o largă serie de categorii 
determinate de tendinţe geomorfe sau fiziomorfe. Există chiar o 
cofundare necesară şi programată între o formă geometrică şi o altă 
formă, care reprezintă o realitate obiectuală, dar care, printr-un 
progresiv proces de stilizare, de degajare a amănuntelor neesenţiale 
până la dobândirea schemei durabile şi ireductibile, poate să ne 
apară ca o pură construcţie geometrică. Aşa se întâmplă, de pildă, 
cu reprezentarea soarelui printr-un cerc, împrumutat alfabetului 
geometric al abstracţiei.  

Într-o realitate atât de complexă, cum este arta populară - în fapt 
aparatul ornamental şi simbolic al obiectelor provenite dintr-un 
univers cultural constituit de-a lungul şi pe baza unei experienţe 
milenare-, ne apar ca fireşti şi pe deplin justificate chemările unor 
foarte diverse vocabule plastice, pentru a se constitui într-un discurs 
coerent, orientat de o clară finalitate. Este de la sine înţeles că o 
astfel de situaţie se impune a fi avută în vedere când avem de-a face 
cu întâlnirea, în aceeaşi ordine a simbolicului cu spirala şi 
meandrul, semne altfel divergente, situate în planuri diferite, opuse 
prin însăşi esenţa lor. (…) Drumurile pe care le reprezintă meandrul 
şi spirala pot avea, din punctul de vedere al evaluării lor filosofice, 
o comună orientare spre depăşirea contingentului, o dispoziţie a 

                                                 
1 Gaston Bachelard, Poetica reveriei, traducere din limba franceză de Luminiţa Brăileanu, Piteşti, Editura Paralela 45, 
2005, p. 192. 
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spiritului nostru de a accede, printr-un susţinut efort cognitiv, spre realităţile lumii, ca şi spre propriile sale 
realităţi. Dar, dincolo de acest sens, motivaţiile lor profunde sunt altele, ele se plasează la niveluri diferite ale 
experienţei. Meandrul şi spirala aparţin unor trepte distincte ale cunoaşterii, exprimând, în esenţă, atitudini 
deosebite ale socotirii realităţii ca fiind de natură divină, relevabilă doar prin călătoria iniţiatică într-un 
obstaculat traseu spre centrul - esenţă al lucrurilor şi abordarea lumii în datele sale materiale, imuabile, de 
natură să fie apropiate printr-un efort de cunoaştere istoric, de tip liniar.2 

 Accederea la o cunoaştere mai aprofundată a universului arhaic tradiţional este condiţionată, pe lângă 
latura cercetării ştiinţifice, şi de o cale considerată probabil empirică, dar care, aşa cum subliniază Gaston 
Bachelard, se dovedeşte indispensabilă mai ales în cazul concretizării imaginii, a realizării unei lucrări 
plastice autentice, inspirată din universul creaţiei populare, şi anume reveria: ,,Prin cosmicitatea unei imagini 
primim o experienţă de lume, reveria cosmică ne permite să locuim o lume. Ea îi dă visătorului impresia de a 
fi acasă în universul imaginat. (...) Într-o imagine cosmică, la fel ca şi în imaginea casei noastre, ne aflăm în 
starea de bine pe care ne-o dă odihna.”3  

 Făcând parte din atributele inspiraţiei, reveria este metoda care poate reactiva anumite stări arhetipale, 
cum este de exemplu copilăria la care nu mai avem acces altfel decât prin reverie: ,,...în visele noastre către 
copilărie, în poemele pe care am vrea cu toţii să le scriem pentru a reînsufleţi reveriile noastre dintâi, pentru 
a ne dărui din nou universurile fericirii, copilăria apare, în chiar stilul psihologiei profunzimilor, ca un 
adevărat arhetip, arhetipul fericirii simple. Cu siguranţă, există în noi o imagine, un centru de imagini care 
atrag imaginile fericite şi resping experienţele nefericirii. Dar, în principiul ei, această imagine nu este întru 
totul a noastră; ea are rădăcini mai adânci decât simplele noastre amintiri. Copilăria noastră poartă în ea 
semnele copilăriei omului, ale fiinţei atinse de aripa măreţiei de a trăi.(...) Raţiunea acestei valori, care 
rezistă la experienţele vieţii, constă în aceea că, în noi, copilăria rămâne un principiu de viaţă profundă, de 
viaţă întotdeauna gata să o ia de la capăt.”4  

Ajuns prin reverie în spaţiul imaginilor arhetipale, pentru a trece de contemplare, creatorul din domeniul 
artei are nevoie de anumite instrumente de lucru şi unul dintre cele mai vechi şi importante dintre acestea 
este analiza estetică. 

Analiza estetică există de când este şi omul. Când i-a creat Dumnezeu pe Adam şi Eva,  aceştia s-au privit 
unul pe celălalt şi nu şi-au pus întrebări despre felul cum arată. Erau creaţia lui Dumnezeu şi asta le era de 
ajuns. Erau după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi nu aveau alte repere de comparaţie. Când a intervenit 
Diavolul:,,…au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.” 
(Geneza 3, 7)5 Aceasta este prima judecată estetică, urmare a căderii în păcat. Când Dumnezeu le-a făcut 
primilor oameni haine, acest lucru l-a realizat după ce i-a văzut cu şorţurile pe care şi le făcuseră ei şi în 
urma acestei analize estetice nu a fost mulţumit:,,Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine 
de piele şi i-a îmbrăcat cu ele.”6  

Cu aceste prime haine, realizate de însuşi Dumnezeu, a început creaţia artistică. Acestea au fost primul 
reper pentru creaţia umană ulterioară.  

Putem considera, de asemenea, că estetica s-a manifestat odată cu prima privire pe care omul primitiv a 
întors-o spre peretele peşterii pe care reprezentase un animal, cu ajutorul unui tăciune şi, îndepărtându-se 
puţin de acest perete, îşi admira opera ce părea animată în jocul luminii, de la flăcările focului din vatră. 
Omului i-a plăcut ceea ce realizase. Aceasta este, de asemenea, o analiză estetică.  

Forma primordială a esteticii nu s-a manifestat însă distinct, ca o acţiune intenţionată, fiind marcată de 
caracterul magic şi religios şi nici nu a dobândit de la început un caracter retoric, existând doar ca un 
sentiment sau simţ estetic subsumat gândirii magico-religioase:,,Astfel, se dovedeşte că în procesul 
îndelungat al muncii - în care s-a făurit pentru întâia dată o adevărată relaţie subiect-obiect- subiectivitatea 
estetică este o formă evoluată şi specific modificată, a relaţiei primare subiect-obiect. Cu alte cuvinte, 
facultatea creaţiei artistice şi a plăcerii estetice nu sunt însuşiri înnăscute ale spiritului uman. În 
conformitate cu bogatele atestări specifice arheologiei, etnologiei, etc., acestea sunt aptitudini apărute pe o 
treaptă determinată a dezvoltării social-istorice. În baza unor asemenea deprinderi treptate, structura 

                                                 
2 Constantin Prut, Calea rătăcită. O privire asupra artei populare româneşti, Timişoara, Editura Fundaţiei Interart 
Triade, 2012, p. 111, 112, 113. 
3Gaston Bachelard, op. cit., p. 182.  
4 Idem, p. 129.                                                                          
5 Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament:  cu trimiteri, Societatea Biblică Interconfesională din 
Republica Moldova, 2004, (traducerea D. Cornilescu), p. 3. 
6Idem, p. 4.  
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esteticului îşi află dezlegarea în geneza sa, în multiplicitatea activităţilor spirituale originare din care s-au 
desprins simţul artistic şi creaţia artistică. Pe de altă parte, faptul că activitatea estetică a fost precedată 
genetic de un întreg proces de devenire - începând cu depăşirea conţinutului magic şi religios din contextul 
plasmei nediferenţiate, sincretice, de pe primele trepte ale vieţii şi continuând cu aproprierea şi stratificarea 
progresivă a însuşirilor estetice - scoate şi mai pregnant în relief extraordinara întindere a drumului pe care l-
a străbătut umanitatea până la treapta activităţii artistice autonome.7 

  Fenomenul apariţiei deprinderilor estetice a fost studiat de Georg Lukacs şi dezbătut pe larg în lucrarea 
sa Estetica.8 

Analiza incipientă a creaţiilor primordiale, care se vor constitui mai târziu într-un grandios univers artistic 
uman, avea să se metamorfozeze, în perioada antichităţii şi după aceea, în Retorică, ridicată pe cele mai 
înalte culmi ale măiestriei teoretizării de către înţelepţii greci romani sau creştini (Socrate, Aristotel, Platon, 
Sfântul Augustin etc.). 

Retorica va domina artele până la formarea noilor concepţii despre analiza frumosului, întruchipate de 
către estetică. Tzvetan Todorov apreciază această perioadă de tranziţie de la retorică la estetică, undeva la 
interferenţa dintre perioadele clasică şi romantică: ,,Estetica începe exact în momentul în care se termină 
retorica. Domeniul uneia nu este cu exactitate domeniul celeilalte; totuşi, ele au destule puncte comune 
pentru ca existenţa lor simultană să fie imposibilă; realitatea unei succesiuni nu numai istorice, ci şi 
conceptuale, era resimţită de contemporanii schimbării: primul proiect estetic, cel al lui Baumgarten, era 
calchiat pe retorică...”(…),,Înlocuirea uneia cu cealaltă coincide, în linii foarte mari, cu trecerea de la 
ideologia clasicilor la cea a romanticilor.”(…),,Această repartizare în istorie este totuşi destul de 
aproximativă. De fapt, sfârşitul retoricii este romantic, deşi la începuturile sale estetica are legături cu 
doctrina clasică.”9  

Chiar dacă estetica este un principiu urmărit cu obstinaţie de creatori de-a lungul istoriei artelor, 
conceptul a fost definit abia în secolul al XVIII-lea, începând cu Alexander Gottlieb Baumgarten (17 iulie 
1714- 26 mai 1762), filozoful german care introduce pentru prima dată termenul de estetică, odată cu 
lucrarea sa ,,Aesthetica“ (1750), ca o prelucrare a termenului grecesc aestethon, care înseamnă ceva ce poate 
fi perceput prin simţuri mai mult decât prin raţiune. Baumgarten este primul teoretician care face distincţia 
între percepţia senzorială şi cea intelectuală, punând astfel bazele acestei discipline.  

Analiza ştiinţifică a factorilor decisivi care stau la baza actului creator din domeniul artistic, în care se 
încadrează şi arta populară, se poate realiza doar raportat la câteva dintre reperele importante din istoria 
artelor vizuale, care disimulează mobilul înfăptuirii celor mai valoroase creaţii ale omenirii. Fără o cercetare 
ştiinţifică, interdisciplinară, multe din valenţele spirituale disimulate în procesul de creaţie nu ar fi asimilate 
şi cunoaşterea ar rămâne incompletă. 

Toate marile creaţii plastice sunt rezultatul unor obsesii, care i-au urmărit uneori zeci de ani pe autori şi 
reprezentativă este în acest sens afirmaţia lui Brâncuşi:,,Pe când eram copil visam mereu că aş dori să zbor 
printre arbori spre ceruri (...).De patruzeci şi cinci de ani port nostalgia visului acestuia.  

Eu nu doresc să reprezint o pasăre, ci să exprim însuşirea în sine, zborul, elanul.”10  
Avem în istoria artelor numeroase exemple de obsesii care au dus la crearea unor capodopere, începând 

încă din cele mai vechi timpuri, odată cu picturile rupestre din peştera de la Altamira, care l-au fascinat până 
şi pe Picasso şi în care primează obsesia pentru animalul vânat sau divinizat, şi trecând apoi prin perioadele 
Clasicismului şi Renaşterii, în care artiştii au fost obsedaţi de reprezentarea corpului uman ca un model de 
perfecţiune în care s-a manifestat Creaţia Divină, pentru ca, ajungând în epoca modernă, să se recurgă chiar 
la experienţe din sfera parapsihologicului (experienţele Suprarealismului: scrierea automată, încercarea de 
reproducere a viselor etc.).  

În toate aceste cazuri avem, de fapt, estetica devenită obiect de studiu, de căutări asidue în perimetrul 
artei, determinate de psihologie,  putându-se astfel stabili o legătură concretă între estetică, reprezentând 
manifestarea în sine, căutările, efectuate prin mijlocirea artei şi o energie de activare identificabilă la nivelul 
psihologic, prin intermediul obsesiei, întrevăzându-se astfel primordialitatea esteticii, întruchipată la început 
ca idee şi transpusă apoi cu ajutorul artei ca mijlocitor, lucru remarcat de Dan Mihăilescu în cartea 
,,Dimensiuni ale creaţiei”:,,La baza oricărei munci din această sferă de activitate (arta, n.a.), se află o idee 

                                                 
7 Nicolae Dunăre, Ornamentica tradiţională comparată, Bucureşti, Editura Meridiane, 1979, p. 7.  
8Georg Lukacs, Estetica, vol. I,  traducerea Eugen Filotti şi Aurora M. Nasta,  Bucureşti, Editura Meridiane, 1972, p. 11-45, passim. 
9Tzvetan Todorov, Teorii ale simbolului, Bucureşti, Ed. Univers, 1983,  p. 173. 
10 Constantin Zărnescu ,,Aforismele, maximile şi textele lui Brâncuşi”, în ,,Omagiu lui Brâncuşi”, Cluj, editat de revista ,,Tribuna”, 
1976, pag. 246. 
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unică, fundamentală şi determinantă, ce se reflectă într-o operă unitară.”11 Autoexprimarea este cea mai bună 
cale de exprimare în artă, pentru că este cea mai accesibilă creatorului. Dumnezeu a creat omul după chipul 
şi asemănarea Sa. Artistul are la îndemână o spiritualitate proprie, formată în diverse conjuncturi şi 
universuri, care se manifestă în toate acţiunile sale şi aceasta este unica viabilă, autentică, doar prin ea îşi 
transpune trăirile în creaţie, însufleţind-o. Acest lucru se realizează pe două căi, conştient şi inconştient sau 
intuitiv:,,Conştient sau inconştient, artiştii ascultă de cuvântul lui Socrate:,,Cunoaşte-te pe tine însuţi!” 
Conştient sau inconştient ei se adresează treptat şi în principal materialului care le stă la dispoziţie; îl 
examinează şi aşază pe cântarul spiritului valoarea interioară a elementelor care se potrivesc creaţiei în arta 
lor proprie.”12  

Este bine ca transpunerea spiritului creatorului de artă în creaţie să se producă în mod conştient şi la 
aceasta se ajunge prin educaţie:,,Arta, deoarece este expresia forţei creative din om, va trebui să constituie 
piesa centrală a educaţiei.”13 Educaţia pusă la dispoziţie de învăţământul de specialitate oferă creatorului 
posibilitatea abordării aprofundate a spiritualităţii prin studiile avansate parcurse pe diferitele niveluri de 
şcolarizare, posibilitatea analizării în special comparative şi dobândirea unor cunoştinţe ce pot conduce la o 
creaţie autentică, valoroasă, fără ezitări sau epigonisme. Şcoala, prin mijloacele specifice oferă deschiderea 
către orizontul universal, posibilitatea însuşirii temeinice şi a valorizării unor experienţe artistice, corelarea la 
direcţiile contemporane ale artei şi realizarea unor inovaţii prin experiment şi tendinţele avangardiste:,,Arta 
nu provoacă plăcere, ci o stare de euforie a spiritului, al cărei nume propriu e bucurie. Arta, prin perfecţiunea 
sensibilă, ne împărtăşeşte bucuria infinitului. E un sentiment de uitare a lumii materiale şi de evadare 
imediată în vagul superior al posibilităţilor ideale”14, nota Nichifor Crainic în „Nostalgia paradisului”, dar la 
această bucurie se ajunge doar prin detaşarea dată de cunoaştere, de acea cunoaştere aidoma iniţierii, 
dobândită în urma studiului îndelungat, recomandat de principalii ideologi ai artelor:,,Ca orice iniţiere, şi 
iniţierea artistică se înfăptuieşte în cadrul unor forme educaţionale instituţionalizate ierarhizate, perfecţionate 
prin tradiţie, dar şi adaptate la imperativele dinamice şi schimbătoare ale istoriei umanităţii.”15 

În creaţia artistică s-a dovedit că tehnica oricât de avansată nu poate să înlocuiască valoarea dată de 
sensibilitatea umană:,,- Niciodată calculatorul nu va înlocui trăirea şi sensibilitatea. Chiar dacă progresul este 
realizat de om, partea tehnică, nu poate înlocui sufletul. Nu se poate înlocui totul, dar te poţi folosi de 
tehnologie. Dacă eşti creativ, este bine să o utilizezi, pentru ca să îţi uşurezi munca.”16 

La fel şi studiile, oricât de aprofundate, nu suplinesc însă o altă latură importantă a creaţiei, şi anume 
latura afectivă:,,Imaginea artistică este purtătoarea nu numai a unor informaţii semantice şi estetice, ci şi a 
unei încărcături afective a cărei vibraţie poate fi sesizată numai de sensibilitatea umană.”17 

 Această încărcătură afectivă se concretizează în pasiune şi poate fi nativă ori dobândită, iar exemplele 
sunt numeroase de-a lungul Istoriei Artelor pentru ambele variante. 

 Cercetarea hermeneutică a esteticii şi artei pune bazele unui nou tip de studiu, care se bazează în 
principal pe o cunoaştere temeinică a mai multor domenii, facilitată de tehnologiile moderne şi pe 
capacitatea de sinteză a cercetătorului, de focalizare a unui spectru interdisciplinar pe o operă sau pe un 
fenomen artistic dat, constituind de fapt reconsiderarea celor două perspective, senzorială sau afectivă şi 
raţională, acordându-le şi îndreptându-le spre un scop comun: cunoaşterea.  

În cadrul cercetării hermeneutice o paradigmă reconsiderată este teoria terţiului inclus, care îşi revendică 
asumarea principiului triadic în primul rând de la revoluţionara viziune a contrariilor, configurată de 
filozoful Ştefan Lupaşcu (Stephane Lupasco, 1900- 1988), pe baza cercetărilor din domeniul fizicii, având ca 
nucleu al discursului ideea de trionticitate. Umanul este, în viziunea lui Ştefan Lupaşcu, exponentul ontic al 
dialecticii T, iar tripla sa  structurare fizică, biologică şi psihică, îl evidenţiază în totalitatea lumii, ca 
manifestare totală a materiei- energie. 

Principalul discipol al lui Ştefan Lupaşcu, co-autor, împreună cu acesta şi cu Solange de Mailly- Nesle, al 
volumului intitulat L’home et ses trois ethiques, publicat la editura Le Rocher din Paris, în anul 1986 (ultima 

                                                 
11 Dan Mihăilescu, Dimensiuni ale creaţiei, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, p. 123. 
12 Wasily Kandinsky, Spiritualul în artă, traducere şi prefaţă de Amelia Pavel, Bucureşti,  Editura Meridiane, 1994, p. 43. 
13 David, Carol, Disoluţia sensurilor în cultura contemporană şi tradiţia europeană a învăţământului de artă, Timişoara, Editura 
Universităţii de Vest, 2005, p. 155. 
14 Nichifor Crainic, Nostalgia paradisului, Iaşi, Editura Moldova, 1994, p. 135. 
15 Carol David, op. cit., p. 67. 
16 Alexandru Virgil Stoica, Petru Vasile Tomoioagă, ,,Dana Constantin: ,,Cred în puterea de creaţie din sufletul artistului”, interviu 
cu Prof. univ. dr. Dana Constantin, în ziarul ,,Timişoara”, ediţia on line, vineri 1 august 2014. 
17 Dan Mihăilescu, Limbajul culorilor şi al formelor, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti 1980, p. 43. 
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carte publicată de Lupaşcu în timpul vieţii), Basarab Nicolescu identifică aceste trei forme de manifestare ale 
terţului inclus: ,,Logica terţiului inclus este o logică a complexităţii înseşi şi chiar logica sa privilemene 
susceptibile de a fi înţelese pe plan raţional. El explică paradoxurile mecanicii cuantice, în totalitatea lor, 
inclusiv principiul superpoziţiei. Îmi asum riscul de a prezice că, în următorul deceniu, terţiul inclus va intra 
în viaţa noastră de fiecare zi prin construcţia calculatoarelor cuantice, care vor marca unificarea între 
revoluţia cuantică şi cea informaţională.  

La termen mai lung, mari descoperiri în biologia conştiinţei pot fi prevăzute dacă obstacolele 
obişnuinţelor mintale în raport cu noţiunea de niveluri de Realitate şi cu logica terţiului inclus vor dispare. 
Astfel se va putea demonstra fecunditatea terţiului inclus ontologic, implicând considerarea simultană a mai 
multor niveluri de Realitate. Multe alte discipline, precum arta, dreptul sau istoria religiilor se vor putea 
reînnoi. Iar etica şi educaţia se vor putea pune în sfârşit în conformitate cu cerinţele noului mileniu.  

În unitate există, aşa cum se cuvine, trei terţiuri. Al treilea terţiu - terţiul tainic inclus - este garanţia 
împotriva oricărei derive neo scientiste sau totalitare şi împotriva oricărei dictaturi prin economie. Terţiul 
tainic inclus este gardianul misterului nostru ireductibil, singur fundament posibil al toleranţei şi demnităţii 
umane.”18 

Întorcându-ne privirea, după acest excurs conceptual, asupra creaţiei populare vom analiza diferitele 
semnificaţii, mai ales spirituale, pentru că în transpunerea plastică numai evocarea documentar - istorică este 
irelevantă. Dan Hăulică nota încă din anii ’60, în cartea sa Critică şi cultură:,, ...evocarea istorică nu mai 
poate fi astăzi o punere în scenă abilă, mândră de ştiinţa efectelor teatrale.”19 

Emoţia implicată în creaţia artistică transgresează vizibilul şi reţine ceva din spiritualitatea subiectului, 
fiind percepută de intelectul celui care priveşte opera. De aceea unele opere devin obsedante pentru 
pasionatul de artă şi sunt multe exemple în acest sens în îndelungata istorie a artelor.  

Împătimirea întru descifrarea tainelor unei fascinaţii ancestrale, fascinaţia neamului, fascinaţia frumuseţii, 
a purităţii a inocenţei, fascinaţia esteticii straielor populare, fascinaţia chipului mamei, a dragostei materne, 
ne poate conduce la iubirea unui neam, a unui costum tradiţional, a unei mame, a unei vieţi, această 
fascinaţie şi această iubire conduc apoi împreună cu cercetarea şi studiul intensiv la cunoaştere, la înţelegere, 
la artă şi chiar dacă ar fi fost posibil să ne înşelăm, dintr-o subiectivitate oarecare, în alegerea subiectului 
nostru, iubirea şi arta nu ne înşeală niciodată, spunea Elie Faure în volumul I al  Istoriei artei,: esenţialul, mi 
se pare, nu este să te înşeli în legătură cu valoarea absolută a obiectului iubirii tale, ci să iubeşti”20. 

Arta înseamnă iubire şi această iubire se răsfrânge în creaţie. Iubirea pentru subiectul transpus este cea 
care susţine creaţia, care purifică gândurile artistului şi face posibilă sublimarea sentimentelor, trăirilor şi 
ideilor. Pasiunea pentru subiect este ceea ce privitorul va recepta în primul rând din lucrarea de artă. 
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Paul din Alep,  
Jurnal de călătorie în Moldova şi 

Valahia. 
 
 
Ediţie şi traducere adnotată de IOANA FEODOROV,( 

Editura Academiei Române, Muzeul Brăilei, Editura Istros, 2014, 
617 p.)      

De existenţa acestei lucrări am aflat de la bunul, minunatul, 
neasemuitul meu coleg Emanuel Conţac. Îi mulţumesc. Mai apoi 
am citit-o graţiei bunei, minunatei, neasemuitei mele colege 
Emanuela Timotin. Îi mulţumesc. Iar acum am exemplarul meu, 
graţie bunăvoinţei infinite a minunatei, neasemuitei doamne Ioana 
Feodorov (autoarea acestei excepţionale lucrări) şi graţie 
bunăvoinţei infinite a minunatului, neasemuitului domn Nicolae 
Şerban Tanaşoca, Directorul Institutului de Studii Sud-Est 
Europene. Le mulţumesc, cum altfel, din toată inima. Este vorba 
de... Paul din Alep, Jurnal de călătorie în Moldova şi Valahia. 
Ediţie şi traducere adnotată de IOANA FEODOROV, Editura 
Academiei Române, Muzeul Brăilei, Editura Istros, 2014, 617 p. 

Iată ce anume citeam când (mare bucurie!) am devenit 
fericitul posesor al Jurnalului  lui Paul din Alep.  Am tradus pentru 
cititori acest fragment doar pentru că simt cât de mare nevoie avem 
(hic et nunc!) şi  noi de Paul din Alep, mai mare iubitor al locurilor 
noastre şi al oamenilor acestor locuri decât suntem astăzi mulţi 
dintre noi.  
 

 Viaţă şi destin (חיים וגורל) 
 Un magazin de cărţi de mâna a doua la Londra. Un 
anunţ pe perete, care te invită să cobori la subsol şi să 
cumperi orice carte cu numai 50 de penny. Am coborât scările 
în formă de spirală, aflate în paragină, era nevoie de un 
echilibru perfect ca să poţi ajunge jos în siguranţă. La 
subsol... trei încăperi mici şi sufocante, cu rafturi aglomerate. 
Dezordinea  luase în stăpânire totul. Cărţi decolorate şi rupte, 
cu pagini smulse, 
cu miros de 
putregai şi şoareci. 
O carte groasă (lit. 
cu burtă groasă), 
părăsită, se agăţase 
de colţul raftului. 
Titlul era Viaţă şi 
destin, a lui Vasili 
Grossman. Numele 
acesta mă făcea să 

_____________ 
BĂDIC, Melania-Daniela, 
scriitor, Bucureşti 
redactor al revistei “Semne-Emia”. 
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mă gândesc la tot felul de lucruri. Da, Vasili Grossman a fost ziarist şi scriitor evreu rus care a 
editat împreună cu Ilya Ehrenburg, ziarist evreu rus cunoscut, Cartea neagră, la sfârşitul celui de-
al Doilea Război Mondial. Cartea a descris durerea evreilor datorată nemţilor, a trezit puternice 
ecouri în lume şi a continuat să trăiască.  Despre Ilya Ehrenburg am mai citit şi am mai auzit multe, 
despre Vasili Grossman, nu. Am cumpărat cartea, am ieşit în aglomerata stradă londoneză, m-am 
aşezat în Piaţa Trafalgar şi am răsfoit-o. După ştampila de pe prima pagină am înţeles că aveam de-
a face cu o carte furată dintr-o bibliotecă publică oarecare. Am ajuns, fără să vreau, complice la 
acest delict. Păreri de rău, să spun sincer, n-am avut. De atunci citesc din ea şi mă acaparează 
completamente. Largheţea priveliştilor şi generozitatea sufletului îmi amintesc de Tolstoi şi de 
marii scriitori ai secolului trecut. Cultura profundă, aflată în afara oricărui compromis, a marilor 
gânditori care cunosc sufletul omului. Descrierea eroismului şi, odată cu ea, a falsităţii, [a felului] în 
care se petrecea trecerea de la ideologie la extremism, de la extremism la fascism şi la acte de linşaj, 
[cu adevărat] o experienţă de neuitat. Citesc încet, în „porţii” mici pentru că nu vreau ca această 
carte să se mai termine. KGB-ul l-a obligat pe Grossman să-i predea manuscrisul şi toate copiile, iar  
Grossman a murit, în 1964, depresiv şi exasperat, convins că manuscrisul lui s-a pierdut pentru 
totdeauna. Dar, uite, în chip  miraculos s-a descoperit un exemplar ce fusese, în mod ilegal,  adus în 
Vest, tradus şi publicat. Dar asta a fost acum douăzeci de ani.  Dacă aş fi fost o persoană cu 
influenţă în sistemul de educaţie din ţară, aş fi introdus această carte ca material [didactic] 
obligatoriu, o ilustrare a literaturii ca armă de luptă împotriva trivialităţii şi a paucităţii sistemului 
de valori, o critică ascunsă, dar acidă a tuturor groparilor culturii, preaplini (lit. umflaţi) de 
încrederea în sine, care au existat în fiecare guvern. Dacă mi se va întâmpla să-l întâlnesc pe 
trecutul la cele veşnice Vasili Grossman îi voi spune ce a generat [în sufletul meu] această carte, [îi 
voi spune] că, graţie lui, am înţeles că o adevărată creaţie rezistă, chiar şi în pivniţele pline de 
mucegai, cenzurii şi asasinatului. Îi voi spune că în lumea cameleonică a modernităţii, a ţipetelor 
celor ce-şi revendică dreptatea există lucruri care nu sunt niciodată anacronice. Dacă voi avea 
ocazia să-l întâlnesc şi să-l readuc la viaţă îl voi convinge să emigreze în Israel. Avem nevoie de el 
aici. Imediat (fragment din אנשים .מיומנו של  רופא  גריאטר, Oameni. Din jurnalul unui medic geriatru, 
traducere din limba ebraică, p. 112-113).  
 

Aşadar, aceasta este structura lucrării: 
 

I. Cuvânt-înainte semnat de domnul academician Răzvan Teodorescu 
 

II. Studiu introductiv  
- Călătorul şi jurnalul său 
- Aspecte de limbă 
- Manuscrise folosite pentru ediţia de faţă (ms. Paris, ms. Londra, ms. Sankt-Petersburg, 

folosite şi de „Vasile Radu în ediţia sa publicată în 1930-1949” – p. 29) 
- Alte manuscrise 
- Ediţii 
- Traduceri 
- O nouă ediţie, o nouă traducere  
- Continuarea proiectului 

 
III. Notă asupra ediţiei 

 
IV. Transcrierea alfabetului arab  

 
V. Abrevieri şi sigle 

 
VI. Alte surse citate 

 
VII. Traducerea manuscrisului arab în limba română 
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VIII. Ediţia manuscrisului arab 

 
IX. Indice de nume 

 
X. Indice de locuri 

 
 

Volumul este realizat cu acribie şi erudiţie de Ioana Feodorov, editoare şi a versiunii arabe a 
Divanului cantemirian – demnă urmaşă biologică şi spirituală a lui Virgil Cândea, una dintre cele mai 
strălucite inteligenţe a <umanioarelor>  româneşti, aşa cum notează academicianul Răzvan Teodorescu. 

Cum se deschide jurnalul (1 verso): În numele lui Dumnezeu Unul, cel Veşnic, Cel fără de început şi 
fără de sfârşit, Căruia îi cerem ajutor. Slavă lui Dumnezeu [...]! Laudă se cuvine stăpânirii Sale, laudă 
dumnezeirii Sale aducem veşnic, acum şi pururea şi în vecii vecilor, fără sfârşit, veac după veac! (în 
deschidere este vorba de un Te Deum, am îndrăzni să notăm aici, în beneficiul culturii, dar şi al lecturii – cu 
un drag înflorit din pricina obârşiei sale – era daco-roman – , faptul că de la Sf. Nicetas, episcop de 
Remesiana, pe care Paulinus Nolanus in Carmen XVII-ad Nicetam avea să-l numească dignus hospes almi 
Christi – vrednic oaspete al bunului Hristos, desfăşurând în ţinuturile dunărene o înaltă activitate misionară; 
de la el ne-a rămas celebrul Te Deum laudamus, ale cărui ultime versete sunt, în cântările Bisericii Ortodoxe, 
neschimbate: Per singulos dies benedicimus Te/Et laudamus nomen tuum in saeculum et in saeculum 
saeculi/Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire/Miserere nostri, Domine, miserere nostri/Fiat 
misericordia Tua, Domine, super nos, quemadmodum speravimus in Te – În fiecare zi Te binecuvântăm şi 
lăudăm numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să 
ne păzim. Îndură-te de noi, Doamne, îndură-te de noi. Fie, Doamne, mila Ta spre noi precum am nădăjduit 
întru Tine). 

Paul din Alep continuă, vorbind despre sine (spre a-şi lumina în egală măsură părintele – iată dubla 
intenţie a limbajului despre care vorbea Vianu!): Eram fiu bun al părintelui celui mai ales şi mai sfânt, 
preacinstit şi preabun, kyr, kyr (kīr din gr. Kύριος, aşa cum notează autoarea) Macarie, patriarhul Antiohiei 
(p. 148).  

Cu adevărat, minunat este conţinutul de viaţă cuprins în Călătorul şi jurnalul său.  Născut în 1627, Paul 
(BūluşIbn al–Za‘īm al Halabī) aparţine celei de a patra generaţii de preoţi din familia al–Za‘īm (un străbunic 
preot, un bunic episcop, un tată patriarh). Este, aşadar, fiu de patriarh (Macarie al III–lea, patriarh al Bisericii 
Antiohiei şi al Întregului Răsărit între 1647–1672) şi tată de patriarh (este vorba de cel de-al doilea fiu, Constantin, 
care a ajuns patriarh la douăzeci de ani, luând  numele Chiril V. Rămas orfan de mamă, Paul îşi va petrece 
copilăria şi adolescenţa printre „călugări, ierarhi şi cărturari ortodocşi”  (p. 11). Va fi hirotonit diacon la douăzeci 
de ani, va deveni ulterior arhidiacon de Damasc şi Alep; şi va fi secretarul personal al tatălui său (p. 12), pe care îl 
va însoţi în toate vizitele sale pastorale, până la moartea sa, în data de 30 ianuarie 1669 (autoarea ne spune că 
această dată a fost stabilită de de Boris Fonkič pe baza unor scrisori păstrate de Arhivele Ruse de Stat pentru 
Actele Vechi de la Moscova (p. 12, în note). Bun cunoscător al limbii greceşti, al istoriei Bisericii Antiohiene, al 
cărţilor bisericeşti folosite de preoţimea ortodoxă siriană (p. 12), copist desăvârşit (înţelegem, din mărturisirile 
autoarei, că există la Institutul de Manuscrise Orientale de la Sankt Petersburg „texte copiate de el, cu o caligrafie 
clară şi îngrijită” – p. 13), „interesat în mod particular de aspectele lingvistice: el a notat permanent sensurile şi 
etimologia cuvintelor necunoscute, explicaţiile primite de la vorbitorii nativi” (p. 23). Şi, cum opera este şi autorul 
autorului ei, ea ne dezvăluie un mod de a fi spectacular, spiritualizat, un Paul din Alep  îngrijind fără egal fiecare 
detaliu, de o  uriaşă fragilitate, de o infinită căldură (doar, semn complex fiind, opera  presupune şi existenţa unei 
realităţi afective!), de o probitate seducătoare, de o nonşalanţă îngândurată, de o poznaşă nobleţe, ivire plină de 
duh, sacerdotală. 

În ceea ce priveşte călătoria, aceasta debutează, dacă putem spune astfel, cu intenţia de ajunge la Iaşi 
şi la Târgovişte (p. 10). Cei câţiva membri ai delegaţiei siriene au pornit la drum (din Damasc) în 1652, 
aşadar în anul 7160 de la Facere (p. 13), căci autoarea, pentru a ne determina să înţelegem astăzi cronologia 
lucrării (rezolvând minunat toate problemele coborâtoare din distincţia arheologic/recuperator în receptarea 
unei opere!), a ţinut cont de felul în care înţelegeau creştinii din Biserica Antiohiană în sec. al XVII-lea 
trecerea unui an (care începea la 1 septembrie şi se încheia la 31 august – este şi cazul anului nostru 
bisericesc!), de felul în care zilele şi lunile se aflau într-un raport nesuprimabil cu praznicele împărăteşti, de 
diviziunile (ceasurile) zilei liturgice (se află notate şi Laudele bisericeşti), însă, de facto, vor porni la drum 
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abia după primirea scrisorii Domnului Moldovei, Vasile Lupu (moaştele Sf. Vasile cel Mare aduse de la 
Constantinopol,  dobândite, ca toate celelalte comori, înţelegând prin acestea moaşte şi mir, cu aur, i-au fost 
dăruite domnitorului Moldovei de către patriarh – p. 181), prin care acesta făgăduia să-i susţină plătind 
datoriile Bisericii Antiohiene către Înalta Poartă, aşa cum făcuse şi pentru aşezământul de la Sfântul 
Mormânt, pentru Patriarhia Constantinopolului şi cea a Alexandriei (p.11, cf. p. 151). Căci el făcea mereu 
astfel de fapte bune (p. 151). Aşa făceau domnitorii noştri pe-atunci. Şi în timp ce omul recent (scara lui 
axiologică, asemenea inimii, s-a orizontalizat) se grăbeşte să dea afară icoanele din şcoli, când răul tot devine 
din ce în ce mai expresiv ca binele, ut nihil dicam amplius!), aflăm că acolo unde şedeau domnul, fiul său ori 
doamna, toţi dregătorii şi cei rânduiţi [în slujbă] – în Moldova, Valahia şi până în Ţara Cazacilor – 
neapărat se afla o icoană deasupra capului, cu un ştergar şi o candelă ce ardea mereu înaintea ei (p. 183). 

Savoarea textului e copleşitoare, indiferent dacă ne referim la lucrurile trăite de el însuşi sau la cele 
coborâtoare din discuţiile patriarhului cu tot felul de interlocutori (ambele variante, de rafinată extracţie, 
esenţiale în conturarea  altertăţii!), oameni de categorii diferite (indiferent de nivelurile unei ierarhii umanul 
se nivelează, poate pentru că ordinea umanului este coborâtoare din cea a sacrului, iar aceste două lumi 
coexistă), indiferent de natura informaţiilor  – descrieri de oameni şi locuri  (rândurile despre ocnele de sare, 
băile de aur şi băile de fier sau despre mănăstirile Galata, Barnovschi, Crasna, Arnota, Bistriţa, Tismana, 
Căldăruşani, Snagov, Dealu, ca să numim totuşi câteva din aceste minunate, sacre geometrii, sunt 
monografii-bijuterii), de glas de clopot (Află că ori de câte ori cântau „Fericirile” băteau clopotul mare, 
precum şi la cântarea a noua, la „Cuvine-se cu adevărat”, la Liturghie, apoi la Utrenie şi iar la Liturghie – 
p. 173), mai apoi numele dregătorilor sau „gramatica” rânduielilor de tot felul – rânduiala Postului Mare, 
Paştele, datina îngropăciunii (oameni obişnuiţi, dar şi os domnesc) şi a nunţilor, prăznuirea sfinţilor, datina 
colindatului din ajunul Praznicului Naşterii Domnului (p. 245), felul în care se rosteşte rugăciunea în cinstea 
domnului la fiecare masă (p. 195), rânduiala aşezării în scaun a unui nou domn –, peripeţiile de la curţile 
domneşti (şi nu e rost pe care să nu-l înţeleagă!) sau povestea despre Comentariile la Psalmii profetului 
David culese de mitropolitul Serresului, Nichita, scriere aflată în posesia postelnicului Cantacuzino (p. 345), 
parte a impresionantei sale biblioteci, după ce aparţinuse iniţial aşezământului de pe lângă Biserica Sfânta 
Sofia din Constantinopol.  Propensiune pentru informaţie, apetit pentru explicaţiile savante, gesticulând din 
plin şi cu simplitate (vorbind despre casele din Moldova şi Valahia notează: În fiecare casă există un cuptor 
... care stă proptit  pe doi stâlpi... El se numeşte pe limba lor cuptor, cu pluralul cuptoare. Iarna găseşti 
casele mai călduroase ca băile turceşti – p. 164; sau traduce toponimul Vaslui prin cel împărătesc, pentru că 
interpretează, aşa cum cu îndreptăţire susţine autoarea în notele de subsol, acest nume ca provenind din 
grecescul basileos – împărat, dată fiind  absenţa consoanei v din alfabetul limbii arabe – p. 165); literatură 
confesivă şi autoscopie morală (virtuţi şi năravuri la un loc, doar omul stă sub semnul procesului, nu al 
stazei!); frenezie lexicală şi laconism într-un fascinant împreună; lucruri sublime şi lucruri rebarbative; fibra 
robustă a duhului curtenesc, dar şi ilegitimele lui confiscări surprinse în admirabile excursuri diacronice; 
vremuri pestriţe – şi rapt, şi primejdioase arătări, şi extorcări, căci, nu-i aşa, nu este nimic nou sub soare 
(Ecleziastul 1, 9), dar şi ceasuri ale sacralităţii, ale rosturilor şi resorturilor de candoare, ale ipostazelor 
solemnităţii, ale înalţilor cărturari (iată ce spune despre Mitropolitul Varlaam: Şi l-au primit pe părintele 
nostru patriarh Înaltpreasfinţitul mitropolit, marele cărturar – p. 168); modele (Vasile Lupu, un fel de 
intercesor divin, aproape trecut în rândurile sfinţilor datorită nemărginitei lui omenii: Cât priveşte smerenia 
domnului, ştiinţa şi desăvârşirea lui, frumuseţea minţii lui, cercetarea scrierilor vechi şi noi şi a celor 
turceşti, iscusinţa la vorbă, acestea nu pot fi cuprinse de mintea omului... Cuvântul lui avea greutate în 
întreaga lume, pentru multa lui facere de bine şi purtarea lui frumoasă – p. 184) şi antimodele (căci pot fi 
întâlnite şi ineluctabile comportamente ferine!). Însumare de experienţe. Pe toate suveran le sistematizează, 
suveran le ierarhizează şi tot suveran le defineşte. Toate esenţiale în diagnoza unei lumi, o lume cercetată de 
foarte aproape. Iată de ce a ne limita la simpla descripţie ar fi (puţin spus!) dezamăgitor. Ca şi cercetarea 
stilistică a enunţului (aspectul fonic, sintactic la nivel frastic şi transfrastic, aspectul semantic) sau a 
enunţării, dată fiind relaţia locutor-receptor-referent; atitudinea locutorului cu privire la discursul său sau la 
referinţă se percepe prin trăsături distinctive semantice (seme); e limpede că stilul, în general, nu este unul 
emotiv sau  modalizant, ci evaluativ). Esenţe, tipare, sonorităţi, înmulţite toate de lumina primordială.  

Legat de actul traducerii (damnaţiune elaborată, cum îl numeam cândva!)... excepţional modus 
procedendi: În traducerea textului arab am procedat, în prima fază, la transferul în limba română 
independent de versiunile anterioare [...]. În ce priveşte limba traducerii, am urmărit să folosesc un 
vocabular adecvat epocii în care scria Paul din Alep, evitând amestecul de elemente lexicale vechi şi noi 
(p. 63–64). Echivalenţele nu sunt uşor de găsit. Cât de reuşit va fi transferul lingvistic? Ce se întâmplă cu 
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interferenţele semantice? Fiecare text are un anumit raport cu spiritul perioadei în care a fost creat (orice 
operă rămâne în contact cu universul culturii în care a luat naştere, căci presupune, cum afirma Mircea 
Eliade, o determinare etnologică). A curăţi înseamnă a escava, dar şi a îngriji taina textului. Or, cum să 
degajezi praful de pe cuvinte (cuvintele rămân legate oricum de Logos!), când tocmai acesta e singurul mod 
de păstrare a sensului, a schemei, fără consecinţa distrugerii narative? Mai mult, autoarea a zăbovit până şi în 
dreptul acelor loca obscura (adevărate câmpuri lingvistice!).  

Nu putem să nu remarcăm, între informaţiile cuprinse în notele de subsol, comentariile filologice, de 
la transcrierea termenului la semnificaţiile lui (atunci când  este necesar, autoarea marchează fie o formă de 
plural – de pildă, al kāhin – preotul slujitor – pl. al-kāhanat p. 169 –, fie o formă de acuzativ; de pildă, 
vorbind despre Heruvic, în imediata apropiere a termenului din manuscris, al-šārūbīkūn, se află 
corespondentul lui grecesc, χερουβικός, notându-se, aşa cum am amintit, şi forma de acuzativ, χερουβικόν – 
p. 205; pentru că fiecare fapt de limbă excerptat aproape chirurgical este argumentat şi riguros interpretat), la 
etimon şi la corespondentul acestuia în alte limbi, numai dacă ne-am referi la termenii greceşti, nu putem să 
nu remarcăm faptul că spiritele şi accentele sunt notate impecabil, că autoarea ştie exact când accentul ascuţit 
oxiton se schimbă în accent grav; în plus, glosarea bilingvă, prin însăşi condiţia ei de a opera echivalenţe, 
reprezintă, în esenţă, cum am susţinut într-un mai vechi studiu, un act de traducere; uneori ne-am putut da 
seama de sensul termenului arab graţie apropierii de corespondentul lui ebraic:  lisān (limba vorbită de un 
neam sau altul, p. 164) ’abā (pl. cuvântului  ’āb, tată, părinte, avvă –  p. 326), taylasān (veşmânt de cult 
asemănător unui şal cu franjuri, purtat de evrei, îndeosebi de bărbaţi, în timpul rugăciunii – p. 379) – în 
ebraică , טלית ,אבא. Mai apoi, felul în care a fost rezolvată problema împrumuturilor vechi din 
limba greacă, intrate de multe ori, cum spune autoarea, şi în limba română prin filieră slavonă, înţelegând 
dificultatea interpretării lor (numai dacă ne gândim la scriptio defectiva şi la absenţa consoanelor p şi v din 
alfabetul arab). Iată cât de frumoasă, concisă şi limpede poate fi povestea unui cuvânt: Ar. Qurbān, din ebr. 
 sacrificiu”, „ofrandă” (vin, pâine, ulei, struguri etc.). De aici au derivat în vocabularul„ (qorban) קרבן
creştin sensurile de „împărtăşanie, „slujbă”,  „Liturghie”. Preluat în numeroase limbi (siriacă, persană, 
arabă, turcă, tătară, albaneză, sârbă, croată, rusă, bulgară etc.), termenul este folosit şi în vocabularul 
islamic: tc. Kurban Bayrami, „Sărbătoarea Sacrificiului” (p. 170). 

Între atâtea alte cărţi scrise cu ambiţia secolului ”cefal şi apter” (bibliotecile sporesc numeric, dar 
sub semnul zădărniciei!), apariţia Jurnalului a fost o binecuvântare. Ne-am bucurat nespus de mult de acest 
text (metatext, în sine) al unei lucrări singulare (mai ales de palierul lui semantic), aparţinând unei autoare de 
înaltă distincţie intelectuală, erudită cunoscătoare a limbilor sacre. Graţie doamnei Ioana Feodorov am înţeles 
în ce constă specificitatea arabei medii sau creştine, ce nivel lingvistic a generat întrepătrunderea greco-
arabă. Pentru că, așa cum putem vorbi de o specificitate a creştinismului în zona noastră, dată fiind 
întrepătrunderea greco-slavă, există o specificitate a acelei zone. Graţie Domniei Sale am aflat cu bucurie 
faptul că în 1883 filologul şi etnologul Moses Gaster, interesat de reprezentarea iudeilor în scrierile şi în 
picturile bisericeşti din România, a tradus din limba arabă Descrierea Bisericii Trei Ierarhi din Iaşi de 
Paul de Aleppo (p.45), apărută în „Revista pentru istorie, arheologie şi filologie” (Spun cu bucurie dat fiind 
faptul că Moses Gaster a fost şi al nostru, chiar dacă a plecat din România, a ajuns prin 1885 în Anglia, aici a 
fost şef-rabin al comunităţii sefarde, iar pe la 1907-1908 era deja ales preşedinte al Societăţii de Folclor); că 
Mihail Kogălniceanu (după versiunea rusă a lui Pavel S. Savel’ev), Bogdan Petriceicu Hasdeu şi Alexandru 
Odobescu (cei din urmă după versiunea engleză a lui F. C. Belfour) au publicat, sub diferite titluri, fragmente 
din Jurnal (p. 44–45). 

Graţie Domniei Sale ne-am putut bucura, nu în ultimul rând, de muzicalitatea textului (cred că am 
putea spune fără teama că vom greşi prea mult că există o anume muzicalitate a textului, pe tot parcursul lui 
am avut senzaţia prezenţei vocalelor din muzica psaltică; şase  vocale suitoare: ison – nu urcă, nu coboară, 
oligon – urcă nota cu o treptă, petasti – o  treaptă mai accentuată ca oligonul, două chendime – o treaptă de 
intensitate mai mică decât la oligon, chendima – 2 trepte sărite, de tipul do-mi; nu se cântă singură, ci 
sprijinită pe oligon sau petasti, ipsili – 4 trepte sărite; alte patru vocale coborâtoare: epistrof – 1 treaptă, 
iporoi – 2 trepte alăturate, elafron – 2 trepte sărite; când are înainte un epistrof coboară numai o treaptă, 
namili  – 4 trepte sărite). Poate că nu întâmplător spunea Jauss că opera literară seamănă mai degrabă cu o 
partitură, oferind la fiecare lectură o rezonanţă nouă. 

Şi noi, care voiam să scriem despre acest text. Şi noi care voiam. Şi noi. Nu, nu ne rămâne, iubite 
cititorule, decât să adăugăm aici străvechiul îndemn: αλλα συ σησιν εχε φρεσι μηδε σε ληθη (deci tu ţine-o 
minte şi n-o da uitării). Iar mai apoi... un post al vorbelor... 
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CONSTANTIN STANCU   în dialog cu                            
ION PACHIA - TATOMIRESCU 

 
NOILE INTERVIURI DE PE 

PLATFORMA DE BETON ARMAT 
( din Valea Anilor, în epoca 

neoparadoxismului) 
 
                                                                                                                  

                 (19.06 2015) 
 

Despre „limitele“ fără „frontiere“ ale literaturii actuale  
(interviu de trei-cuptor în unsprezece „jaloane“) 

 
(1) Constantin Stancu (siglă, infra: C. S.) : Domnule Ion 
Pachia-Tatomirescu, aţi finalizat o istorie a literaturii 
valahe în trei volume, o lucrare în care aţi investit mai 
mulţi ani. Din această perspectivă, ce înseamnă timpul 
real pentru dumneavoastră? Dar netimpul? 

 
Ion Pachia-Tatomirescu (siglă, infra: I. P.-T.) : 

Este vorba despre trei volume de „pagini de istorie 
literară“, acum (e drept, acumulate în aproape o jumătate 
de secol ca „recenzent“ / „cronicar“), „la timpul prezent“, 
volume care se pot metamorfoza – „mâine“ – într-o 
veridică istorie a literaturii valahe „din prezent şi până la 
originea mitotextului rupestru / neolitic-pelasg > valah“. 
În timpul real aş vrea să văd – prin mine ca Ens / Dac 
participant la o ordine cosmică – „dinamică“, exercitare / 
manifestare de neuroni de aur, deopotrivă, în plan 
sincronic şi (de-aici, de pe secanta lor) în plan diacronic. 
Interogaţia Dvs. adversativă nu-şi poate afla răspuns decât 
– zalmoxian vorbind – în afara Sacrului Întreg Cosmic 
din care suntem Parte; aşadar, numai Sacrul Întreg 
Cosmic – de-i Dumnezeul unic din Zalmoxianismul 
orizontului temporal al anului 1600 î. H. – se bucură de 
netimp.  
 
(2) C. S.) : Putem pune în paradigmă „lista lui Pachia“? 

I. P.-T.) : Numai dacă „paradigma“ ca supra-
„faţă“ înseamnă „partea mai puţin văzută“ a Medaliei / 
Lunii... Lista să rămână „deschisă“, spre a nu „colapsa“ 
(dacă-mi îngăduiţi acest superb verb)... 
 
(3) C. S.) : Istoria literară pe care aţi alcătuit-o poate 
oferi date despre istoria românilor? 

I. P.-T.) : Puneţi în ecuaţie două concepte: istoria 
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literară valahă (dacoromână) – ca ştiinţă care urmăreşte / analizează (sintetizează) fenomenul 
desemnat prin sintagma arta cuvântului (genuri, specii etc.) în plan diacronic – şi istoria valahă ca 
ştiinţă care are în obiectiv studierea complexă a Valahimii (Dacoromânimii), tot în plan diacronic. 
De vreme ce în (capod)operele literare dintr-o epocă se reflectă cu fidelitate realităţile societăţii 
noastre din respectiva epocă, bineînţeles, conjugate la moduri lirice, epice, dramaturgice, se poate 
spune (doar atât) că istoria orizontului cunoaşterii metaforice („istoria literară“) oferă date – 
„magnetizatoare“ de orizont al cunoaşterii ştiinţifice, nicidecum „pur-ştiinţifice“ – despre istoria 
valahilor / (daco)românilor. În toate (ano)timpurile – „de la origini şi până în prezent“ –, scriitorii 
din istoriile literare s-au inspirat din datele ştiinţific-istorice şi cercetătorii / istoricii societăţii umane 
din diferite epoci – „vectorizaţi înspre real“ de capodoperele literare studiate în şcoală – au ajuns 
mai iute la „adevărul pur-istoric“.   
 
(4) C. S.) : Care au fost cei mai buni ani în această perioadă analizată de dvs.? De ce? 

I. P.-T.) : „Cei mai buni ani“ de pe segmentul temporal al epocii resurecţional-moderniste şi 
al paradoxismului (fireşte, nu mă refer la cumpliţii ani ai „epocii proletcultiste“, nici la anii 
programului neostaliniștilor / neopaukeriştilor de impunere a excrementismului în literatura noastră 
spre a fi distrus „publicul receptor de literatură din România ultimelor două decenii“) rămân – cum, 
de altfel, prin toate epocile – cei în care „arta cuvântului valah“ a înflorit fără precedent, cei în care 
Sfânta Limbă Literară Pelasgă > Valahă a cunoscut neasemuite rafinării / bogăţii stilistice.  
 
(5) C. S.) : Puteţi explica relaţia dintre ştiinţă şi literatură? Cum influenţează orizontul de 
cunoaştere specific omului opera unui scriitor? 

I. P.-T.) : Pot – şi numai aşa se poate – „explica“ relaţia ştiinţă – literatură: ca interacţiune 
benefică (adică întru catharsis şi întru noi coordonate) a orizonturilor cunoaşterii. Dintotdeauna, 
orizontul cunoaşterii ştiinţifice – spre a rupe / sparge limitele tragic-existenţiale – are absolută 
nevoie de metaforă (ca „protuberanţă solară / solariană“ a creierului uman, ca „furtună“ deloc 
haotizatoare, ci peren producătoare de cristale); orizontul cunoaşterii ştiinţifice este magnetizat 
(„remorcat“) de orizontul cunoaşterii metaforice (după cum a observat mai întâi filosoful – şi mai 
apoi lirosoful – Lucian Blaga), în „sporire“ / „mutaţie“ de coordonate.  

În ceea ce priveşte secunda întrebare de la acest punct al chestionarului, mă rezum la a 
observa direct-proporţionalitatea dintre orizontul de cunoaştere al artistului (mai întâi, prin 
specializare în domeniu, apoi prin autodidactă cunoaştere disciplinară / interdisciplinară) şi valoarea 
estetică a operei sale.   
 
(6) C. S.) : Paradox! Paradoxul este specific literaturii sau vine dintr-un mod de a accepta 
universul în complexitatea lui? 

I. P.-T.) : Paradoxu-i specific gândirii umane, de la naşterea Materiei din Cuvânt (adică 
dintre orizonturile anilor 700000 – 500000 î. H., de când se tot văd urme ale magnificului efect al 
cuplării aparatului fonator la creierul de antropoid), făcând a se constela mai întâi mitul despre 
puterea Cuvântului de la Început... Şi daţi-mi voie să mai subliniez încă o dată – poate a suta / mia 
oară, nu mai ştiu – că producţia de paradoxuri a umanităţii nu înseamnă literatură (paradoxism). În 
nucleul curentului literar, paradoxismul, stă conjugarea paradoxurilor la moduri lirice, epice, 
dramaturgice, întru catharsis (după cum ştiţi că au procedat: Vasile / Vasko Popa în poemele-i 
scrise în valaha anului 1947; Nichita Stănescu în 11 elegii, din 1966; Marin Sorescu în drama Iona, 
din anul 1968; Dumitru Radu Popescu în romanul F; ş. a. / etc.).  
 
(7) C. S.) : Cum priviţi eventualele critici ale criticilor de azi şi de mâine? 

I. P.-T.) : Cu toată atenţia ornitologului pus în faţa coloniei de pelicani a criticii literare 
valahe de la Dunărea de Jos şi din Nord-Vestul Pontic (Basarabia)... 
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(8) C. S.) : Vă amintiţi de o metaforă, de un poem care v-a marcat în momentul în care l-aţi 
analizat? 

I. P.-T.) : Da, «spuma laptelui», neapărat „lapte cosmic“, prin care pelasgo->valaho-dacii 
mei desemnau Luna, sora Soarelui, Lună şi Soare ce – în balada Pe-o Gură de Rai („Mioriţa“) – 
„ţin cununa“ galactică. Bineînţeles, mă refer la segmentul baladesc al nunţii cosmice a 
protagonistului mioritic, protagonist având statutul de nemuritor în calitate de Mesager Cogaionic-
Celest (cealaltă cale – tot zalmoxian-cogaionică – de a te face nemuritor era în calitate de războinic, 
apărător – „până la ultima picătură de sânge“ – al sacrelor pământuri ale Daciei). Mai aflaţi 
asemenea poezie a înfiorării cosmice doar în capodopera romantică, Luceafărul de Mihai Eminescu 
(în tabloul călătoriei lui Hyperion la Dumnezeu, în centrul potenţial al Universului, în „starea de 
zero“, cea de dinainte de Cosmogeneză).  
 
(9) C. S.) : Ce trăsătură de caracter apreciaţi la un scriitor? 

I. P.-T.) : Vectorizarea în „absolut“, prin capacitatea de a produce catharsis în verticalitate 
morală, nicidecum (în „verticalitate“ / „orizontalitate“) excrementistă. 
 
(10) C. S.) : Trei volume, de ce trei? Mai există loc în proiectul dvs. pentru alţi scriitori, pentru alte 
opere? Cum vedeţi viitorul?  

I. P.-T.) : Pentru că «Pagini de istorie literară valahă de mâine», vol. I (2014), II, III (2015) 
relevă cealaltă faţă a Lunii / Medaliei de Litere, pe care se sprijină al nostru Întreg literar / cultural 
prezent, volume cărora trebuie să li se adauge volumul al IV-lea de «Pagini...» (având „nucleu“ 
«Generaţia resurecţiei poetice din 1965 – 1970», teza-mi de doctorat, în esenţă, care a fost publicată 
la Editura Augusta, în anul 2005); astfel, s-ar încheia: (a) epoca resurecţiei moderniste postbelic-
secunde şi a paradoxismului (1960 / 1965 – 1990 / 1995) şi (b) epoca proletcultistă („obsedantul 
deceniu“: 1945 / 1947 – 1958 / 1960).  

Celelalte volume de «Pagini de istorie literară valahă» merg – în plan diacronic – până 
dincolo de pelasgo->valaho-dacul, Aethicus Donares > Dunăre (nume tradus de cronicarii greco-
romani în „Ister“), cel ce face ocolul Pământului cu 1057 de ani înaintea lui Magellan, prilej cu care 
scrie celebra Cosmografie (din orizontul anului 466), până dincolo de autorul pelasgo->valaho-dac, 
Ioan Cassian (autor al Convorbirilor duhovniceşti, dintre anii 420 – 429), până dincolo de Niceta 
Remesianu (autorul imnului întregii Creştinătăţi, Te Deum laudanus... / Laudă Ţie, Doamne..., 
din orizontul pelasgo->valaho-dac al anului 370 d. H.), până dincolo de înţeleptul pelasgo->valaho-
dac, Anacarssia (nume grecizat în Anacharsis – „Oană Cârşă > Cârjă“ – aprox. 628 – 687 î. H.), 
spre a se înşuruba în ideogramele de pe Tăbliţa-Soare de la Tărtăria-Dacia (partea numită 
România – precizez „ţara de azi“ spre a nu mai fi „deturnate“ de pseudosavanţi / neostalinişti în alte 
„spaţii culturale“), ori în mitotextul de pe Statueta-cu-Piedestal-a-Soarelui-Moş / Tatăl-Cer (de la 
Triguri / Ocna Sibiului, din Dacia / România, datându-se în orizontul anului 7000 î. H.), sau în 
semnele bine înfăşurate sacru-semantic („sanctuar la purtător“), din orizontul anului 8175 î. H. 
(datare radiocarbonică), de pe falanga de ecvideu descoperită la Cuina-Mehedinţi etc. Aşadar, în 
„proiectul“ Paginilor de istorie literară valahă de mâine „există loc“ pentru „uimitori“ autori 
(scuzaţi rima involuntară!)... Iar pentru viitor, v-aţi dat seama, nu prea am ochi, ci văd numai 
prezentul „stufos“ din marginea „haosului doinitor“ şi trecutul – care „se-ntunecă în urma-mi 
înaintătoare“ (după cum ar zice, mai mult ca sigur, neîntrecutul nostru Poet genial-romantic), pe 
Valea Anilor de dincolo de 8175 î. Hr. (şi, de ce nu, 21000 î. H., cam de pe când se pot data 
„primele“ semne rupestre înfăşurate semantic în item). 

Abia după publicarea tuturor volumelor de «Pagini de istorie...», ivi-se-va «Istoria literaturii 
pelasge > valahe din prezent şi până la originea mitotextelor din orizontul anului 8175 î. H.»    
 
(11) C. S.) : Ce altă întrebare aţi fi dorit să vi se adreseze?   

I. P.-T.) : „Prima“, dar cea pentru secunda „decadă de aur“ a Logos-ului... 
                 (19.06 2015)  
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NINA CERANU 

 
 

ORAŞUL ÎNCĂRUNŢISE 
-fragment- 

 
Cu Fortunat lucrurile păreau să stea altfel; el putea 

veni la ea pe nepusă masă, la orice oră din zi şi din noapte. 
Bine, cu exagerările de rigoare; de noapte nu putea fi vorba, 
căci după ce madam Marieta îl cunoscuse mai bine, 
constatase că insul era de-o puturoşenie ce nu avea egal; 
ziua lui începea după 10 dimineaţa şi se încheia, e drept, un 
pic mai târziu decât ora la care obişnuiau să se domolească, 
între pereţii locuinţelor lor, vecinii proletari ai tovarăşei 
Eliza, care alergaseră parcă hămesiţi de nemuncă să le 
fluiere sirenele la şase în faţa fabricii Ilsa, ori la fosta Ioan 
Fonagy, sau Ociko Terezia, după ce trecea prin două 
repetiţii la filarmonică, una de dimineaţă şi alta de la ora 5 
după-masă. Epuizante. Aceleaşi note, tonuri, mereu şi 
mereu, până-i sunau şi noapte-n pat şi-i vuiau timpanele.  

Dacă din întâmplare tovarăşa Eliza nu era acasă, el 
ştia unde e cheia şi intra fără nici o reţinere. Făcea ce făcea 
pe-acolo şi pleca liniştit, ca şi cum ar fi părăsit propria-i 
locuinţă. Madam Marieta nu se alarmase nici prima oară, 
nici în alte dăţi, însă la o altă descindere de-a acestuia, când 
plecase c-un geamantan uriaş că abia de-l căra, începuse să-i 
fie un pic de teamă: dacă o omorâse pe tovarăşă şi acum o 
transporta cu acea valiză trainică de cătane sărace care-şi 
duc cu ele mâncare pentru o lună de zile, până le pune-n pită 
şi-n raţie la unitate?! 

Dar, a doua zi, cu toate că dăduse un pic de ploaie, 
tovarăşa Eliza era-n curte, pe banca ei, bine mersi, roşie ca 
un măr ionatan şi-şi bea cafeaua, c-o ţigară-n mână. Peste 
aparenta ei sănătate, tot avea o hibă, dar una minoră, care 
însă n-o punea pe gânduri: după primele fumuri tuşea de-i 
ieşeau ochii din cap şi se roşea şi mai tare, de te-ai fi 
aşteptat ca stropii de ploaie sau aburii primilor fulgi de nea 
topiţi să sfârâie pe obrajii ei împurpuraţi. Marieta o privea 
cu un pic de invidie: bătrână, dar încă frumoasă. Mititică, 
dar atletică, umbla fără baston. O văzuse ea şi pe stradă cum 
se-avânta, parcă sfârtecând aerul, ca un şurub de oţel 
fabricat la Krupp, cu un şfung care-i lăsa cu gura căscată pe 
ceilalţi trecători, pentru că îi împingea cu brutalitate ca să-şi 
facă loc. La ea decrepitudinea se manifesta poate un pic prin 
absenţa aceea ciudată din comunitate şi reacţiile întârziate, 
când era pusă-n situaţii dificile. Te gândeai că i se arsese o 
parte din liţe şi conexiunile neuronale se stabileau cu greu. 
Mai întâi ridica capul şi şi-l poziţiona în aşteptare, cu nările 
adulmecând vigoarea sau lâncezeala din atmosferă, părând 
că prizează oarece mirosuri şi acumula energii care-i 
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declanşau o anume stare de receptare, cu toate că în bătaia privirii ei nu era nimic care să merite o 
asemenea concentrare. 

Vecinii, fără ca măcar unul să aibă curaj să i-o spună pe faţă, bănuiau că între ea şi bărbatul 
care o vizita, apărut prea dintr-odată în viaţa ei, era o anume legătură. De aia îi dăduse afară pe 
subchiriaşi – cei trei fraţi – din chiţimia, un fel de magazie de lemne în alte timpuri, credeau 
megieşii, ca să n-o povestească pentru derapajul acesta târziu, când femeile se duc la biserică, ori că 
e sărbătoare ori că nu e, şi-i fac silă lui Dumnezeu cu pioşenia şi cu lepădarea lor de păcate. 

Nu-l numeau aşa, dar după cum zâmbeau cu înţelesuri nu putea fi vorba decât amor, nefiresc, 
pentru că diferenţa de vârstă… în defavoarea lui, bineînţeles; dădeau loc unor interpretări care n-o 
onorau. Nu ştia, nu bănuia, nu voia să le dea satisfacţie, îi lăsa să cadă în derizoriu cu 
pronosticurilor lor?! Ea era şefa şi se juca cu imaginaţia lor! Ba le-o şi alimenta câteodată. Ca şi 
acum, când toate catrafusele lucrătorilor de la salubritate zăceau morman în curte pe nişte amărâte 
de crizanteme îmbobocite, care nu aveau să mai înflorească, pentru că cel ce-o ajutase să 
săvârşească nelegiuirea asta nu iubea natura şi armonia ei, dar nici oamenii, mai ales pe aceşti trei 
fraţi, nevolnici oarecum, care nu aveau unde-nnopta, poate doar în subsolul casei de raport, unde era 
baia populară, acum dezafectată. 

Ea se spălase pe mâini de obligaţia asta şi vieţuia mai departe după legile ei, egoistă şi rapace, 
ca o fiară.  

Marieta, de după perdele, văzuse ţoalele scoase-n curte, dar nu bănuise şi nici nu era treaba ei, 
ale cui erau; ba chiar o dusese gândul că cineva făcea curăţenia de toamnă în casă şi se descotorosea 
de vechituri.  

Era o filă din ce scria la cronica acelei presupuse idile. Credea şi ea că e un amantlâc la 
mijloc.  

Pe urmă aflase şi i se confirmase gestul reprobabil al doamnei Eliza de la Rica, cea care 
alături de fraţii ei, erau acum scoşi în stradă de capriciile acestei bătrâne cu hachiţe, care nu uitase 
nici măcar în cincizeci de ani că fusese proprietara acestui imobil. 

Întrucâtva Marieta, era supărată pe Rica; nu admitea ca o femeie, chiar dacă venise cu 
„ciontu’” în oraş, să nu-ncerce să se cizeleze măcar un pic…  

Săteanca asta, după părerea lui madam Marieta rămăsese plină de umori, de cutume, obiceiuri 
menţinute şi practicate din moşi strămoşi şi-şi da în petec mereu când era vorba de răzbunări pe 
teme mărunte. Avea un minte de copil subdezvoltat, captivă într-o gravă inconştiență, care îi dădeau 
o notă în plus de tâmpenie. 

Normal că nu putea omite să nu capete informaţia asta chiar din gura acestei necăjite care 
trăia de azi pe mâine. Şi asta se produsese cu asupra de măsură. 

— Dădui acatiste, madam Marieta, la şapte biserici. Şi-o afurisesc şi-n culcare, şi-n sculare. Şi 
când eu blestem, se prinde, doamna mea: să-i sece ochii, să-i pice carnea de pe ea. Buba rea s-o 
spuzească şi să nu-i mai treacă nici dac-oi ierta-o! Asta zic eu…, că suntem oameni nevoiaşi… 

— Bine, Rico dragă, dar menirile astea ale tale nu-l supără pe Dumnezeu?! o întrebase 
revoltată Marieta. O să vă găsiţi voi vreun adăpost, că Dumnezeu nu-i lasă pe sărmani în seama 
necuratului… 

—  Şi eu unde să-mi pun lucrurile… pân-atunci? Zestrea de la muma… De la muma mea de-acasă! O 
să mă mărit şi eu, doamna Marieta şi…  

— Să dea Domnul, fata mea, să te măriţi… Dar câţi ani ai tu, Rico? 
— 35, doamnă…  
— Că aia… mă gândeam eu… nu eşti chiar boboc… 
De la vorbele astea se supărase Rica. Dar rău de tot, că dacă o vedea pe Marieta, stând pe bancă, 

mătura cât putea de departe… 
Iar Marieta intenţionat cocoloşea jurnalul şi-l punea, cumva ascuns, la piciorul băncii, nici să se vadă 

destul, dar nici ascuns cât să nu sară în ochi celor care treceau pe-acolo, cu gândul s-o aducă la bune intenţii.  
Cert e că-n mai toate zilele îi lipsea spovada cu femeia cu târnul. De la ea, cât fuseseră 

„vecine”, aflase mai multe despre coana Eliza, dar lucruri picante, pe care chiriaşa, inteligentă de 
altfel, le extrăgea din desaga ei plină cu „fapte de viaţă”. 
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Despre tinerii de astăzi şi morala 
creştină, precum şi despre 
primenirea lor în Biserică... 

 
 

 
Pe tot parcursul vieţii pământeşti trebuie să trăim cu credinţa 

şi convingerea că în Biserică toţi suntem tineri, căci una este vârsta 
tinereţii – cu aspiraţiile şi asperităţile ei inerente şi fireşti – şi altceva 
înseamnă a fi tânăr şi receptiv din punct de vedere spiritual, adică în 
stare să primeşti mereu noi impulsuri, care te îmbogăţesc şi te 
împlinesc duhovniceşte!... 
 Tinerii vin întotdeauna cu prospeţimea şi sinceritatea lor în 
modul de a aborda adevărurile vieţii, ceea ce ar putea fi un important 
ajutor acordat societăţii, pentru a se putea elibera de servituţile 
dedublării. Puritatea, curăţia, sinceritatea, spontaneitatea şi curajul 
tinerilor în analizarea, cu multă obiectivitate şi imparţialitate, a 
problemelor lumii post - moderne pot veni în sprijinul maturilor şi al 
vârstnicilor – care sunt generaţii rănite de atâtea experienţe negative 
şi dureroase. Aceştia, la rândul lor, i-ar putea apăra pe tineri de a mai 
trece din nou prin astfel de experienţe!... 

Tinerii trebuie să fie chemaţi să facă parte din viaţa de zi cu zi a 
slujirii Bisericii, căci fără ei cu siguranţă că multe aspecte ale împlinirii 
şi înaintării misiunii în social, de pildă, s-ar face cu mai multă 
dificultate!... Ei trebuie să vină la un soroc firesc al existenţei în cetatea 
creştină şi-n Biserică, cu un „snop” şi un „buchet” de fapte strâns legate 
cu firul de cicoare al dragostei de Dumnezeu şi de semeni şi să ni se 
prezinte ca parte a întregului Ecleziei!... 

Tinerii, cu a lor tinereţe spirituală – care trebuie să fie o stare 
a „duhului”, iar nu doar a vârstei, sunt chemaţi să reevalueze 
atitudinea apologetic–mărturisitoare şi misionară în aceste vremuri 
de acţiuni prigonitoare, concertate împotriva Bisericii într-un număr 
mare şi variat dintre care amintim câteva, cum ar fi: desacaralizarea, 
secularizarea şi laxismul religios, arghirofilia şi hedonismul, precum 
şi iconoclasmul post-modern, cu care ne confruntăm în aceste zile!... 
Toate acestea duc la înmulţirea păcatului şi a patimii, care ajung să 
fie considerate drept „fireşti” şi „normale” ori ele, de fapt, ne 
secătuiesc şi ne vlăguiesc, din punct de vedere duhovnicesc!... Pentru 
combaterea acestora este nevoie de canalizarea tuturor energiilor 
sufleteşti şi trupeşti ale omului, cu mult discernământ, bine ştiind că 
cei cu care ne luptăm sunt fără de trupuri, răcnind ca un leu, căutând 
pe cine să înghită, şi să facem toate acestea convinşi fiind că suntem 
membrii Bisericii lui Hristos, pe care, potrivit asigurărilor Sale, nici 
porţile iadului nu o vor birui!... 

Vorbind, aici, de primenirea duhovnicească a tinerilor în 
Biserică, ne referim la purificarea noastră duhovnicească ce trebuie 
să urmeze şi să împlinească, în mod integral, învăţătura Bisericii 
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lăsată nouă moştenire de către Mântuitorul Iisus Hristos, Care, prin glasul Scripturii şi al Sfinţilor Părinţi, ne 
arată nouă calea (unică şi autentică) ce duce la mântuire, parcurgând drumul de la „Chip” la „Asemănare”, 
adică de la „Biserica luptătoare” spre „Biserica Triumfătoare” a Împărăţiei celei veşnice a Cerului, care nu 
este din lumea aceasta (a păcatelor) dar este pentru lumea aceasta (a păcătoşilor)!... 

Propovăduirea şi mărturisirea noastră nu trebuie să fie una de „ghetou”, ci una săvârşită în tot locul 
şi în tot ceasul, cu timp şi fără timp, pentru a ajunge la o curăţire şi o desăvârşire a lăuntrului nostru şi al 
interiorului sufletesc al aproapelui nostru, oricare sau de oriunde ar fi acesta!.. Zic toate acestea pentru că, 
mai nou, observ o stare de instaurare a ispitei şi a păcatului comodităţii, a triumfalismului şi a 
autosuficienţei, toate fiind mânate de păcatul orgoliilor personale, adică al mândriei şi al slavei deşarte!... 
Energia rămasă după toată răvăşirea noastră moral-duhovnicească o epuizăm prin provocarea şi alimentarea 
patimii curiozităţii, a vanităţii, a satisfacerii plăcerilor şi a păcatelor de tot felul, după care ajungem la 
deznădejdea celui prins cu geanta de droguri ori la cea a sinucigaşului – toate acestea din cauza diavolului 
care a reuşit să ne înrobească, din punct de vedere psihic, moral-duhovnicesc, sufletesc şi trupesc, prin 
anihilarea pazei asupra celor cinci simţiri!...   
 Tendinţelor bine cunoscute de instituţionalizare sau elitism, tinerii creştini trebuie să le opună 
smerita participare la suferinţele, încercările şi bucuriile celor mulţi, acceptând să aibă puterea, dreapta 
socoteală şi capacitatea de a dori să rămână mereu tineri, pentru a avea interesul şi entuziasmul de a fi 
permanent în comuniune cu oamenii, în şi prin Biserică!... 
 În tot acest răstimp acordat, din bunătate divină, dobândirii mântuirii noastre, trebuie să învăţăm 
foarte multe lucruri, în primul rând că nu suntem niciodată singuri, că Dumnezeu este mereu asupra fiecăruia 
dintre noi; să învăţăm că trebuie să fim recunoscători celor care ne-au învăţat, ne-au îndrumat şi ne poartă de 
grijă şi să nu-i judecăm pe cei care nu au putut fi alături de noi atunci când aveam nevoie!... 
 În altă ordine de idei, referindu-mă, în rândurile de mai jos, la relaţia şi raportul tinerilor de astăzi cu 
morala creştină, aş vrea să precizez faptul că, noi, tinerii, şi în general creştinii, n-ar trebui să înţelegem 
problemele de morală ca un scop în sine. Evanghelia are, într-adevăr, un conţinut moral, dar moralitatea nu-şi 
este suficientă ei însăşi. Putem întreba unde este “moralitatea” atunci când însuşi Atotdesăvârşitul Dumnezeu 
îndură răstignirea? Noi, tinerii, ne răzvrătim adeseori împotriva legilor morale, fiindcă instinctul nostru spiritual 
trezeşte în noi dorinţa de a ne lăsa călăuziţi de iubire într-o relaţie liberă şi personală cu Adevărul. Problemele 
morale trebuie prezentate întotdeauna în aşa fel, încât acest instinct spiritual să fie favorizat să se dezvolte şi nu 
sufocat, căci un mare scriitor bisericesc a subliniat faptul că “virtutea există pentru adevăr, nu adevărul pentru 
virtute” - Sfântul Maxim Mărturisitorul. Noi înşine trebuie să dăm un exemplu de morală creştină sub toate 
aspectele ei: poate că, dintr-un anumit punct de vedere, viaţa noastră este curată, dar suntem noi oare 
întotdeauna generoşi cu cei aflaţi în nevoi? Ne-am eliberat oare de spiritul agoniselii? Încercăm oare să ne trăim 
toată viaţa noastră întru Domnul? Poate că viaţa noastră este în felul ei “imorală”. 

Când discutăm probleme morale, trebuie să ne manifestăm convingerea că, reduse la ele însele, 
principiile etice n-au valoare veşnică şi-ar putea duce la fariseism, la ipocrizie, chiar dacă ar fi înveşmântate 
într-o terminologie creştină. Există, desigur, etaloane de comportament proprii vieţii creştine - le găsim în 
Sfânta Scriptură şi în învăţăturile sfinţi1or - dar, strict vorbind, ele nu sunt etaloane etice; sunt reflectarea 
vieţii dumnezeieşti în existența umană. Creştinismul trebuie experimentat nu ca îmbrăcarea unei “cămăşi de 
forţă” morale, ci ca “trăirea plenară a vieţii dumnezeieşti, a iubirii dumnezeieşti, a atotadevărului 
dumnezeiesc”. Desigur, trebuie să ne luăm în serios păcatele morale şi să nu subestimăm primejdiile 
suf1eteşti, spirituale, la care ne expun, dar nu trebuie să înţelegem moralitatea în termenii păstrării unei 
conştiinţe confortabile în această lume, ori a păstrării unei reputaţii intacte în ochii celorlalţi, ci în termenii de 
mântuire (scopul vieţii creştine este dobândirea vieţii veşnice; în relaţie şi comuniune cu Dumnezeu, scopul 
este dobândirea mântuirii persoanei umane). 

Noi, tinerii, suntem aproape de Evanghelie prin aversiunea şi dispreţul faţă de ipocrizie şi faţă de 
mulţumirea de sine. Hristosul care ne va atrage este cel care i-a certat pe evrei, pe farisei pentru făţărnicia şi 
ipocrizia lor. Trebuie să înţelegem păcatul într-un mod autentic ortodox. Păcatul este judecat prin pierderea 
harului pe care îl suferim când ne depărtăm de la izvorul voinţei dumnezeieşti. Acceptăm autoritatea 
canoanelor, învăţăturilor şi principiilor bisericeşti, dar când vedem un tânăr care refuză să accepte 
îndrumările ei, s-ar putea să trebuiască să-i îngăduim aceluia să redescopere autoritatea spirituală a Bisericii 
prin experienţa lui personală; adeseori nu există altă cale, deşi ea poate fi dureroasă.  

Relaxarea moravurilor în zilele noastre este o mare ispită pentru noi tinerii, şi nu numai. Societatea 
noastră este mult prea permisivă si uşuratică. Toate perversiunile sunt acceptate şi justificate, iar faptul de-a 
rămâne credincios căii lui Iisus Hristos este foarte posibil să fie văzut şi el ca o “perversiune”. Noi ştim şi purtăm 
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aceasta în mintea şi inima noastră şi, totuşi, nu-i mai puţin adevărat că ispita de a părăsi credinţa creştină însăşi, 
influenţaţi fiind de tot felul de curente venite de oriunde şi de fapt de nicăieri - este mai puternică şi mai gravă şi 
că trebuie să fim foarte atenţi atunci când avem de-a face cu astfel de tineri. De exemplu, adeseori o relaţie 
păcătoasă se naşte pentru că inima cuiva e deja relativ indiferentă la chemarea lui Hristos făcută fiecăruia 
personal. Când încercăm să îndreptăm pe cineva trebuie să încercăm să venim la miezul problemei şi atunci când 
înfruntăm problemele de ordin moral ce ne privesc pe noi, tinerii, trebuie să avem grijă să păstrăm ordinea 
priorităţilor. Avem nevoie de mult tact şi discernământ când experimentăm idei noi şi nu trebuie să ne creăm 
probleme mai mari numai pentru că, de teamă, pierdem din vedere esenţialul.  

Mulţi dintre tinerii care se droghează astăzi se răzvrătesc împotriva prea multor reguli şi obiceiuri în 
care ei nu mai văd niciun sens profund sau se răzvrătesc împotriva principiilor şi învăţăturilor sănătoase, dar 
prezentate şi chiar impuse într-o manieră cu totul deficitară, adică ostilă. O broşură publicată recent de către 
guvernul britanic în legătură cu abuzul de droguri constată că cea mai bună măsură preventivă împotriva 
drogurilor este o relaţie bună între tineri, mai ales între adolescenţi şi părinţi, bazată pe comunicare, 
deschidere şi încredere reciprocă. 

În cazul unor dileme de ordin moral, tinerii trebuie să se roage, să continue acest lucru şi să caute cât 
mai devreme cu putinţă sfatul unui preot duhovnic. Părinţii trebuie şi ei să se roage şi să urmeze sfatul 
duhovnicului. Nu trebuie neglijate nici prieteniile curate şi sincere. De fapt, atât preotul duhovnic, cât şi 
părinţii trebuie abordaţi ca nişte prieteni - dar şi invers.  

Aş vrea să subliniez ca o constatare, că multe dintre problemele pe care tinerii le ridică preoţilor şi 
educatorilor trebuie să fie discutate cu tinerii înşişi. Dacă despre toate aceste probleme se vorbeşte în mod 
firesc şi din timp acasă, adolescentul, de pildă, este pregătit pentru hotărârile ce le va avea de luat. Cel mai 
adeseori însă, din nefericire, problemele sunt, de obicei, ridicate abia când s-a creat deja o barieră între 
generaţii. Ar fi de dorit ca pe măsură ce copiii se apropie de vârsta adolescenţei să înceapă să discute cu 
părinţii despre ispitele cu care se vor confrunta mai târziu. 

Ca o concluzie, aş dori să subliniez faptul că, în calitate de adulţi creştini, trebuie să arătăm pentru 
tinerii noştri aceeaşi dragoste ca aceea a fiului risipitor, care este, de fapt, a lui Dumnezeu însuşi. Să ne 
deschidem braţele spre a-i îmbrăţişa la piept cu dragoste pe fiii noştri, chiar dacă şi-ar lua moştenirea şi-ar 
pleca într-o ţară îndepărtată unde ar risipi-o în păcat! 

Întâlnim, deseori, foarte multe categorii de tineri: unii smeriţi, alţii orgolioşi sau nerăbdători, unii foarte 
entuziaşti, alţii foarte timizi, cu prejudecăţi ori fără şi fiecare vine cu viaţa sa personală şi cu o anumită 
personalitate la care noi (acolo unde este cazul) suntem chemaţi să contribuim la încreştinarea, la catehizarea, la 
împlinirea sau la desăvârşirea acesteia, având convingerea fermă că toţi vor dobândi - în timp - ceva comun, şi 
anume dragostea pentru Iisus Hristos şi pentru aproapele, dragoste care trebuie să se materializeze în fapte 
concrete. Pot părea cuvinte mari, însă credem că fiecare dintre cei care aspiră la înfăptuirea şi împlinirea acestui 
deziderat sacru păstrează mereu rugăciunea pe care o spunem ca un salut: „Doamne Ajută!” 

Acum, în încheierea acestui articol, voi afirma şi susţină că, cu toţii suntem pelerini pe faţa acestui 
pământ şi, iată, ne-am oprit, în aceste zile şi vremuri, la tinerii, mereu alţii, care vor prelua pe mai departe 
activităţile şi acţiunile Bisericii şi vor creşte şi ei, aşa cum am crescut şi noi, vor zâmbi şi ei aşa cum am 
zâmbit şi noi, vor (de)săvârşi mereu noi şi folositoare fapte şi, astfel, societatea creştină ori încreştinată va 
avea în viitor familii credincioase şi monahi adevăraţi; rugându-ne ca toate să se întâmple cu voia lui 
Dumnezeu şi cu nădejdea că vor fi spre mântuire!... 
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RAUL  CONSTANTINESCU 
 

 POEZII 
 
                  ULYSSE 
Al mării rătăcesc de ţărm departe, 
sirenele în cânt mă fură-ntruna; 
pe stânci sub fulgere înfrunt furtuna, 
infernul îl trec neatins de moarte, 
iar goană ca aceasta nu-i niciuna 
printre ciclopi şi hule să mă poarte; 
din toate părţile 'ncolţit sunt foarte 
când în Ithaca s-a întins minciuna. 
Mă va răpi pe mai departe cântul 
şi nopţi şi zile voi veghea la proră; 
spre alte zări îmi voi spori avântul 
vis prin ninsori de foc sub auroră, 
un verde ţărm îmi va surâde-n zare 
cu Penelopa soare-ntre altare 
 
PRIVIRILE CELOR CE MOR 
                    (Quinset) 
 
Cum gheara morţii nimic nu-i sfâşietor 
şi nici mai greu prin zile nu te-ncearcă 
hule şi-uragane într-a vieţii barcă –   
sub munţi de talazuri o coajă de nucă... 
precum suflul morţii nimic nimicitor 
 
nu se-arată printr-al clipelor înalt zbor, 
când pe spirala de ani viaţa-i pe ducă 
nu-i scapă nimeni săraci bogaţi sfinţi ori regi, 
când semne dulci prelung le face-mbietor 
 
şi chiar de-ar fi să piară-n spulber lumi întregi, 
tăişul ghilotinei e ne-ndurător; 
în urmă-i rămân piramide de cranii... 
 
din toate ceasul morţii e îngrozitor: 
pre toţi ne dor prin ani privirile stranii 
 
din ultime clipe ale celor ce mor... 
 
                 ULTIM SILF 
 
Iată, prin eter nu mai sunt carne, nu mai sunt lut... 
duh în extaz lăuntric foc întrebare, 
mă înalţ dincolo văzutelor nevăzut, 
altfel de floare ochi ce nicicând nu doarme 

__________________ 

CONSTANTINESCU, Raul,  
poet, Haţeg. 
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în turnul Babel de veghe corolă de lavă în noapte, 
viu steag printre bezne şi nori, 
întreg şi parte, coajă şi miez  pârguit 
departe-n aproape-n marea carte mă înfăşor 
literă cu literă muiate în sânge şi foc; 
din toate şi tot vis mă înfirip 
în ultima fantă  spectru pe-ale sufletului chei, 
efemer din crisalida secundei ies 
acelaşi, mereu altul din haos renasc, 
din roua ierbii în zori, din apuse splendori 
prim şi ultim silf sub marele divul ochi 
de nimeni zărit ... nebănuit... 
 
             LIANT 
 
În Babel mă zidesc turn 
punct vertical desfăşurat 
printre infinite puncte, linii, arce, 
spre afeliu-n cheia de boltă  
căi concurente fug continuu; 
în dans sonuri eterne aurore 
ritmul inimii răsfrâng – 
o jertfă printre alte mii de mii 
înainte de mine şi după – 
limba dintâi vie şi azi, 
în turn sânge liant –  
ale vieţii ghirlande-n cruguri de stele. 
 
      ETERNA REÎNTOARCERE (I) 
 
O, darul vieţii tinere cum strigă-n vii prunci 
încordaţi cu pumnii strânşi,  
când prin zeroul clepsidrei mume 
irup din oul neluminii etanş anaerob, 
din sânge  şi hialine marine umori 
smulşi din dureri liberi spre sacra lumină, 
inspiră plămânii setoşi oxigenul vieţii, 
elixirul fiinţei 
prin sisifice meandre, 
între alfa şi omega 
eterna întoarcere-n densa fecunda noapte  
a cărnii originare... 
 
( Din volumul VIVISECŢII, în curs de apariţie) 
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DOBROSLAW MARCINEK 
 
 
POEME 
 
 
 
 
 
Cântecul nopţii  
 
ascultă somnul de sare cum scânteiază somnambulic 
în sâmburele închis al serii  
deschide sângele înstărit cu sfidarea sărutului 
unui suflet uns în sidef  
 
apropiindu-mă de visul stins al iasomiei 
nisipul din lumină  
ucide umbra de piatră din gândul apei, 
iar timpul tresare ca un izvor susurând 
topind munții abrupți de sare  
dintre pleoapele evei  
 
Iona 
 
am vrut să scriu ceva despre un om singur,  
nemaipomenit de singur, 
dar am scrijelit în noptiera plină cu praf  
zvârcolirea broaștei exilate  
în muntele de sare - 
 
am vrut să scriu ceva despre un timp, 
un timp nemaipomenit de singur, 
dar lumina dintre mine și umbra lui  
s-a împietrit în gândul ce-mi zbura  
cu aripi surde de liliac  
printre tristețile macrocosmice, 
încât nu am putut să mai scriu niciun cuvânt 
 
până la urmă am tăcut, am tăcut de tot, 
încătușat în propria-mi lumină  
și deodată m-am întunecat  
auzind pașii de furnică  
cum pregătesc în bucătărie 
celelalte războaie 
 
scot totul din priză și zic aceasta a fost 
Lumea  

__________________ 

MARCINEK, Dobroslaw,  
poet, Baia Mare. 
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Mucegai  
 
în colțurile obscure ale camerei  
înflorește mucegaiul mov 
etalându-și moartea  
visam cum cobor în golurile șoaptei  
fără să mai port pe piele  
istoria dezbrăcată 
de veșmintele de hemoglobină 
 
în lumina putredă  
cuvintele șerpuiesc maladive 
aproape ca-ntr-un ecou căptușit la mijloc 
și-s gata să moară neliniștite 
într-un poem muced 
și sur  
 
Eva 
 
o apă seacă fără lucire 
precum ochiul ce n-a văzut lumina niciodată 
neagră ca baticul de doliu  
se plimbă sângerând  
în prelungirea înserării 
de abia mai pot să-mi deschid gândul 
să văd cum uitarea sfârtecă umbrele de ghimpi 
 
tu ești Eva care te tânguiești  
orfană de Dumnezeu și de dorul însetat al 
muririi  
tu stai și veghezi apele Styxului  
pline de cianuri trupești  
tu porți între coaste toate blestemele omenirii 
tu mănânci și nu te saturi de întuneric 
și poame grele de plumb 
 
Tristeţe 
 
tristețea știe multe versuri din cartea vieții 
compune poeme surde  
la lumina de sare  
și topește în flăcări  
fericirea stropilor de ploaie 
de pe obraz 

 
conturul umbrei mele rămâne ca un vis eterat 
adormit în eternitate  
e-așa de lungă moartea 
încât nici timpul ce-a trecut pe-aici 
nu-ți ajunge să o măsori 
până la capăt 
 
poate noi suntem niște vise 
în gol vânătorii străpunși de gloanțele vremii 
își numără răsuflările precum copiii  
când își numără monedele din pușculiță 
dezamăgire -  respirația te doare până la ultimul 
atom 
monedele sunt doar nasturi vechi ancorați în 
rugină  
 
 
Timp 
 
ar trebui să fim de sare sau de piatră 
ca să răzbatem prin vremea aceasta obscură 
pe muchia de cuțit rănile  
se desfac îngălbenite de istorie  
cine te întreabă de ce sângele îți plânge? 
cine te alină când degetele se frâng  
pe clapele timpului? 
cine îți ascută tânguirea șchiopătând 
între gândurile inimii? 
 
zborul se închide în cârpe 
văzduhul spânzură ca o aripă ghimpată, 
spânzură poate în mintea mea, 
tu, în golul tău, 
îți diluezi amintirile cu lacrimile 
ce-au mai rămas  
după ultima secetă 
 
ruginește-mă, lasă-mă să fiu  
umbra sfinxului purtată de vânt 
prin toate deșerturile 
și fă-mă într-un sfârșit  
lacrimă de sare  
 
 

 
  



Poesis 

 
  ◊ SEMNE – EMIA / AN. XVII NR. 3  (67), 2015                                  57 

 
 

 

MIHAELA OANCEA 
 

 

POEZII 
 

 
Inscripţie 
 
Era curent. Uşa s-a deschis ca o mângâiere pe furiş. 
O ştiam timidă aidoma unui pangolin, 
însă atunci a ales să-şi dezvelească 
un umăr de existenţă 
şi, până să vedem cine era, 
am fost atinşi de aceeaşi boală 
inscripţionată ulterior chiar în registrele 
de stare civilă. 
 
Borne şi o cravată verde-mentă 
 
Tenace, îţi creezi jocul 
cu fiecare celălalt întâlnit, 
până când imaginea lor meteorică 
se diluează şi bornele se succedă 
ca un zbor fără termen limită. 
Unii te-au uitat, alţii încă te cercetează, 
întrebându-se cine este cu adevărat hiperboreeanul ăsta 
căruia îi flutură mereu o cravată verde-mentă 
şi care duce mai departe 
soarta profetului Daniel aruncat în groapa leilor. 
 
Li s-au tocit şi plăcile ouija,  
şi tot nu te-au aflat! 
Tu, cel cu cravata verde-mentă, 
ai timp doar să-ţi tragi sufletul 
şi să germinezi cât mai mult verde 
până la următoarea bornă. 
 
Angoasa de separare 
 
Odată trezit viu, adulmecă târziul  
strecurat prin pieţe, prin cearceafuri de spital, 
prin bărcile pescarilor cu pânzele umflate 
şi începe să înveţe 
cum să vâneze de unul singur  
angoasa de separare 
care aleargă în nişte pijamale subţiri,  
cu dungi hipnotizante.  
 
La început, îl sperie mai cu seamă 
cum din spatele unui decor de carton 
se prăbuşesc replici şoptite de bătrânii 
ascunşi acolo pentru actul final.  
 

__________________ 

OANCEA, Mihaela,  
poet, Bucureşti. 
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Merge neînsoţit. Ştie că vânatul în turmă 
i-ar speria prada cu miros de muzeu 
şi-apoi e o luptă atât de personală, 
că nu-şi doreşte spectatori. 
 
La un moment dat nu mai întinde arcul, 
pentru că prada e bătrână  
şi deja aparţine fiinţei lui extinse, 
fiinţă în care moartea 
e rana nerăbdătoare 
să se închidă. 
 
Dincolo de vălul Mayei 
 
Luna s-a înfipt în bucata ei de noapte, 
dar a trasat un cerc deschis 
şi-a tânjit după doza ideală de analeptic, 
după o altă normalitate 
la fel de periculoasă. 
Dimineaţa, holda de cleştar 
prinsă în privirea râului, 
era orgă şerpuindă de tăceri 
izvorâte din clipe de fauni. 
Deodată, 
m-am întrebat 
dacă aş putea merge 
într-o ipotetică zi de duminică 
pe linia verde 
până la intersecţia ocrului cu albastrul, 
în seara aceea 
unde mi-ar fi începutul? 
 
Elegie pe o lamă temporală 
 
Acolo unde odăjdiile 
nu sunt cunoscute, 
într-o reminiscenţă de lume  
potrivită unui ipotetic  
pat procustian, 
credeai, Adame, 
că Eva ta 
e idealitate pură, 
atât de viu conturată 
şi totuşi evanescentă 
ca o nălucă  
a minţii înfierbântate. 
Era doar o Dalila  
plămădind 
funest golem;   
nefericitul 
a reuşit 
să bată cuie  
în cerul fracturat,  
să umple de răni  
trupuri de heruvimi 
şi, cunoscând  
umbletul singurătăţii, 

să îmbolnăvească deja 
fluturele galactic. 
 
Osatura tăcerii 
 
Întrebările se iveau între noi 
precum flora spontană,  
dar celulele tăcerii le dilatai 
atât de mult, încât îmbrăţişau  
scheletele de corali 
din mările calde 
şi chiar o sanda părăsită în Cuaternar. 
Stăpân al acestei osaturi a tăcerii, 
deveneai un laviu de pe care uşor-uşor 
plecau toate umbrele 
într-o necunoscută procesiune funerară; 
păstrai un surâs gol, 
înflorit orgolios. 
Nu te-am mai deranjat. 
 
Acuarelă 
 
E adevărat că între ei  
s-au înzăpezit foşnitoare secunde, 
întrupate din visuri potrivite; 
s-au tot rotit cu încăpăţânare 
spre margini de oglindă, 
până au uitat partiturile zborului 
şi nici nu mai ştiu  
când le-a crescut inima aceea domestică 
ori de ce s-au tulburat culorile raiului; 
mai cercetează acum 
doar urmele dizolvate 
într-o acuarelă. 
 
Nodul unei clipe 
 
Tu ştii ce vechime are 
viaţa asta fosilizată, 
capturată în straturi de rocă? 
Înghesuiţi  
precum trilobiţii şi moluştele  
care zac  
în cochilia unei aşteptări betegite, 
asfinţite într-un rid, 
ne întrebăm 
ce s-a ales de cerbul 
cu gâtul cufundat în somn. 
Poate ne-ar fi învăţat  
cum să nu adormim, 
dar s-a grăbit 
să facă nod unei clipe. 
Cad peste umeri 
priviri rămuroase 
şi constatăm  
că moartea oftează  
şi împarte cu noi  
aceeaşi bancă. 
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NINA GONŢA 

POEZII 
               
Adevărul 
 
Adevărat e că adevărul,   
pentru fiecare dintre noi – este altul 
şi din acest motiv izbucnesc, 
de cele mai multe ori,  
conflicte aprige sau mocnite  
care se aprind pe ici - pe colo 
 şi care ne irosesc timpul şi chiar toată viaţa.  
 Strigăm sus  şi tare 
că: „eu şi numai eu deţin adevărul adevărat”.  
Unii strigă că ei cunosc chiar adevărul absolut!  
De ce însă acest adevăr al nostru este,  
de cele mai multe ori,  
diferit? 
Facem spume la gură dovedind cu argumente sau fără,  
mulţi - cu înjurături,  
blesteme şi strigăte, 
că „eu şi numai eu am dreptate!” 
Mie mi se pare însă 
că adevărul nu este cunoscut de  nimeni... 
În zadar ne sunt eforturile,  
vorbele,  
conflictele,  
spumele, 
ochii bulbucaţi,  
înroşiţi,  
ieşiţi din orbite 
în demonstrarea că... ”eu şi numai eu... 
deţin adevărul absolut”. 
Adevărul este că... nimeni nu ştie nimic, cu adevărat.  
De fapt, există cineva care cunoaşte întreg adevărul: 
Acesta este unicul, bunul nostru Dumnezeu!  
 
 
Eu pot zâmbi 
 
Eu pot zâmbi 
şi-atunci când plouă, 
pe vânt,  
pe rouă. 
Eu pot zâmbi 
şi când sunt tristă, 
rătăcită, 
părăsită. 
Eu pot zâmbi... 

__________________ 

GONŢA, Nina,  
poet, Iaşi. 
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când părăsesc şi eu... 
Eu pot zâmbi mereu... 
Când negura absoarbe soarele pe cer, 
când luna se ascunde printre nori 
şi când necazurile mă-nconjoară... 
de-atâtea ori! 
........................ 
Eu încă pot zâmbi 
căci CLIPA vieţii e frumoasă... 
mult mai frumoasă 
ca momentul rătăcirii 
şi cel urât al 
despărţirii... 
Eu pot zâmbi, 
căci...  
încă pot iubi.       
 
 
 
Sunt o rebelă 
  
Sunt o rebelă... 
Spun tot ce gândesc,  
oricând, oricui,  
în faţă,  
fără echivoc,  
fără frică. 
Am avut de suferit,  
sufăr, 
voi suferi  din cauza asta,  
dar n-am ce-mi face,  
sunt o rebelă....  
Îmi adun duşmani cu duiumul,  
vorbe urâte din partea multora –  
cu nemiluita.   
Bărbaţii, până la urmă, mă urăsc şi fug, 
căci le citesc gândurile ascunse  
şi le ştiu dinainte minciunile ce vor să mi le spună... 
Îi decojesc şi-i dezgolesc 
 înainte să  apuce gura să deschidă 
să-mi toarne  aberaţiile şi smiorcăielile lor..  
 
Sunt o rebelă şi... 
n-am ce-mi face... 
n-aveţi ce-mi face,  
Aşa o să mor ! 
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PAULA ROMANESCU     
 
 
 

POEME ÎNTR-UN VERS 
Traducerea: Paula ROMANESCU 

 
Cuvânt înainte 
 
 De când vorbăria a reuşit perfect să sporească între oameni 
neînţelesul, singurul refugiu pe care l-am aflat a fost tăcerea 
străfulgerată de un soi de ecou al unor voci stinse (demult ? de prea 
curând ?), voci care-mi traversează relieful ca  pentru a-şi afla, în 
familiara lui alcătuire de lut însufleţit, popas şi cale  în cea fără de 
sfârşit curgere a vieţii.  
 Aşa s-au ivit aceste poeme : din întâmplarea că am auzit 
glasul umbrelor şi că, vrând să-l înţeleg, l-am îngânat la rându-mi cu 
speranţa că poate într-o zi, o altă voce (din care timp ?) nu va lăsa 
vacarmul să se înstăpânească peste limbaj, fiind în felul său ecou 
umbrelor. 
 Nu acesta este rostul poeziei ? 
AVEU 
     Depuis que le verbiage réussit parfaitement à augmenter les 
malentendus chez les hommes, le seul refuge me fut le silence 
illuminé par une sorte d’écho des voix éteintes (depuis longtemps ? 
depuis hier ?), voix qui traversent mon relief comme pour trouver 
dans sa familière forme de terre animée, repos et chemin à ce fleuve 
sans fin nommé vie. 
 Voilà pourquoi ces poèmes naquirent : du hasard d’avoir 
entendu les voix des ombres et que, voulant les comprendre, je les ai 
murmurées à mon tour avec l’espoir qu’un jour peut-être, une autre 
voix (de quel temps ?) ne permettra pas au vacarme d’autres 
malentendus d’assourdir le monde, en devenant à son tour écho aux 
ombres. 
     Ce serait autre le rôle de la poésie ?  (Paula Romanescu) 
                                                      
Când vorbe să îngân abia mă-ncumet, 
 adâncul de tăceri se face tunet. 
 
Quand pour redire des mots je n’en vois l’importance, 
combien déchirant le tréfonds du silence. 
 
 Iubire 
 Bucurie ce-ţi lasă gust de proaspăt amar. 
 Amour  
  Bonheur qui nous laisse un goût frais de malheur. 
 
Risipă 
O, cât potop de frunze pentr-o singură toamnă ! 
Gaspillage  
Ô, quel déluge de feuilles pour un seul court automne ! 
 
Tihnă 
Torsul pisicii-n poală. Ce secolul vitezei !? 
Paix   

__________________ 

ROMANESCU, Paula,  
poet, traducător, Bucureşti. 
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Le ronronnement du chat. Siècle de la vitesse ?! 
 
Regatul meu  
Stejarul pus de tata e regele grădinii.  
Mon royaume   
Le chêne de mon père c’est le roi du jardin. 
  
Parfumul timpului 
Lada de zestre-a mamei miroase-a levănţică. 
Le parfum du temps 
Le coffre de mariée de ma mère sent la lavande. 
 
Calvar 
Un om cu o cruce-n spate de două mii de ani. 
Golgotha  
 Un homme la croix au dos depuis deux mille ans. 
 
Furtună 
Cine-a murit în ceruri dezlănţuind stihia? 
Tempête  
Qui mourut dans les cieux, éclatant la tempête ?  
 
Traducere 
Zicerea şi nuanţa pentr-o nouă trădare. 
Traduction  
Les mots et leurs nuances pour une nouvelle trahison. 
 
 Lan de floarea soarelui 
 Atâtea aureole şi sfinţii nicăieri… 
Champ d’hélianthe 
Déluge d’auréoles et les saints n’y passent plus. 
 
Neînţelesul 
Clar era totul până a veni-nceputul, greul – Cuvântul... 
Le malentendu 
Tout était si clair mais ce fut le Verbe – l’amer... 
 
Lege 
Oricare vis are drept la culorile nopţii, spunea un orb. 
Loi 
Chaque forme de rêve a le droit d’aboutir aux couleurs de la nuit, disait un aveugle. 
 
Ezitare 
Când livezile în mai par miresme de ninsori, nu-i păcat să mori ? 
Hésitation 
Les vergers en mai – fragrance de chaude neige et chants. Mourir ? Pas le temps ! 
 
Gratii 
Sub un cer prea strâmt, nevăzute aripi se izbesc de vânt. 
Barrières 
Ailes invisibles se brisent sous le toit d’un ciel étroit... 
 
Monumente 
I. Pe bronzul statuii, timpul odihneşte. Vulturul – în ‘nalt. 
Monuments 
I Le temps repose dans le bronze de la statue; le vautour, dans les nues. 
 
II. Un mac ivit pe câmpul de onoare spune de o cicoare... 
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II. Au champ d’honneur, un coquelicot refait l’histoire d’un bleuet... 
 
III. Strălucitor şi ţanţoş, pe-acoperiş cocoşul. Dar vai, fără cânt... 
III. Fier et éclatant, le coq sur le toit. Hélas, sans voix... 
 
Moştenitorii 
Asurzitoare vocea sângelui sub ochiul dracului... 
Les ayant droits 
Assourdissante la voix du sang autour du veau d’or... 
 
Tihnă 
Când nufărul doarme, lacul veghează peste mâlul de noapte. 
Sommeil 
Quand le nénuphar dort, le lac reste aux aguets sur la boue de nuit. 
 
Noiembrie 
I. De unde atâta pustiu între căderea frunzei şi primul prea târziu ! 
Novembre 
 I.La feuille au vent me fait savoir combien près le trop tard. 
 
II. Ceaţă deasă, de nepătruns. Până şi salcia uită de plâns. 
II. Brouillard épais. Même le saule oublie de pleurer.  
 
III. Croncănit de ciori, soarele pieziş, ghinda sub frunziş. 
III. Croassement de corneilles, le gland sous feuilles mortes, malade le soleil. 
 
IV. Pe cer cocoare, în crânguri desfrunzire şi vânăt vântul... 
IV. Des grues dans le ciel, dans le bois – déchirements et, violet le vent... 
 
Vreme de cules 
Victorioasă armie, porumbii semeţii stau gata de a-şi preda ştiuleţii. 
Temps de la moisson 
Champ de maïs couleur jaune-cendre – armée d’ vainqueurs prête à se rendre. 
 
Maternitate 
Aplecată de rod creanga tânără de măr ; răsfăţat în lumină, fructul. 
Maternité 
Pliée sous le poids, la jeune branche d’un pommier ; insouciant, le fruit. 
 
Înţelepciune 
Floarea-soarelui îşi stinge aureola. Mirul, strâns în seminţe. 
Sagesse 
Le tournesol éteint son auréole. L’huile sainte – dans les graines. 
 
Asfinţit 
Umbra plopului culcată-n lucerne pentru care nesomn se aşterne ? 
Coucher du soleil 
L’ombre du peuplier couchée dans la luzerne quelle absence désigne-t-elle ? 
 
Criză 
Nu se mai poate ! Şi viermii de mătase ţes sârme ghimpate. 
Crise 
Ça ne va pas du tout. Les vers de soie tissent des barbelés de boue. 

  



Traduceri 

 
64                                                                     ◊ SEMNE – EMIA / AN. XVII NR. 3  (67), 2015 

                                    
 

                                
  



Traduceri 

 
  ◊ SEMNE – EMIA / AN. XVII NR. 3  (67), 2015                                  65 

 
 

 
JAMES MEREDITH  

 
 
 

POEME 
 

Traducere de OLIMPIA IACOB 

 Locuieşte în Belfast, Irlanda. Povestirile şi 
poemele lui au fost publicate în reviste din Europa [The 
Stinging Fly, Abridged & The Honest (Irlanda); Tellus şi 
Black & Blue (Marea Britanie)] şi Statele Unite (34th 
Parallel). James este autorul a trei piese de teatru scurte: 
Shadow & Light : a monologue/ Umbră & Lumină : 
monolog/ (pusă în scenă la LunchBox Theatre, Belfast, în 
2013); Don’t Get Me Wrong/ Nu mă înţelege greşit/ ( 
piesă inclusă în spectacolul Arrivals 1/ Sosiri 1/, un 
spectacol de cinci piese scurte, prezentat pe scena teatru 
irlandez Terra Nova Productions, în 2014 ); Secrets/ 
Secrete/ (inclusă în spectacolul Arrivals 2/ Sosiri 2/, 
prezentat la Terra Nova Productions, în 2015). A primit 
un premiu pentru proză (The Brian Moore Short Story 
Award, Ireland) 

  

 ÎNTREŢINERE 
 
Pleacă-ţi urechea & ascultă îndeaproape    
murmurul inimii mele.  
 
 
 
Acolo o pasăre colibri  
şi-a făcut cuibul din pene,  
frunze & puf de scai.  
 
Îi simt aripile fâlfâind 
de câte ori te apropii. 
 
Iubeşte-mă, vom scoate 
licoarea din rărunchi & puiul  
i-l vom hrăni cu miere.   
 
   Prima publicare în Lagan Press 
online : Poetry Originals (Irlanda) 
 

__________________ 

MEREDITH, James,   
poet, prozator, regizor, 
traducător, Belfast. 
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CUIBUL 
 
În starea de aşteptare 
dintre vis & trezire 
alunec în nerăbdarea    
îmbrăţişarii tale. 
 
 Pielea ta caldă de somn  
 se lipeşte de mine, 
 iar eu mă pierd  
 în visarea dorinţei. 
 
   Prima publicare în Lagan Press online: Poetry Originals (Irlanda) 
  
 
 
NĂLUCI 
 
Am pus seminţe toată iarna, 
le-am făcut cuib. 
 
Topiţi unul în braţele celuilalt, 
am învins frigul când zilele   
se scurtau  din pricina nopţilor. 
 
 Cu dezgheţul 
 a venit şi scăparea. 
 
Ne-am deşteptat la ivirea noilor zori,  
luminând puţinătatea nevoii noastre. 
 
Vino, vară!  au rămas doar urmele degetelor   
pe rafturile prăfuite& urma unei palme 
pe oglindă.  
 
 
 
DUPĂ SECERIŞ 
 
Grohotiş uitat 
în adâncul 
inimii lui Dionis:  
petale uscate de trandafir  
& miez de măr,  
năluca unui cântec  
legănat de liră.  
   Prima publicare în Tellus #5 (Marea Britanie) 
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 MUGURAŞ MARIA PETRESCU 
 

 
 

AYTEN MUTLU  -   
SPIRIT CYCLE 

 
                                   Motto: ,,nu mai asteptaţi vreun răspuns, 

viaţa-i aici 
                                                   căiţi-vă fără milă 

                                                   un şir de amăgiri, o greşeală, 
                                                   ce păcat! 

                                                   Existenţa nu-i decât singurătate’’ 
                                                                                                             

Răspunsul 
 

 Dacă în Ochii Istanbulului Ayten Mutlu ne 
propunea o carte ce avea să ia în consideraţie marile teme 
ale existenţei umane, ,,epicul unei piese de teatru scrise şi 
rescrise demult în versuri, o nostalgie profund strecurată în 
sufletul poetei, recunoscută şi asumată de ea, într-o stare 
iremediabil pierdută’’(Muguraş Maria Petrescu, Ayten 
Mutlu – Regăsirea de sine), în Spirit Cycle aceeaşi poetă ne 
propune o revizuire a temelor anterioare, doar că dispuse 
într-un alt mod, în cele patru părţi ale cărţii. 
 O temă nouă pe care poeta o abordează este aceea a 
teoriei cosmogonice. În calitate de cititor prima întrebare 
care îmi vine în minte este dacă Ayten Mutlu consideră 
spiritul uman ca fiind nucleul, punctul de pornire al acestui 
univers, aşa cum a fost el creat de Dumnezeu sau 
manifestarea lui în ciclurile existenţei. Soluţia vine cu 
naturaleţe prin faptul că încă de la începutul lumii ea a fost 
dată în atâtea feluri şi de atâtea ori. Fiind şi o promotoare a 
ideii feministe, Ayten Mutlu găseşte un răspuns foarte 
simplu despre cum a fost creată lumea. Practic ea schimbă 
întreaga teorie, punând Femeia în centrul a toate, a genezei 
universului, ,,din pământul care era netocmit şi gol, 
întuneric era deasupra adâncului şi duhul lui Dumnezeu se 
purta pe deasupra apelor’’ (Biblia, Facerea, Cap. I, 2). În 
teoria ei, Femeia este elementul primordial. Deşi intitulată 
Vântul, primul cuvânt cu care începe această poezie este 
Femeia. ,,Femeia a fost chiar mai mică decât un fir de 
nisip’’ (Vântul). În comparaţie cu ea, în acest proces 
complex şi uriaş al creaţiei, în agonia naşterii ei, Femeia 
apare şi mai puternică decât ,,tăria prin mijlocul apelor’’ 
(Biblia, Geneza, Cap. I;6), prin mijlocul mării permanent 
agitate. Cel care a făcut toate acestea la un loc este Vântul, 

__________________ 

PETRESCU,  
Muguraş-Maria   
traducător, Deva. 
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care a cuprins demiurgic, în acţiunea lui, întregul univers de la adâncurile mării până la înaltul Căii 
Lactee. Iar femeia încă nu avea în ADN-ul ei nicio memorie, ea putând păşi, asemenea Vântului, 
fără să calce peste nisip şi stele. Imaginea ei este impresionantă, atotputernică, atotcuprinzătoare. 
Ayten Mutlu porneşte în forţă în cartea ei, aşa cum ne-a obişnuit din totdeauna. În Oglinda de 
piatră  
  găsim aceleași animale (Caii), doar că de data aceasta, imaginea lor nu mai este una dinamică, în 
alergare, ci una a unui cal în agonia morţii ,,un cal bătrân moare/ un cal ce se născuse cândva ca o 
steluţă’’. Reflexul opac al unei oglinzi de piatră nu va duce nicăieri, pentru că ,,mulţimea dansează 
pe măsură ce se apropie/ râsetele/ ţipetele stridente în noaptea inimilor pierdute’’.  
 Spirit Cycle este o carte de poezii ce aminteşte de tablourile care sunt expuse într-o 
expoziţie. Fiecare poezie este un tablou în sine. În acest sens, Tablou este cel mai relevant exemplu. 
Este un poem cu elemente pregnant picturale, având ca personaje principale caii, în fugă. Deşi 
simple, cuvintele folosite creează imaginea unor cai în mişcare, dând ideea, aşa cum afirmă însăşi 
autoarea, că avem de a face cu un ,,tablou neterminat’’. O imagine lirică, dar plină de dinamism în 
acelaşi timp, care anunţă o dorinţă nestăvilită, o pasiune dezlănţuită, ce pare că nu ar avea nimic de 
a face cu terestrul. ,,Caii trec printr-un tablou neterminat/ caii trec printr-un anotimp ce nu a început 
încă/ caii trec doar prin gând/ fără să atingă firele de iarbă ce strălucesc în soare’’.  
 Poeziile lui Ayten Mutlu sunt adevărate miniaturi picturale, având ca sentiment predominant 
,,singurătatea’’, pe fondul căreia poeta brodează un unic element principal, cum ar fi caii în fugă, 
sau zăpada ce cade. Şi pe acest fundal al unei zăpezi ce cade peste ceea ce s-ar fi dorit a fi o recoltă, 
dar care este încă necoaptă ,,zăpada cade/ învârtejit peste roadele încă necoapte’’ (Cucul), avem un 
unic personaj singular şi el: Cucul. La fel de solitar ca şi caii în fugă. De fapt, de cine vrem să 
fugim, încearcă să ne sugereze autoarea în plan poetic, subsidiar? Totul nu e decât o deziluzie. 
Chiar şi visele nu sunt decât asemenea unui suflet ars, prefăcut în scrum, în întunericul unui cimitir. 
Totul se stinge, este concluzia ei. Suntem însoţiţi în permanenţă de Moarte, iar în momentul ei, nu 
facem decât să mărim numărul amintirilor. Sfârşitul spiritual al unui ciclu este, la nivel de micro 
cosmos cel al individului, care paradoxal, cade în întunericul luminii, înainte de a-şi vedea moartea. 
 Spirit Cycle este 
un volum de poezii al 
culorii şi al dansului, al 
unei mişcări de moment, 
prelungite în impresia lui. 
Acest element se preia în 
,,beţia’’ dansului, a 
voluptăţii lui şi a muzicii. 
Este o pasiune dezlănţuită 
a vieții şi a trăirii ei în 
iubire, asemenea unei 
agonii de care poeta se 
bucură în voluptatea 
singurătăţii ei. ,,Potolindu-
se această febră 
senzuală’’,  … ,,apare 
agonia’’, … ’’scânteind în 
singurătate’’ (Dansul). 
Toate acestea nu sunt 
nimic altceva decât o 
senzualitate experimentată la cote maxime, chiar dacă întru ostoirea trăirilor, iar ,,acel sunet al bătrânului 
vânt’’ nu este decât o sălbăticie a unui suflet de vânt din vechime.  
 Dar într-o sală de expoziţie putem vedea uneori şi alte elemente decorative, nu numai 
tablouri. Lucrurile acestea îi evocă poetei amintiri de mult trăite şi uitate, privite prin ochiul 
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obiectelor, iată în acest caz, o amforă. La fel, un obiect singular (remarcăm predilecţia către o 
imagine unică pe care autoarea o exploatează la maximum, scoţând-o în evidenţă cu mare artă), 
aşezat într-un loc aparte: ,,probabil că există cineva care poate ghici şi în lacrimi/ în inima sfâşiată a 
unei amfore tăcute’’ (Amfora). 
 
 Pornind de la imaginea Bătrânei Amfore, Ayten Mutlu începe să alunece pe panta 
consideraţiilor filosofice, propunându-ne ca într-un eseu poetic, o definiţie despre Moarte, 
spunându-ne povestea unei Frunze Îngălbenite. O migraţie scrisă de Vânt. Acest personaj al Frunzei 
Galbene din Dansul la fel de trist şi atunci ca şi acum, doar că mai accentuat în acest poem. ,,În 
această poveste a morţii/ sub pământ// o migraţie/ a rândunicilor/ mânjite cu/ praf de aur// lăsându-
mi/ pete decolorate/ pe creier// mă sperii/ cu povestea/ unei frunze/ scrisă în vânt’’ (Migraţie). 
 Aceeaşi predilecţie pentru melancolie trăită în Toamnă o descoperim şi în poezia Hai să bem. 
Toamna este anotimpul ei preferat de viaţă, la fel cum este şi preferinţa ei pentru galbenul stins al 
frunzelor în acest anotimp, în comparaţie cu verdele intens, dar trist, al ierbii din cimitir. Coloristica 
folosită aduce pregnant ideea de singurătate, de tristeţe apăsătoare. Iată care este descrierea Toamnei: ,,a 
venit toamna/ martori ne sunt soarele şi vinul/ iar pe ramuri îngălbenesc frunzele de vie/ sunt martori ai 
unor cuţite ascuţite/ spre regretele noastre adunate la un loc/ din via timpului// hai să mergem astăzi la 
ea, spre timp/ către Zeiţa roşie care ne acoperă capul/ cu o cămașă de tul’’ (Hai să bem). Ca element 
caracteristic al Toamnei, Ayten Mutlu insistă şi va insista de-a lungul întregii cărţi asupra imaginii 
obsedante de Frunze Îngălbenite uscate şi ascuţite asemenea unor cuţite, amestecate cu roşul sângeriu al 
mustului care vine să ne apese memoria cu puterea dominatoare a unui deus ex machina. Toamna lui 
Ayten Mutlu nu ţine de diafan, ci mai degrabă de misterul unei tăceri adânci, impenetrabile şi triste, 
învăluită în negura vagă a unui tul ce se aşterne peste un mort: ,,sunt prea multe lucruri pe care să le 
uităm/ şi prea puţine pe care să ni le aducem aminte’’ (Hai să bem). Aceasta este concluzia ei de viaţă. 
 Aşa cum o ştim pe Ayten Mutlu, ea va fi într-o permanentă căutare a sensului vieţii şi a 
universului în general, dar şi ale ei în special. Această poetă, de o sensibilitate aproape morbidă nu-
şi va afla locul niciodată vis-à-vis de marile probleme care au frământat omenirea dintotdeauna. 
Pentru că ea însăși este exponenta lor, înfruntându-şi propria singurătate cu un curaj incredibil. ,,Un 
om stătea singur/ o femeie stătea singură/ eram doi/ tu  şi cu mine/ eu şi cu tine ţinându-ne de mână/ 
am scăpat de singurătatea mulţimii/ unindu-ne cu o mare masă de oameni singuri’’ (Ne-am pierdut 
printre noi).   
 Dacă în Vântul avem de a face cu o poetă de o putere prometeică, în Ziua se va sfârşi 
puterea vieţii dispare, deoarece a ajuns la capătul unui ciclu existenţial al spiritului, o certitudine de 
netăgăduit al unui sfârşit de viaţă. El se va şterge complet dispărând în neant. De aici şi sentimentul 
de sfârşire, de oboseală de viaţă: ,,ziua se va sfârşi, iar tu te vei întoarce distrus/ încercând să-ţi 
ştergi imaginea din noapte’’ (Ziua se va sfârşi). Ajunsă la final, dar şi la sfârşitul ciclului spiritual, 
viaţa pare o reflecţie într-o oglindă spartă (observăm aceeaşi credinţă care ne spune că o oglindă 
spartă este aducătoare de ghinion) ,,şi vor fi cioburi din zâmbetul tău în oglinda rănită/ cine ştie ce 
iubire ai lăsat acolo’’. (Ziua se va sfârşi). Iar prin această oglindă în care se vede soarta, trece de 
fapt, ultimul trup al celei din urmă existenţe pe acest pământ, trupul din sicriu ,,ceea ce vezi în 
oglinzi/ este ultimul trup pe care ţi l-ai ucis/ oglinda spartă-n ochii tăi va spune// ascunzându-ţi 
imaginea de noapte/ vei îmbrăţişa stafia în propriul tău trup’’ (Ziua se va sfârşi).   
 Ca să mergem pe idea oglinzii aducătoare de nenoroc vom vedea că, potrivit aceluiaşi eres, 
iubirea nu este altceva decât o minciună ,,iubirea este cea mai frumoasă minciună’’, spune Oglinda. 
Din acest punct de vedere, cartea lui Ayten Mutlu este o lungă prezicere a propriei imagini ascunse 
din noapte ’’ascunzând imaginea ta de noapte’’ (Iubire), singurătatea fiind şi ea compusă din 
bucăţelele oglinzii sparte. Nu există nicio rază de speranţă, pentru că oglinda se poate transforma 
într-una de piatră, astfel ne mai reflectând nimic, transformând atmosfera într-una grea, apăsătoare, 
sufocantă. 
 ,,Pornind de la această stare vom întâlni de-a lungul volumului Ochii Istanbulului următoarele 
personaje care, toate la rândul lor, devin principale în piesa ce o joacă sau o ţes în jurul creatoarei, 
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regizoarei lor. Într-o înşiruire absolut aleatorie (din punctul nostru de vedere), distribuţia lor este 
următoarea: Ploaia (cu răpăiala ei sacadată ca-n tobe), Noaptea (istovită ca şi viaţa noastră), Viaţa (acea 
minciună ,,mai adevărată’’ – A pleca, p. 31), Timpul (compus al elementului primordial apa, iar Tu, 
reflectarea vieţii în ea şi care abătut, începe să se deruleze într-un înainte, ceea ce, de fapt, este o scădere 
iremediabilă a existenţei fiecăruia, concretizat într-o Toamnă, un (ano)-timp, adică un Timp inversat şi 
concretizat dincolo de marginile lui, un an concretizat generic), Tăcerea (pare că este personajul 
principal al cărţii, care tronează peste toate şi care, asemenea Timpului şi Nopţii, ne însoţeşte 
iremediabil într-un tărâm în care miracolul vieţii va muri tot în tăcere, înecat în absintul singurătăţii 
scrisului, în tăcerea noastră interioară), Şerpii (care dansează în carnea noastră, un dans al chinului 
insuportabil, al aşteptării zadarnice, înfrigurate, ţipătul deznădăjduit ,,agăţat de iedera dorinţei’’ – 
Această noapte de dragoste – p. 52), Ziua neagră, Omul amorf-paiaţă, Singurătatea, Eu, Timpul şi Tu 
(personaj compus în treime), Satana, Viaţa vs Omul ,,suntem precum fantomele pe care/ nimeni nu le 
aşteaptă,/ pe care niciodată nimeni nu le-a văzut în umbrele străine/ în căutarea umbrelor noastre ne 
rătăcim’’ (Tăciunele nopţii – p. 38). Luna, Moartea, Trandafirii negri lucioşi, cu strălucire stinsă (,,un 
sărut, un râset/ şoapte, ceaţă deasupra florilor din vază/ şi mirosul de mort/ care pătrunde în frăgezimea 
clipei’’, Omul – p. 32), sau Dragostea ,,pantera înţepenită între rădăcinile trupului/ pantera ce roade 
cărarea pădurii/ ghearele ei înfipte în arcadele mele’’ (Această noapte de dragoste – p. 52) sau ,,un 
copil, un diavol şi, totodată, un copil nenăscut/ în gurile noastre şi-a făcut loc şuieratul unui şarpe mort// 
tremurul mâinii fierbinţi în camerele mari/ iată noi împărţim sinuciderile’’ (Şuierat de şarpe – p. 59), 
Moartea ca dar al vieţii, ,,gura ta va fi rece precum gura mortului/ când mâinile negre ale nopţii/ îţi vor 
atinge sărutările’’ (Noapte neagră – p. 118), sunt versuri care ne amintesc de poezia lui Cezar Ivănescu; 
Dragostea (care ,,este totdeauna cea mai frumoasă minciună’’, Ziua se va sfârşi – p. 41) si care merge 
mână în mână cu Amintirea. Pe toate acestea Ayten Mutlu le mânuieşte cu o măiestrie de nedescris, 
schimbând uşor şi fără rupere a textului sau a atmosferei create, registrul expresiei, tonul Amintirii, de 
exemplu, alt personaj cheie, devenind unul al unei realităţi imediate, rezultată dintr-o proiecţie a scrutării 
unui trecut consumat demult, analizat acum, cu ochi de adult, prin deduceri logice şi recunoscut într-un 
sfârşit inexorabil de ciclu de viaţă: ,,Mama se preface că nu vede privirile mele’’ … ,,noi nu am văzut 
niciodată scutecele copiilor ei’’ … ,,pe basmaua mamei mele/ se înalţă îndată această pasăre/ pe care eu 
nu o voi mai putea revedea’’ (O după-amiază de vară – pp. 22-23), Muguraș Maria Petrescu, Ayten 
Mutlu - Regasirea de sine’’). În Spirit Cycle poeta ne propune un cu totul alt sistem de observaţie. 
Fascinată, ea priveşte cu ochii sufletului şi analizează cu sensibilitate tot ce o înconjoară. Citindu-i 
poemele, ai impresia că te afli în mijlocul unei galerii de artă şi că admiri tablourile expuse. Alt tablou 
înseamnă altă temă: Facerea, Vântul, Tablou, Cucul, Dansul, Amfora etc.  
 Interesantă este şi tema Melcului, căruia poeta îi acordă o atenţie specială, aşa cum face şi în 
Ochii Istanbulului.. Ayten Mutlu reia această imagine, abordând-o tot din punct de vedere pictural, 
doar că de data aceasta într-un joc straniu de culoare şi de strălucire în noapte. ,,Îl vedeam tocmai 
înainte de căderea nopţii/ lumina lui era albăstruie’’. Împreună cu Pasărea de Cristal, Melcul este un 
altfel de prieten al ei (printre puţinii). Poeta îl priveşte ca pe un înţelept ’’spuse el oftând/ … / 
gânditor, tăcu pentru o vreme’’, tratându-l cu gingăşie. El este singurul personaj din viaţa ei care 
parcă ar vrea să şteargă umbrele din ochii fără strălucire, deoarece vrea să-şi păstreze experienţele 
lui de o viaţă adunate la un loc, în cochilia lui şi doar el să se uite uneori la ele în voie, privindu-se 
ca într-o oglindă a unui suflet sfărâmat. Prietenul ei, melcul, va rămâne mereu pentru ea acel bătrân 
filosof  pentru care ,,viaţa curge greu, tărăgănat/ dar astăzi este imposibil să-ţi permiţi să-i prinzi 
răsuflarea’’ pentru care ,,timpul nu aşteaptă niciodată ceea ce lasă în urma sa’’. Purtătoare de 
înţelepciune şi vizionarism, experienţele melcului ,,se vor transforma rând pe rând în amintiri’’ 
(Urmele Melcului).  
 Mergând pe aceeaşi linie a prezentării unor tablouri într-o expoziţie, Ayten Mutlu îşi 
descrie cu o sinceritate debordantă momente din propria ei viaţă, identificându-se, astfel, cu 
imaginea Păsării de Cristal. Aceasta este (auto)-analiza ei, punctul de viaţă în care a ajuns la malul 
unui râu lung (viaţa ei plină de tot felul de experienţe), unde timpul din cimitir s-a uitat pe el însuşi. 
Acolo sunt sufletul şi inima ei. Ce este ea? Doar o simplă frunză care a căzut dintr-un copac. Atât. 
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Iar de aici fundalul de tablou ce conţine elemente pregnant romantice nu face decât să accentueze 
tristeţea ei, dar şi pe cea generală şi mai mult. Deşi strălucitoare, Luna pare că stă să apună, sub 
razele ei albe râul curge mai departe, sufletul Păsării de Cristal îşi strigă tristeţea în noaptea lipsită 
de vise. Intensitatea momentului creşte cu repetarea versului ce începe fiecare strofă în parte: ,,Sunt 
la mal, la malul unui râu lung/ … / al mării/ … / al unui poem şoptit în neant’’ (Pasărea de Cristal). 
Observăm gradarea intensităţii trăirilor poetei, lucru care accentuează sentimentul de Singurătate. 
Cine este ea, Pasărea de Cristal? La fel ca şi cartea, aceasta este una dintre poeziile care o explică. 
Este o auto-definire prin elemente exterioare, tablouri, dar care, de fapt, fac parte din însăşi fiinţa ei. 
Iată care sunt concluziile la care ajunge: ,,Acum știu: moartea este pământul/ … / durerea este 
nesfârşită, iar luna/ oh, de ce este luna atât de departe în această seară?/ acea Pasăre de Cristal se 
sparge încetul cu încetul în mine’’ (Pasărea de Cristal). 
 Septembrie este luna în care are loc acţiunea cărţii. Este prima lună de toamnă, anotimpul 
în care încep să se petreacă tot felul de lucruri stranii, unde într-un decor de înmormântare, ,,focurile 
sunt făcute/ din flori de ceară/ cu pietre de toamnă’’ (Mazurka) totul se scurge din ulcele crăpate. 
Acţiunea se petrece la asfinţit, ca moment de predilecţie al poetei ,,în după-amiaza sufletului meu’’. 
Mărturisirea şi concluzia ei vor fi că ea nu se va obişnui niciodată cu gândul iubirilor sfârşite. 
Aceasta este cartea ei, un joc al amintirilor care trec prin faţa ochilor, ca şi cum ea ar vedea propriul 
ei film derulându-se pe un ecran. Ele sunt în permanenţă legate de efemerul Frunzelor bătute de 
Vânt, la fel ca şi Iarba.  
 Spirit Cycle este o carte de o Tristeţe copleşitoare, mult mai accentuată decât cea care 
transpare din Ochii Istanbulului: ,,Mi-am dezvelit ramurile/ şi mi-am scuturat în vânt clopotele 
frunzelor/ şi mi-am dus iarba grasă din anii îndepărtaţi/ … / iar dacă zilele nu sunt decât pietre 
tăcute/ … / amintirile sunt şi ele acoperite de cenuşa din cimitirul iubirii’’ (Amintirile sunt şi ele…).  
Acesta este momentul în care ne aflăm ,,universul se află în bătaia fierbinte a unei nicovale’’ 
(Meşterul făurar). Spirit Cycle este strigătul deznădăjduit al unei poete care se vede pe ea însăşi ca 
pe alter ego-ul ei ,,eram altcineva’’ (Ciclul spiritului), întrebându-se ,,de ce, de ce oare/ omul e atât 
de departe de om/ oare minciunile nu-l fac pe om să sângereze?’’ Este ritualul unui dans păgân al 
vieţii de început de lume ,,hai să dansăm, ritualul a şi început/ trage clopotele iubirii cu mâinile tale/ 
Femina, tu mireasa nebună a blândeţii’’ (Femina).  Ayten Mutlu rămâne o poetă obsedată de 
cizelarea cuvintelor în vers, ajungând la exprimarea lor în esenţa pură ,,dintre pământ şi cer, o 
adunătură de suflete/ o ceaşcă de furie, imensă durere/ ţipete, rugăminţi stăruitoare, tăcere adâncă/ şi 
o sete de viaţă’’ (Dintr-o dată). 
 Partea a II-a a cărţii este dedicată Iubirii, exprimată amplu printr-o mulţime de întrebări şi 
răspunsuri pe măsură: ,,tu eşti dorinţa, cuţitul care sângerează într-o rodie’’, în tunelurile ce ard 
dansând în vise’’, ,,eşti ambra şi cenuşa’’, ,,eşti viaţa’’ (Iubire). În toate acestea nu mai este timp 
spre Infinit. Cuvintele poveştii ,,a fost ca niciodată/ a fost mai înainte de vreodată’’ (Iubire eternă) 
nu fac decât să prelungească aşteptarea, dublată de pasiune şi dorinţă, învăluite ,,de buzele ploii, ca 
într-un sărut’’ (În timp ce te aşteptam). Ayten Mutlu ştie care este menirea ei pe acest pământ ,,am 
venit cu poveştile care spun secretul timpului/ legendele pe care le-am auzit de la pietre’’ (Nu m-ai 
sunat). Mesajul ei nu este unul invaziv, ci prezentat cu o sensibilitate ascunsă ,,eu cea care m-am 
ascuns de mine însămi’’ (Întotdeauna tu). Acest capitol este o împletire a sentimentului de dragoste 
în sine cu dragostea ei pentru poezie, atitudinea ei fiind aceea de prosternare în faţa poeziei ,,ceea ce 
rostesc sângerează/ … / cuvintele-mi lipsesc / … / şi-mi ascund delicateţea poeziei de care Ayten 
Mutlu este îndrăgostită necondiţionat. Este jertfa ei. În comparaţie cu Partea I, tonul este schimbat, 
poeta trăind numai pentru ceea ce scrie. ’’Ţi-am sărutat umbra aplecându-mă peste/ barca pierdută 
sub stele’’ (Dacă ar fi să  te trezesc). 
 Partea a III-a este o împletire a elementului peisagistic cu oniricul ,,acum luna este un adio 
secret în ape’’ (Copilul şi noaptea).  Măiestria poetei se îndreaptă din nou spre teme ca Solitudine, 
Izolare, Moartea, Liniştea absolută. Din acest punct de vedere, Spirit Cycle este unul dintre cele mai 
complexe volume de poezie scrise de Ayten Mutlu, reprezentând chintesenţa poeziei şi a sufletului 
ei, a întregii ei gândiri lirice. Acest capitol este dedicat sentimentului de pierdere a unei iubiri, 
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străbătută de amar şi inutilitate, dar şi o permanentă implorare a cuvântului în care ea arde în 
continuu, cu suflet tăcut, este gândul către un râu ce duce la Moarte, asemenea Styxului. Treptat 
poeta alunecă de la real la oniric, făcând aluzie la faţa nevăzută a fantomei din Hamlet, acoperită de 
un coif ,, ce bea din apele sfințite ale ţipătului/ care cad în praful tăcerii/ din coiful nopţilor 
împietrite// în acel râu singuratic’’ (Râu). 
 Cartea este un răspuns la întrebări mai vechi, o explicaţie, un cântec nou, adică un nou ciclu 
spiritual, dintr-o ţară a visurilor, unde poeta îşi trăiește pedeapsa unui sentiment al inutilităţii 
,,aşteptam judecata de apoi, ca şi cum l-am aştepta pe Godot’’ (Auzi?). Părţile III şi IV dezvoltă 
aceleaşi probleme ale omenirii (Viaţa, de unde vine şi încotro se duce, Singurătatea, Migraţia, jocul 
de-a v-ați ascunselea, etc). Nota de final o atinge Durerea, trăită la cote maxime ,,suntem ultimile 
animale ale pădurii <<mai rămii, nu pleca>>’’.  
 Poezia lui Ayten Mutlu este harta unui arhipelag al sinelui. Spirit Cycle este un fel de 
continuare a volumului de versuri Ochii Istanbulului, o lungă poveste de dragoste în apropierea 
iminentă a Morţii: ,,ştiam că toate acestea se vor întâmpla/ mai bine aş fi ars în iadul tău/ ştiind că 
zilele reci se apropie’’ (Nu am întrebat).  Spirit Cycle este întregul ei crez ,,nu am crezut în 
eternitatea trecută/ acum cred în eternitate’’ (Timpul şi tu), în care Timpul îşi pierde greutatea lui, 
păstrându-şi curgerea apei dintr-un râu ,,timpul e apa/ tu eşti însăşi imaginea vieţii, reflectată în 
apă’’ (Timpul si tu). 
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MATEŞ PAOLA MARIA 
 
 
 

ANOTIMPURILE PETALELOR DE TRANDAFIR ÎN  
HOTEL UNIVERSAL  
DE SIMONA SORA 

 
 

I. ÎN ARMONIA ACORDURILOR AUTUMNALE 
 

 I.1. Motivul petalelor de trandafiri 
 Recreând atmosfera Balcanilor din secolul al XIX-lea, în Hotel Universal Simona Sora 
spune parcă o poveste, ,,presărând-o cu arhaisme destule cât să te plaseze în epocă şi să te 
imerseze în peisaj”21. Romanul debutează cu prezentarea cadrului, Hotelul Universal fiind o 
construcţie ridicată pe la jumătatea secolului al XIX-lea în centrul Bucureştiului, de către nişte 
negustori înstăriţi: Tudorache, Leon Manoach şi George San Marin. Hotelul a fost, pe rând, 
han(Hanul Teodoraki din strada Gabroveni), apoi sediul Securităţii, bordel, iar după revoluţie- 
cămin studenţesc, pentru şefii Ligii Studenţilor. Cartea este structurată pe două planuri 
temporale. Primul cuprinde povestea Radei şi a lui Vasile Capşa, în timp ce al doilea plan 
cuprinde povestea Maiei precum şi anii petrecuţi în faimosul Hotel Universal. 
 Povestea pe care noi o citim este de fapt povestea pe care i-o spune Maiei, bunica ei, 
Maria. În fiecare an, Maia participă la ritualul preparării dulceţii de trandafiri, o delicatesă 
aproape uitată, care a fost adusă la Bucureşti de o strămoaşă a lor, Rada, bulgăroaică de la 
Varna. Trandafirul este floarea cea mai strâns legată de istoria omenirii. Simbolistica 
trandafirului este atât de cuprinzătoare, încât numai pe această temă au fost scrise volume 
întregi. O legendă grecească spune că trandafirul ar fi fost destinat să fie, încă de la naştere, cea 
mai frumoasă floare. Zeiţa florilor, Chloris, a creat trandafirul din trupul unei nimfe moarte, 
foarte dragă ei, şi a vrut ca noua floare să nu aibă pereche pe lume. De aceea, i-a convocat pe 
ceilalţi zei ca fiecare să-i dăruiască câte ceva din atributele lor: ,,Dyonissos i-a dăruit parfumul 
ameţitor, cele 3 Graţii i-au dat strălucirea, veselia şi farmecul, Zephyr, vântul de primăvară, a 
dat la o parte norii pentru ca Apollo să lumineze şi să-l înflorească. La urmă, Ares, zeul 
războiului, i-a dat în dar spinii, pentru ca floarea să îşi poată apăra frumuseţea”. Trandafirul este 
un simbol impus de misterele de la sfârşitul antichităţii şi sugerează renaşterea. Pentru creştini a 
devenit simbolul iubirii şi al solidarităţii. A fost asociat labirintului pentru structura cu treizeci 
de petale, dar şi timpului circular. Trandafirul este asociat şi cu moartea. În Roma antică, 
sărbătoarea Rosalia(preluată în creştinism sub numele de Rusalii) avea loc în fiecare primăvară 
şi era închinată strămoşilor. Atunci se presărau pe morminte petale, sau se atârnau de cruci 
coroane de trandafiri, nu numai ca ofrandă, ci şi ca simbol al regenerării. Trandafirul ajunge sa 
fie simbol al esenţialului, al sensului vieţii.  
 I.2. Desacralizarea unui thopos 
  Romanul începe şi se termină în pivniţa hanului lui Tudoraki, locul blestemat de care 
destinul Maiei şi al familiei sale pare să fie legat în spaţiu şi în timp. Hagi Tudorache “avea bani 
să-l facă singur (hanul) şi să-l numească chiar aşa cum visase, Hanul Teodoraki, vedea uneori, 
seara, firmamentul strălucind între lămpaşe cu petrol, îl vedea bine înălţat, detaşându-se ziua, 
printre cele două cături, dintre cârpelile negustoreşti bune pentru gabroveni. La ultima întâlnire 
cu fraţii însă – era o întrunire anuală, la sfârşitul lui aprilie, cu cei mai bogaţi negustori din 
                                                 
21 Luminiţa Corneanu, Cartea de proză: Femei povestind, www.romlit.ro 
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Bucureşti, la care participa, dacă nu aghiotantul domnului, măcar un trimis special al 
negustorilor din Lipsaca -, fusese sfătuit să se întovărăşească, pentru hanul de la mijlocul Uliţei 
din Fundul Curţii, cu Manoach și San Marin.” Maria îi spunea o sumedenie de poveşti din 
trecut, însă, de fiecare dată, îi amintea de povestea lui Vasile Capşa, ,,cel mai trist dintre cei 
doisprezece fii ai cojocarului Constantin Capşa”. La rândul ei, Maria auzise povestea de la 
bunica sa, bulgăroaica Rada, care se îndrăgosteşte şi reuşeşte să-l cucerească pe faimosul 
cofetar Vasile Capşa. De altfel, Rada este cea care îl salvează pe Vasile de la moarte, într-una 
dintre călătoriile sale. Călătorim prin timpurile şi ,,vieţile” lui Vasile Capşa  şi ale Radelor şi 
Mariilor sale. 
 Rada, stră-străbunica Maiei, avea darul de a citi şi de a vedea viitorul şi destinul 
oamenilor, fiind înzestrată cu harul previziunii: ,,Ea vedea întâi inima omului, apoi din inimă 
vedea urcând un cerc de lumină colorată până deasupra capului şi altul multicolor, coborând 
până la pământ. După culorile pe care le aveau bulele astea de lumină, pe care o să le vezi şi tu 
cândva, dacă o să ai răbdare, Rada afla mai ales cum e omul cu pricina: bun, rău, slab, 
nehotărat, dacă are soartă sau doar trecut, dacă va avea grijă de sufletele -încă libere- ale 
copiilor lui’’. Deşi oamenii i se relevă asemenea unor cărţi deschise, Vasile Capşa rămâne în 
obscuritate pentru Rada, fiind singurul om pe care ea nu îl poate citi. Vasile Capşa ia calea 
negoţului şi pleacă în taxiduri peste mări şi ţări, de unde o aduce pe Rada la Bucureşti. Harul 
neobişnuit al Radei, de a citi viitorul, o determină să trăiască departe de lume, izolat, aşteptând 
scrisori de la iubitul ei Vasile, un călător neobosit. Doar dulciurile pe care acesta i le trimitea îi 
mai alungau dorul. Călătoriile îi dezvăluie cofetarului păgubos în afaceri tot soiul de lucruri 
instructive, ce-l vor ajuta mai târziu să devină maestrul neîntrecut „al siropurilor şi al 
zaharicalelor nemaivăzute“, „păzitorul reţetelor“, „virtuozul improvizaţiilor rare“.Taxidurile 
sale sunt ritualuri de breaslă, dar şi inedite aventuri prin locuri, momente istorice, medii sociale 
diverse, arome, culori şi gusturi desăvârşite. Dulceaţa sa de trandafiri, ca şi scrisorile sale, un fel 
de ,,algoritmul alegerii” transmise prin vremuri ca moştenire femeilor dăruite vieţii lui Capşa … 
,,Muraki mi – Maia mi”, leagă cu fir roşu Hanul Gabroveni al secolului al XIX-lea de Hotelul 
Universal al secolului al XX-lea.  
 Din relatările acestea ale bunicii, niciodată identice întru totul („de fiecare dată adăuga 
un nou amănunt uitat, inventat sau trecut până atunci sub tăcere“), cum şi din scrisorile lui 
Vasile Capşa de pe vremea „vestitelor lui călătorii“, transcrise de Maia „într-un carneţel cu 
spirală şi cu pagini de diferite culori“, se recompune de fapt istoria zbuciumată a unei familii de 
tip  matriarhal, o familie în care femeile domină cu autoritate, perpetuînd ereditar, de la o 
generaţie la alta, unul şi acelaşi „model“ psihosomatic22. 

 
 
 
 
 
 

II. PARFUMUL ,,REPLICILOR” ÎN PRIMĂVERI BUCUREŞTENE 
 

 II.1.Anii de studenţie  
 Cel de-al doilea plan, al Bucureştiului anilor ’90, realizează o extraordinară mitologie a 
unor locuri bucureştene. Centrul magic al poveştilor ascultate an de an de către Maia din gura 
bunicii ei, Maria, este Hotelul Universal, fostul han Teodoraki, devenit cămin studenţesc după 
revoluţie şi mineriade. În fostul han din centrul Bucureştiului se va muta şi Maia, reuşind să 
obţină o cameră datorită ,,implicării sale active în evenimentele din Piaţa Universităţii”. În 
                                                 
22 Luminiţa Corneanu, Cartea de proză: Femei povestind,  
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mansarda cu numărul 308, în miros de gunoi, de ,, mlaştină stătută’’ şi de igrasie, Maia transcrie 
scrisorile lui Vasile Capşa către Rada, încercând să refacă povestea celor doi aşa cum i-o 
spusese bunica sa,  Maria. La fel ca şi bunica, şi stră-străbunica sa, Maia are harul de ,, a vedea” 
sufletul oamenilor. Maia este ancorată în evenimentele contemporane şi, totodată, puternic 
conectată la zestrea magică a familiei. La opt ani, vede primul spirit, moment în care prinde 
viaţă tatuajul elaborat de pe spate, moştenit din moaşe-strămoaşe.  
 Alături de Maia, în hotelul devenit cămin studenţesc, trăiesc o multitudine de personaje 
pestriţe. Aşa e Aliona, o ghicitoare în Tarot venită din Moldova: ,, Aliona vedea viitorul aşa 
cum alţii repară ceasuri sau fac pâine’’. La parter locuia Mohicanu, sinucigaşul paralitic, 
împreună cu iubita sa, Ludmila. Tot aici, în Hotel Universal, îşi ducea veacul profesorul Pavel 
Dreptu, un om foarte inteligent, simbol al rezistenţei anticomuniste. Profesorul Dreptu se 
îndrăgostea mereu de câte o studentă, colegă mai tânără sau discipolă. El ajunge să îi dea 
târcoale Maiei, care nu intră în joc, refuzându-i avansurile. Acest profesor de la Litere, cândva 
bibliotecar la un colegiu britanic, divorţat de trei ori, înconjurat de studente, este o figură a 
masculinităţii false. El se preface mereu a fi ceva ce nu este. 
 Hotelul Universal reprezintă un spaţiu al prezentului dar, totodată, şi al sfârşitului, al 
destinaţiei finale. Pentru Maria, bunica Maiei, hotelul reprezintă un loc blestemat, aşezat pe o 
gaură cu foc şi pucioasă, care comunică cu străfundurile pământului. Spre deosebire de bunica 
ei, Maia consideră că hotelul Universal este un simbol al libertăţii obţinute de studenţii care au 
luat parte la revoluţia din ’89, dar, totodată, este şi locul în care se simte acasă, pentru că în 
trecut, în aceeaşi clădire locuise Rada. Profesorul Pavel Dreptu ,,credea că Universalul e o lume 
de apoi şi că, odată ajuns aici, nu mai ai unde te duce’’. Într-o altă seară de ,,ciolhanuri’’ de 
cămin cu iz iniţiatic, acelaşi profesor care îi fascina mereu pe studenţi, spunea că ,, Universalul 
ar fi noul Levitan, fără stăpân pe pământ […], iar el vâna monstrul din ghenă şi era sigur că n-o 
să-l plesnească cu coada peste gură’’. Cu toate acestea, ,,monstrul’’ ,, l-a plesnit sau s-a plesnit 
singur’’, căci într-o dimineaţă profesorul a fost găsit mort în curtea interioară a căminului. Din 
pricina acestui fapt întreaga naraţiune ia o altă turnură, devenind o cercetare amănunţită a morţii 
misterioase a profesorului. Prin intermediul personajelor pestriţe(studenţi, proxeneţi, oameni de 
afaceri, profesori) care locuiesc in Universal, Simona Sora realizează un tablou pitoresc al vieţii 
studenţeşti.  
 
 II.2. ,,Verigă” în lanţul amintirilor 
 Numele de fată Maia are mai multe semnificaţii. În filosofia hindusă Maia înseamnă 
iluzie, în timp ce în ebraică are semnificaţia de primăvară sau izvor. În persana veche, numele 
înseamnă generos. Maia este şi un nume musulman, cu semnificaţia de prinţesă. În mitologia 
greacă, Maia este numele celei mai tinere dintre Pleiade şi mama lui Hermes. Ea este 
recunoscută ca zeiţă a primăverii şi a revenirii la viaţă. Acesta este numele purtat de mama lui 
Buddha. 
 Născută într-o familie matriarhală, în care femeile sunt legate între ele ca păpuşile 
ruseşti, Maia poartă greutatea genetică a predecesoarelor sale. Un fir nevăzut le leagă pe toate 
aceste femei, de la străbuna Rada până la Maia, prin faptul că îşi moştenesc prenumele, fac 
copii din flori, prin faptul că toate sunt înzestrate cu puteri neobişnuite – de a ghici în cărţi, de a 
ghici vârsta sau de a vedea aura oamenilor sau, la fel de bine, de a vedea spirite –, dar şi prin 
misterioasa eczemă de pe spate, pe care, de asemenea, o au toate şi care îi apare medicului 
dermatolog ca o veritabilă hartă a nu se ştie cărui ţinut misterios. Maia este un alter-ego al 
scriitoarei, care îşi valorifică ficţional propria experienţă biografică: cresc amândouă în Deva, 
un oraş din inima Transilvaniei, cu stră-străbunici în satul bulgăresc de lângă Varna, Topoli, 
lucrează temporar ca asistente medicale, înainte de a ajunge studente în Bucureştiul tulbure al 
anilor nouăzeci, ba chiar locuiesc în aceeaşi cameră de cămin (308) de la mansarda fostului 
Hotel Universal. Maia este contemporană nouă, dar cu rădăcinile în stră-străbunica ei, Rada. 
Asemenea ei, şi Vasile Capşa are momente de absenţă, umblă în taxiduri prin lume, alături de 
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tovarăşul său, Costache, ca într-un fel de căutare a identităţii. Maia este un personaj supus 
tradiţiei, fiind însă într-o continuă căutare a identităţii în această poveste. Ea este dominată de 
figura autoritară a Mariei mari. Crescută cu mână de fier de bunica Maria, Maria cea mică 
(Maia cum îşi spune ea încă din copilărie, neputând să rostească litera r) este învăţată să 
respecte „Regulile” şi „Meditaţiile” născute din experienţa străbunilor şi încă atât de universal 
valabile. După moartea profesorului Pavel Dreptu, odată cu ascensiunea maleficului grup de la 
Turnu Măgurele, care pune stăpânire nu numai pe Hotelul Universal, ci şi pe sufletele celor ce-l 
locuiesc, Maia hotărăşte să plece, cu speranţa de a începe o viaţă nouă undeva, departe. 
 În finalul romanului, ea se întoarce în România pentru înmormântarea bunicii sale. 
Continuă şirul întâmplarilor bizare căci la înmormântare sunt prezente doar femeile din familia 
Maiei, toţi bărbaţii erau plecaţi, sau aveau alte treburi, sau mureau înaintea femeilor. 
Maia hotărăşte să rămână în România şi decide să consulte un terapeut care să o ajute să se 
împace cu propriul destin. Odată cu redactarea „romanului“ în care Maia vorbeşte „despre ea 
însăşi ca despre o fiinţă străină“, fiindcă „reuşea să se pună în pielea tuturor personajelor despre 
care scria, dar nu în a ei înseşi“, ea reuşeşte să se vindece de iluzii şi îşi găseşte liniştea. 

 

(Colegiul Naţional ,,Decebal” Deva 
Anotimpurile petalelor de trandafir în Hotel Universal de Simona Sora 
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EXTRAPOLAREA COGNITIVĂ A AMORŢIRII 
SUFLETULUI  

ÎN ROMANUL AMORŢIRE  
DE FLORIN LĂZĂRESCU 

 
Capitolul I: Fotograful între realism şi ficţiune                  
 

a)Imagini şi portrete în alb şi negru  
  
Romanul urmăreşte teme precum viaţa, sensul şi rolul cărţilor în societate, importanţa 

acestora, relaţiile interumane, care se împletesc de-a lungul vieţii, toate desfăşurate într-un decor al 
detaliului concret, cotidian. Personajele reprezintă un întreg ansamblu de trăiri afective, ce emană 
portrete diferite şi care cuprind, într-un tot unitar, lupte interioare devastatoare. În ciuda temei 
complexe, şi anume meditaţia asupra condiţiei umane, Amorţire enunţă imaginea reflectată a 
personajelor în sfera caracteristică realităţii, reuşind să reliefieze, într-un mod integral, dramatismul 
unei rutine covârşitoare, marcată de spleen, nevroză, angoasă, incertitudine.  
    Cartea denotă starea accentuată de amorţire de care suferă eroul romanului, Evghenie, un 
bărbat în jurul vârstei de patruzeci de ani, care dispune de toate percepţiile unui outsider boem: 
absolvent la Litere, cu o ocupaţie nedefinită, fiind, mai întâi, crescător de melci, gardian, apoi 
distribuitor de oferte promoţionale în mall, acesta neavând un cămin propriu şi nefiind preocupat de 
aspectele moderne ale lumii contemporane. Universul condiţiei sale umane se limitează la 
ambiguitate, la imprecizie: „După controlul amănunţit, nici măcar nu reuşise să afle de la doctori un 
nume precis al bolii de care suferea. Doar lucruri vagi – distonie neurovegetativă, agorafobie, 
ipohondrie, depresie, anxietate – cu care nu se identifica niciodată până la capăt. Citise zeci de cărţi 
despre fiecare în parte, sute de forumuri cu mărturisiri apropiate suferinţelor sale, dar niciodată nu 
se putuse identifica, până la capăt, cu simptomatologia descrisă. Şi cum nu suportă ca suferinţa să 
nu aibă un nume, la un moment dat, i-a găsit unul: amorţire. Ştia că la atât se reduc problemele sale 
de sănătate. Nimic grav, nimic concret, nimic care să te omoare. Doar o amorţire a trupului şi a 
minţii. Însă acest „atât“ îl afecta şi mai mult decât o boală concretă.”  
 Titlul romanului prefigurează o bivalenţă semantică: pe de-o parte, autorul plasticizează 
sensul absolut, prin personajele care au atacuri de panică, manifestate fizic prin amorţire, iar pe de 
altă parte, acesta transpune, în manieră metaforică, amorţirea cotidiană sub forma unei lupte greu de 
câştigat, tocmai pentru a evada din cadrul inerţiei vieţii. Această amorţire reuşeşte să invadeze atât 
mintea, cât şi trupul personajului principal, el  neavând capacitatea de a depăşi graniţele ridicolului, 
ale constrângerii rutiniere. 

Astfel, Evghenie trăieşte o adevărată drama interioară, rezultatul unui amestec de 
încăpăţânare, frustrare, teamă, imprecizie, disperare, toate derivate din condiţia proprie de luptă cu 
existenţa, cu ideea de a atinge absolutul. Totodată, poate fi perceput un singur om, care are o 
singură preocupare majoră, şi anume, aceea de a se regăsi dincolo de ceea ce înseamnă „scenă”.   
  Toate personajele par a fi secundare în propriile vieţi, situaţie ce ar putea conduce la 
senzaţia generată pe parcursul întregii cărţi: monotonie pătrunzătoare, lipsa unei acţiuni concentrate, 
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bogate într-o deşertăciune profundă; fiecare e captiv în propria lume, focalizându-se pe propriile 
interese, încercând să atingă cunoaşterea de sine, iar, pe de o altă parte, evadarea. Evghenie e doar 
un personaj bolnăvicios, surprins în căutarea drastică a unui sens, într-o lume în care „nu există 
nicio noimă”.  
 
b) Dincolo de fotografie 
    Unii îl percep pe Evghenie drept scriitor, iar alţii drept fotograf. El face fotografii, deoarece 
reuşeşte să găsească o „autoterapie” împotriva agarofobiei de care suferă, însă nu visează la o 
carieră în acest domeniu. Scrisul are aceleaşi valenţe şi acelaşi grad de importanţă pentru 
protagonist, el molipsindu-se de la prietenul său Cazimir, un scriitor adevărat. De asemenea, autorul 
susţine cu desăvârşire faptul că fotografiatul poate reprezenta un mijloc de a spune poveşti, fiind 
mereu atent la lumea cotidiană, vagă, surprinzând game largi de portrete şi imagini din viaţa 
aparentă şi cea reală, dincolo de fotografie. 

  În romanul Amorţire, un element de o importantă rezonanţă a viziualului îl reprezintă 
simbolistica încălţămintei, aceasta creând o altă imagine şi percepţie a protagonistului, Evghenie 
arătând mult mai autoritar şi stăpân pe sine, cu noile ciocate în picioare: „ Îşi dorise mai demult 
nişte ciocate. Cu vreo zece-cincisprezece ani în urmă erau la modă. E drept că nu mai văzuse recent 
pe nimeni să poarte aşa ceva, exceptând câteva personaje din westernurile de pe TCM. Când le-a 
zărit pe raftul unei dughene de cartier, a tresărit bucuros, le-a dat târcoale, l-a rugat pe vânzător să i 
le păstreze până se întoarce cu banii de-acasă şi le-a cumpărat în amintirea zilelor în care era 
îndrăgostit de o fată - nici nu-şi mai aminteşte cum o cheamă - şi purta o pereche de adidaşi cu 
căptuşeala ruptă." Simbolistica încălţămintei este legată de cea a piciorului, fiind, de asemenea, un 
semn de putere şi forţă. Prin posesia încălţămintei, omul părăseşte statutul de sclav sau de sărac, 
adică de desculţ şi păşeşte spre o îmbunătăţire a statutului social. Simbolistica se poate nuanţa, dacă 
este vorba despre ciocate, care insistă mai mult asupra caracterului protector(ploaie, zăpadă) sau 
erotic, atunci când se mulează pe picior; expresia „a fi la picioarele cuiva” arată supunerea faţă de o 
anumită persoană sau situaţie. 

Autorul nu este interesat în această operă de succesul pe care îl va avea în faţa publicului, ci 
el mizează asupra evidenţierii cât mai concrete a prezentului, susţinând că valoarea romanelor de 
calitate cunoaşte o denigrare fără precedent în zilele noastre:  „ Eu trăiesc cu impresia – poate mă 
înşel, dar sunt prea bătrân să mi-o mai schimb – că n-am scris niciodată bancuri, anecdote, poante. 
Ce mi se pare mie nou la Amorţire faţă de celelalte cărţi ale mele: accentul pus pe atmosferă, pe 
stare, nu pe acţiune/poveste. Nu pretind că aş fi scris o carte grozavă. E doar o observaţie strict 
tehnică." Totodată, Florin Lăzărescu susţine că orice carte, care are cuvântul „dragoste” sau „iubire” 
în titlu, se vinde mult mai bine decât alte cărţi, această afirmaţie sugerând ideea de progres a 
societăţii, o armă ascunsă în propulsarea literaturii spre descoperirea unor noi meleaguri feerice.  
      Întreaga personalitate a protagonistului ar putea fi asemănată unui film alb-negru, datorită 
conotaţiilor negative ale micului cerc de prieteni ai lui Evghenie, însuşi Cazimir, cel mai bun 
prieten al său, dând dovadă de invidie, în momentul în care acesta îi împărtăşeşte dorinţa sa de a 
publica. Prima dată, când Evghenie se hotărăşte să scrie poeme, Cazimir, devenit un alter ego al 
său, îl descurajează complet: „Poezia e o fundătură. Nu ajungi departe cu ea. Astăzi romanul e la 
putere", iar mai apoi, când acesta se decide asupra prozei, din nou, Cazimir îi introduce un uşor 
sentiment de frică, folosindu-se de o nemaiîntâlnită disimulare a ipocriziei: „Frăţioare, nici nu ştii în 
ce rahat te bagi. Nu te apuca de scris!" 
    Astfel, întregul caracter al protagonistului face trimitere spre ciclopii Uraniei, graţie 
complexităţii şi inferiorităţii, pe care le resimte continuu. Ciclopii (sau Cyclopes) au fost în 
mitologia greacă fiinţe fabuloase, reprezentate ca nişte uriaşi cu un singur ochi în frunte. Ciclopii se 
aseamănă cu oamenii, dar diferă prin mărime, fiind gigantici. Iniţial erau doar trei: Brontes, 
Steropes şi Arges, care au rezultat din uniunea dintre Geea (Mama Natură) şi Uranus (Cerul). 
Ciclopii au fost primii fierari. Se crede că vulcanii sunt rezultatul muncii lor. Cronos i-a închis pe 
ciclopi în Tartarus. Ei au fost eliberaţi de Zeus şi au luptat alături de el împotriva titanilor. Ca 
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răsplată, ciclopii i-au oferit lui Zeus ca arme: fulgerul şi tunetul. Ei au rămas muncitorii săi, lucrând 
pe muntele Olimp. Polifem (fiul lui Poseidon) este cel mai cunoscut ciclop. A rămas orb după lupta 
cu Odysseus. Se spune că Apollo i-a omorât pe ciclopi, să răzbune, în acest fel,  moartea fiului său, 
Aesculapius, omorât de Zeus. 
    Aidoma ciclopilor uranieni, Evghenie reuşeşte să iasă din acest univers sumbru, fiind ajutat 
numai de către Valeria, într-un final el obţinând satisfacţia supremă de a-şi publica, în sfârşit, 
cartea. Judecând tot din punct de vedere mitologic, în roman este prezentă şi ideea de veşnică 
biruinţă a binelui asupra răului,  idee ce face o discretă aluzie spre o minunată lume a basmului. De 
asemenea, lipsa credinţei constituie un puternic dezavantaj în vieţile lui Evghenie și ale doamnei 
Valeria Stoican, singura urmă de credinţă întâlnită fiind pelerinajul la Muntele Athos al Valeriei, 
însă nematerializarea acestuia nu face nimic altceva decât să întărească acel concept, conform 
căruia o lume lipsită de credinţă este chiar o lume fără speranţe, aşteptări, visuri. Pe parcursul 
drumului, Valeria are impresia că-şi vede defunctul soţ, pe Darie, de nenumărate ori, boala ei deja 
îndreptându-se spre apogeu. Astfel, ea suferă o puternică criză, în urma căreia este dusă de urgenţă 
la spital, de unde este readusă acasă de către fiica sa, Mădălina şi Evghenie. Totodată, religiosul îşi 
face simţită prezenţa încă din titlu, amorţirea simbolizând regretabila îndepărtare de legile nescrise 
ale vieţii, idee susţinută și de concordanţa spaţiu-timp, întâlnită în mersul dormind al imaginarului 
uman creat: „ De dormit ca oamenii, nici vorbă. Ca să nu amorţească, mărşăluiau în cerc şi uneori 
mai reuşeau şi performanţa de a dormi in picioare." 
 
Capitolul al II - lea: Viaţa unui roman în apusul pustiu 
 
a)Aparenţă şi esenţă  
 
    Evghenie, personajul central al operei, pare să ducă o viaţă simplă, cotidiană, fără vreo 
aşteptare măreaţă, în speranţa materializării împlinirii profesionale sau personale. Fiind un 
absolvent al Facultăţii de Litere, acesta are în gând un vis, considerat de el irealizabil, de a scrie un 
roman, însă Evghenie îşi dedică întreaga existenţă îngrijirii melcilor. El ajunge să îşi deschidă chiar 
şi o mică fermă, însă toate planurile acestuia sunt năruite în momentul în care, din neglijenţă, toţi 
melcii săi sfârşesc prin „evadarea” de la fermă, acesta fiind şi deznodământul „carierei” sale în acest 
domeniu.  
    Totodată, Evghenie nu s-a înţeles niciodată bine cu părinţii săi, el sfârşind prin a pleca de 
acasă. Din fericire pentru el, acesta o întâlneşte pe doamna Valeria Stoican, o persoană integră şi cu 
o putere de caracter rar întâlnită, care va ajunge să-i influenţeze întreaga existenţă a lui Evghenie, 
acesta văzând-o ca pe o a două bunică. Doamna Stoican va fi cea care îl va încuraja şi îl va susţine 
pe protagonist în deplinătatea ideilor sale pentru viitor, însă, în acelaşi timp, va fi şi cea care îi va 
spune, mereu, adevărul în faţă, considerând că cel mai important lucru pentru un om ca să evolueze 
este imaginea de sine, o construcţie socială care defineşte indivizii din punct de vedere al 
anturajului , al intereselor şi al tonusului afectiv, pe care fiecare îl posedă. După mai mulţi ani, 
Evghenie revine la visul sau de a scrie un roman, dar, ca de fiecare dată, acesta renunţă, fiind de 
părere că el este cu mult inferior altor scriitori. Contrar altor dăţi, doamna Valeria hotărăşte să-l 
ambiţioneze mai mult ca niciodată pe „micul scriitor în devenire” spre descoperirea unei lumi, în 
care chiar el este forţa divină, un alter ego al divinităţii transpuse pe hârtie:„Doamna Stoican se uită 
la el cum mătură locul gol în care fuseseră cărţile. - Şi ce-ai să faci tu de-acum înainte? Te apuci iar 
să creşti melci ?”. Folosindu-se de o ironie nedisimulată, aceasta reuşeşte să-i introducă anumite 
îndoieli în suflet protagonistului, Evghenie hotărând, în acea clipă, că va scrie, cât mai curând cu 
putinţă, un poem.  
    Totul de schimbă radical în momentul în care doamna Stoican află că suferă de o boală 
incurabilă, şi anume de Alzheimer, aceasta fiind conştientă de momentele lungi de chin şi angoasă, 
ce aveau să apară curând şi tot mai puternic, atât asupra sa, cât şi a celor dragi ai săi. Totodată, ea 
este conştientă că aflarea acestui rezultat va avea să-l afecteze pe Evghenie mai mult decât pe 
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oricine altcineva, pentru el condamnarea la o lume aflată sub semnul nebuniei, ce duce iremediabil 
şi ireversibil spre moarte, putând fi asemănată numai disoluţiei întregului univers uman. La început, 
acesta ia vestea primită drept o glumă, neînchipuindu-şi, nici măcar pentru un moment, că această 
tragedie chiar are conotaţii adevărate: „-Evghenie, eu nu glumesc. Eu am Alzheimer adevărat. E 
ceva prea grav în tonul ei pentru ca Evghenie să nu o mai ia în serios. - De unde ştii ?Ai fost la 
doctor ? -Ştiu eu. -Să nu-mi spui că ai citit despre asta pe Internet! pufneşte el din nou în râs. Îţi 
găseşti mii de boli aşa. Toţi fraierii cad în capcana asta când îşi caută boli pe Internet”. Cotidianul 
unui oraş de provincie, ridicol, absurd, fără noimă, este cadrul perfect pentru amorţirea prevestită 
încă din titlu. Dincolo de cadru, amorţirea invadează, când domol, când cu furie, minţi şi trupuri. 
Replicile personajelor, fie că e vorba despre planul lui Evghenie de a scrie un roman, fie despre 
încercarea doamnei Stoican de a pleca în pelerinaj la muntele Athos, în căutarea fostului soţ, pot fi 
văzute că gesturi firave ale unor oameni neputincioşi în faţa unor adversari feroce, îmbătrânirea şi 
teama de eşec.  

Cercul de prieteni ai lui Evghenie este foarte restrâns, singurii oameni în care acesta are 
încredere fiind Cazimir- prietenul său de-o viaţă, care îi este mereu alături, putând fi considerat un 
alter ego al protagonistului, prin majoritatea acţiunilor la care participă- şi Mădălina- fiica doamnei 
Valeria Stoican, cu care Evghenie va ajunge să aibă ceva mai mult decât o simplă prietenie.  

 
b) Prăbuşirea unei lumi  
    Căderea sufletească în neant a lui Evghenie se declanşează în momentul în care 
conştientizează gravitatea bolii doamnei Stoican şi, mai mult decât atât, neputinţa sa de a o salva din 
cruda cale a morţii.  
    El începe să se dedice trup şi suflet scrierii primului său poem, însă, de asemenea, acesta 
nu ştie dacă chiar va fi capabil de a-l termină sau , aidoma tuturor planurilor sale de viitor năruite 
crunt de soartă, şi acest poem va fi destinat  „îndosarierii la o arhivă personală şi publică nimănui”. 
De multe ori, când acesta se întâlneşte cu anumite persoane, le povesteşte despre intenţia sa de a 
scrie, nedând amănunte nimănui şi eschivându-se de la majoritatea întrebărilor legate despre carieră 
sa de scriitor : „Ca să le închidă gura, le răspundea: - Lucrez la un roman. -Şi pe când apare? Ştia 
prea bine cu cine are de-a face şi cum trebuie să-i ducă de nas. - Tu crezi că aşa se scrie un roman, 
cât ai bate din palme ? Deocamdată mă documentez”.  
    Boala Valeriei Stoican marcându-l din ce în ce mai mult, acesta câştigă o ambiţie 
nemaiîntâlnită de a-şi termina poemul, însă , în clipa în care acesta este gata, Evghenie realizează că 
poemul său conţine prea puţine pagini, astfel el concluzionând că va fi nevoit să-şi scoată în 
evidenţă calităţile de fotograf, cu scopul de a umple paginile lipsă ce trebuie să desăvârşească 
numărul celor o sută de pagini. În acest fel, protagonistul îşi alege ca teme diverşi cetăţeni ai 
oraşului, fiecare emblematic simbolizat în sufletul lui Evghenie, având conotaţii afective dintre cele 
mai ascunse, în ceea ce priveşte relaţia dintre ei şi personajul central. Prin urmare, pe lângă 
conţinutul specific al poemului, acesta va cuprinde şi fotografii. Ceea ce l-a făcut pe Evghenie să-şi 
descopere acesta latură ascunsă a fotografiei a fost chiar Darie, un personaj episodic al romanului, 
cu o mare încărcătură emoţională pentru doamna Stoican: „Cutia lui Darie l-a făcut pe Evghenie să-
i revină cumva pofta de viaţă. Fotografiile descoperite acolo l-au atras atât de mult, încât aproape a 
uitat de sine şi de atacurile lui de panică”. Punându-şi în aplicare planul, fotografiile ce aveau să 
apară alături de poeziile sale erau bazate pe : „Zen- Tipul care frecventează toate manifestările 
culturale de dragul protocolului de la final”, „Bărbatul care vinde broaşte ţestoase”, „Violonistul 
orb”, „Cerşetoarea în capot roşu” şi „Puştiul care vinde flori”.  
    Chiar înainte cu câteva zile de moartea doamnei Stoican, Evghenie reuşeşte să-şi publice 
poemul, dar, din cauza lipsei banilor, acesta este foarte dezamăgit de calitatea redactării şi a 
publicaţiei primite, iar Cazimir este acela ce-i ridică moralul, ducându-l să sărbătorească primul 
mare succes din viaţa sa. Deznodământul are în centru o tragedie familiară atipică, în sensul că 
Valeria Stoican moare în braţele lui Evghenie, nemaiştiindu-şi nici măcar numele şi având, până în 
ultimul moment, atacuri de panică şi chiar de nebunie cronică. Totodată, acesta plăsmuieşte şi 
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momentul în care protagonistul este sunat de tatăl său, el rugându-şi fiul să se întoarcă acasă după 
atât timp, explicându-i că trebuie să se confrunte şi să-şi spună părerile cu toţii, deoarece familia 
este mai presus decât orice. Evghenie înţelege cele spuse şi îi promite tatălui său că se va întoarce 
acasă cât de repede va putea.  
    Din interviurile date de Florin Lăzărescu, putem constata că acesta se regăseşte în Evghenie, 
din punctul de vedere al personalităţii, fiindcă şi el, la rândul său, marcat şi chiar „aruncat” într-o 
stare aflată sub semnul maladiei, din cauza bunicii sale, care a murit tot datorită Alzheimer-ului, îşi 
găseşte, foarte greu, liniştea sufletească şi îndeosebi un sens nou al vieţii, atunci când este supus 
unui „cumplit examen”, pentru autor bunica simbolizând întregul univers : „Cumva a fost un şoc 
pentru mine, pentru că, ani în şir, bunica îşi ascunsese foarte bine boala faţă de apropiaţi, cu o 
demnitate şi o decență incredibile. Asta a fost trigger-ul romanului meu, impulsul de a crea 
personajul Valeria Stoican”. 

(Colegiul Naţional „Decebal” Deva 
Extrapolarea cognitivă a amorţirii sufletului în romanul Amorţire de Florin Lăzărescu.  

Sesiunea de comunicări metodico-ştiinţifice, 22 mai 2015 
Îndrumător :Prof. dr. Pârvănescu Geta Marcela  

Autori:Cornean Mălina Maria şi Popa Georgiana Maria) 
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MARIA DAVID 

POEZII 
 
 
ŞI SE SCUTURĂ SOMNUL DE GRELELE POVERI 
 
Mă leagănă somnul într-un baldachin 
şi gânditor îmi cade 
în trupul extenuat 
şi ziua, 
şi noaptea, 
şi atunci când cumpăna zorilor 
îmi pare 
că e sfinţită de visul meu, 
alinată în roşeaţa-i proprie. 
 
Când lumina se zbate 
de tremură şi apusul, 
atunci cad iar în mine 
somnul, 
visarea, 
dansul mângâierilor 
ce numai tărâmul mereu necunoscut 
le lasă să încânte un biet om, 
să odihnească. 
Mă risipesc între unduirile prea line 
şi cunosc acele perne moi ce poartă 
învăţături, 
daruri, 
bucurii 
şi uneori blesteme,  
când omul obosit se îneacă 
şi prin vise din utopii  
singur piere. 
Aşa, dormind, somnu'-mi pare leac; 
Vecinic, paşnic şi subit 
e somnul ce te duce-n împliniri, 
te tot duce – crud stăpân – în răzvrătiri! 
Îmi caut în adâncuri adevărurile 
şi ştiu că ele sunt, vor fi şi vor muri; 
aşa-i somnul nostru, 
muritorule – 
cu unduiri tardive, făr' de început, 
pe care timpul le retează – 
Poc!  
Şi duse sunt!  
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E un tremur în adormirile tulburate, 
căci poveri sunt destule; 
omul doarme... 
 
Am plecat şi eu să visez. 
 
 
 
AUTUMNI FOLIO MORIENTE 
 
Erai ca un vers rece de toamnă 
pe care Universul l-a scris pentru mine 
într-o zi în care frumoasa boltă 
voia cu valul gri să se acopere. 
Ai fost un vers frumos şi tainic 
pe care toamna mi l-a scris 
pe-ale ei frunze colorate; 
Versul tomnatic a zburat, 
s-a împrăştiat odată cu frunza aurie, 
iar vântul a trimis-o cu blândeţe 
în ale mele braţe îngheţate 
ce aveau s-o îmbrăţişeze. 
„V-aţi cunoscut între anotimpuri.” 
Aşa am auzit vântul şoptind 
când mi te-a lăsat uşor pe braţe. 
Te acceptasem ca pe-un gând, 
te iubisem ca pe-o lumină, 
te adăpostisem ca pe-un secret 
al unui anotimp în care  
blândeţea m-a îmbrăţişat  
şi căldura mi-a luat în primire sufletul. 
Te-am scris şi eu, te-am tot scris 
de-atâta vreme, de-atâtea anotimpuri. 
Am scris despre tine, iubind 
şi căutând o altă frunză,  
o frunză galbenă, ca şi aceea  
pe care mi te-a adus vântul, într-o toamnă. 
Am vrut să fie un vers frumos.  
Am vrut să fii tu...  
Frunza ta care a dispărut  
în pământul toamnei care mi te-a răpit cândva. 
Te-am scris şi eu. Te-am tot scris... 
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