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Mai multe lecturi din Eminescu, fiindcă mă gândesc la publicarea 
unor comentarii eminesciene cândva, pe parcursul noului an în care am 
pășit (însemnând și 170 de ani de la nașterea poetului), au constituit 
cam tot atâtea momente de refugiu dinaintea numeroaselor provocări de 
socializare la care ne obligă sărbătorile de iarnă și vacanța ce le însoțește. 
Câteva dintre poeziile pe care le-am recitit nu figurează printre cele mai 
bătătorite texte ale lui Eminescu, dar motivele pentru care le propun 
trecerii în revistă de acum se vor lămuri, probabil, eventualului cititor al 
însemnărilor de față și din această pricină. 

Astfel, cred că nu e cunoscut de foarte mulți amănuntul că Emi-
nescu a compus și niște colinde. E vorba de poezia Colinde, colinde, ne-
ter minată, care aparține epocii bucureștene (1878), și care a fost ti pă-
rită, în volum, în 1902. E de mirare că nu s-a găsit până acum niciun 
com pozitor care să pună pe muzică versurile, de mare puritate, care săr-
bătoresc nașterea Domnului: „Colinde, colinde!/ E vremea colindelor,/ 
Că ci gheața se’ntinde/ Asemeni oglinzilor/ Și tremură brazii/ Mișcând ră-
mu relele/ Căci noaptea de azi-i/ Când scântee stelele.// Se bucur’ copiii,/ 
Copiii și fetele,/ De dragul Mariei/ Își piaptănă pletele,/ De dragul Mariei/ 
Ș’a Mântuitorului/ Lucește pe ceruri/ O stea călătorului“.

Aceeași frumusețe inanalizabilă, proprie poeziei religioase, o în-
tâlnim și în sonetul adresat Fecioarei, Răsai asupra mea…, din 1879. În -
deosebi dramatismul tulburător al confesiunii din terține e ceea ce dă de 
gândit: „Străin de toți, pierdut în suferința/ Adâncă a nimicniciei mele,/ 
Eu nu mai cred nimic și n’am tărie.// Dă-mi tinerețea mea, redă-mi cre-
din ța/ Și reapari din cerul tău de stele:/ Ca să te-ador de-acum pe veci, 
Ma rie!“

Trecând de la registrul religios la acela al grațiosului, categorie es -
tetică implicând tandrețea, delicatețea tonului, precum și, în genere, fra gi-
litatea obiectului evocat, ne putem opri la mult mai populara poezie (da-
torită și faptului că a fost pusă pe muzică) Somnoroase păsărele. Poezia 
se păstrează în trei manuscrise, toate din epoca gazetăriei bucureștene, 
și a fost inclusă de Titu Maiorescu în volumul Poesii din 1883. Muzica a 
fost compusă un an mai târziu, în 1884, de un bucovinean, Tudor cavaler 
de Flondor. G. Călinescu se dovedește total nedrept cu suava compunere, 
socotind-o o „imitație“, după un „model obscur și minor“, care n-ar merita 
atenția criticii. Alex Ștefănescu, în Eminescu, poem cu poem, găsește, dim-
potrivă, cuvinte de laudă, și nu puține, pentru această „miniatură lirică“ pe 
care o vede ca pe o „poezie de leagăn“, de o „simplitate rafinată“.

Este de ajuns, după părerea mea, să privim numai și primele ver-
suri ale acestei poezii (despre cuibărirea unanimă în somn) pentru a ne da 
seama de diferența dintre limbajul poetic și acela comun. O mică lecție de 
poezie poate începe chiar de aici. Gândiți-vă că în loc de admirabila fra-
zare „Somnoroase păsărele/ Pe la cuiburi se adună“, păstrând lucrurile în 
parțialitate, în vagul nearticulării, am fi avut un soi de definiție-silogism: 
„Păsărelele somnoroase se adună pe la cuiburi“. O oroare!

N-aș crede, pe de altă parte, că versurile, modulând urarea care în-
so țește mersul la culcare, s-ar adresa numai copiilor, nevizând, la ne vo ie, 
și alte ființe pe care le privim cu tandrețe. Strofa aducând lebăda în prim 
plan și făcând astfel legătura între albul imaculat al acestei păsări „emi-
namente poetice“ și albul aripilor îngerești, strofă care n-a figurat inițial 
în manuscris, ar fi în favoarea acestei deducții: „Trece lebăda pe ape/ Între 
trestii să se culce–/ Fie-ți îngerii aproape,/ Somnul dulce!“ În final, feeria 
nopții luminate de lună, degajând ca în vis întreaga armonie cosmică, ne 
permite să ne gândim la micul poem ca la un Stille Nacht în variantă laică.

Cu penetul ca sideful, adorabila imagine din improvizația cu ace-
lași titlu (1876), care împodobește nu numai „porumbița“, dar și versurile 
care-i evocă strălucirea penajului, ne lasă cu sufletul împăcat în aceeași 
tăcere grandioasă a nopții înstelate. n

      Dan Cristea

Religios şi graţios 
la Eminescu
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CRONICA literarA
DAN CRISTEA

Un roman 
alegoric şi mistic

//
-

Primul șoc e provocat de istorisirea legendei 
insulei, făcută de primarul localității, domnul Sta-
vros („înalt, aproape deșirat, un Don Quijote“), 
pe care Andrei îl percepe nu numai ca învăluit în 
mister, dar lăsând și o impresie de inautenticitate, 
de artificiu. Potrivit poveștii depănate de Stavros, 
pentru care insula ar fi un „ombilicos“, un „buric“, 
un „centru“ al lumii, locul unde a poposit, din în-
tâm plare, tânărul român, este unul magic, bine cu-
vântat, posedând însușiri tămăduitoare unice. In-
sula aceasta enigmatică, aproape necunoscută, ar 
fi adevărata, originala Ikaria, „ținutul tinereții fără 
bătrânețe“, iar cealaltă, un „surogat“ care și-a do-
bân dit renumele turistic și terapeutic ca rezultat al 
unui schimb: faimă, celebritate pentru liniște și izo-
lare. Încredințând străinului acest secret, domnul 
Stavros se prezintă și pe sine ca beneficiar al pro-
prietăților miraculoase care fac din insulă un loc pri-
vilegiat: are o sută de ani, dar arată de cincizeci sau 
de șaizeci. 

urprizele nu se opresc însă aici; tânărul per-
so naj are tot mai acut sentimentul că trăiește 
o poveste care se țese în jurul său, devenind, 

vrând-nevrând, participant în desfășurarea acesteia. 
Domnul Stavros se dovedește a fi nu numai pri ma-
rul insulei, dar și responsabilul unei Case de Sănă-
tate așezate pe vârful muntelui care domină locul 
(„un soi de Muntele vrăjit redivivus“, observă An-
drei). Este vorba de un sanatoriu de recreere și 
odihnă, în care se folosește terapia psihică și unde 
sunt aduși pacienți grav bolnavi, aflați în situații 
limită, din întreaga Europă ortodoxă. Lui Andrei i se 
propune să lucreze, ca un fel de translator, în cadrul 
Pavilionului românesc al sanatoriului. 

Începe astfel pentru tânărul personaj, obsedat 
de ideea de a se afla mereu de partea binelui, dar 
impulsionat și de dorința de „a încerca, pe propria 
piele, diferite tipuri de a trăi“, o poveste de educație, 
de inițiere și de cunoaștere în care va juca rolul de 
martor, de ucenic la școala vieții, de cronicar al 
faptelor și întâmplărilor în care e angrenat trup și 
suflet. Pacienții români ai așezământului de sănătate 
din vârful muntelui (nouă la număr) formează o 
mică societate fictivă („Era acolo o Românie, un 
concentrat de Românie“), oferind observației lui 
Andrei, care manifestă și unele tentații literare, câ-
teva tipuri umane, cu biografii și moduri de trai fe-
lurite, aparținând mai multor profesii și zone sociale 
(un profesor, somitate venerabilă a spațiului public, 
un scriitor, o bătrână țărancă, un doctor emigrat în 
Germania, un fost jurnalist de televiziune, un pro-
fesor pensionar, un procuror, o funcționară guver-
na mentală, un șef de partid). 

ar adevăratele chipuri ale acestor personaje, 
evident stilizate, care contrazic adeseori vio-
lent percepțiile și presupunerile naivului An-

drei, apar la lumină printr-un nou artificiu inge nios 
al romancierului. Astfel, fiecare membru al co mu-
nității trebuie să se supună audierilor unei Co misii 
Medicale, formată din doi profesori medici, pre-
zen tând un eseu în care să-și rememoreze, ca în-
tr-o spovedanie, principalele momente ale vie ții 
lor. Metoda aceasta, a dezvăluirii totale și necen-

zu  ra te a propriilor existențe, poartă, ironic, nu me -
le de „terapie prin reamintire și poveste“. În acest 
mo ment, narațiunea lui Gabriel Chifu se comen-
tează și se definește pe sine. Prima oară, prin gla-
sul reputatului profesor Mareș care se adresează 
tânărului Andrei: „Da, da, nu trebuie să ne mințim 
și să ne facem iluzii. Dumneata ești doar angajat 
aici, nu ești pacient. Dar pentru noi, cei internați, 
e o poveste cu final cunoscut și inevitabil. Tinere, 
dumneata asiști la o narațiune sfâșietoare. Realizezi 
asta, nu? Aici e vorba despre corpuri omenești, în-
vinse, despre frică și despre sentimentul sfârși tului 
inexorabil, despre suferință, eșuare și moarte. Iar 
noi suntem personajele principale ale acestei nara-
țiuni cumplite“. 

 doua oară prin destăinuirea personajului 
scri itor, făcută aceluiași martor, Andrei, des-
tăinuire care funcționează precum un ecou la 

spusele profesorului Mareș: „Ce zi frumoasă! Dar 
în contrast cu această frumusețe a vremii, noi toți, 
aici, suntem eroii unei povești crunte, o poveste pe 
care nu mă simt în stare s-o scriu. Pentru înzestrarea 
mea e prea dificil de descris ce se petrece cu noi. E 
o poveste despre durere și boală, despre suferință și 
moarte, despre greșeli, despre timpul scurs irever si-
bil și despre timpul, iată, petrecut în lumină. Despre 
viața care ajunge la capăt ca o lumânare care arde 
de tot. Pe scurt, despre sfârșitul de neocolit“.

Tânărul personaj asistă nu numai la o „nara-
ți une sfâșietoare“, cum se exprimă profesorul Ma-
reș, dar destăinuirile pe care le fac pacienții din sa-
na toriu sau convorbirile cu unii dintre aceștia con-
stituie, pentru eroul încă debutant într-ale vieții, tot 
atâtea lecții prin care descoperă lumea și aspecte 
ale ei, lecții morale, ale ecuației bine-rău, lecții de 
cunoaștere, mergând de la politică și istorie la lite-
ratură și arta romanului. De la scriitorul Cristian 
La zăr, care se arată interesat în a descrie „condiția 
umană“ și care afirmă că și-a găsit salvarea în scris, 
Andrei, află, de pildă, un diagnostic pentru ceea ce 
se întâmplă și în viața literară și în societatea româ-
nească: „Această discordie, și ură, și ticăloșie din 
societatea românească, în întregul ei, sunt prezente 
și în viața literară. Contestarea permanentă a celor-
lalți și atacurile violente fac parte din norma li ta tea 
românească. E vremea demolărilor“.

estăinuirea incompletă făcută de profesorul 
Mareș în fața Comisiei Medicale îi descoperă 
lui Andrei, cititor asiduu al Noului Testament, 

faptul că, uneori, „oamenii nu sunt ceea ce sunt, ci 
ceea ce ascund“. Venerabilul profesor încerca să 
în groape, de ani buni, în străfundurile conștiinței, 
o vinovăție politică odioasă. Din spovedania bă-
trânei țărănci se desprinde figura unei femei mar-
tir care, în tinerețe, a luptat în munți, alături de 
partizani, îm po triva comuniștilor, fiind închi să și 
torturată în două rânduri. Depozițiile altor per-
sonaje vorbesc des pre păcatele trufiei, egois mu-
lui, excesului, tră dării aproapelui. Șeful de par-
tid, procurorul cu tre cut comunist, funcționara 
gu ver namentală, în tru pa re a amoralismului, mai 
mult caricaturizați decât portretizați, resping ori 
sfidea ză proba „spo vedaniei totale“, intrând cu 
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 povestire obișnuită – călătoria unui tânăr 
de treizeci de ani spre insula grecească Ika-
ria unde urmează să-și întâlnească iubita 

pentru un sejur de câteva zile – se transformă în 
materia unui roman deopotrivă alegoric și mistic, 
roman al căutării sensului vieții, al ciocnirii dintre 
bine și rău, dar și al unei revelații finale marcate 
de dimensiunile supranaturalului. Dintru început, 
narațiunea lui Gabriel Chifu, întinsă pe durata 
câtorva luni de la sfârșitul lui 2017, se așază sub 
semnul unei construcții ficționale de mare in-
geniozitate („tot ceea ce contează e povestea pal-
pitantă în sine, nu veracitatea poveștii“), în care 
surprizele și răsturnările de situații se acumulează 
de la capitol la capitol, făcându-ne atenți, în ace-
lași timp, la faptul că există, mai totdeauna, și ce-
va care, dincolo de suprafața lucrurilor, ține de 
ambiguitate, de mister și invizibil. Aproape ni mic 
din informația pe care o primesc cititorii roma nu-
lui nu se reduce la simplele aparențe, la eti cheta 
reprezentării.

Astfel, Andrei Gotea, tânărul plecat spre 
Ika   ria (insula „unde oamenii uită să moară“, după 
cum sună sloganul publicitar) este român, dar re ve-
nit în țară din Canada, unde emigrase, copil fi ind, 
cu părinții, prin anii 1994-1995. Prietena care îl 
așteaptă e norvegiană, Norna, cu numele venind de la 
zeițele destinului din mitologia nordică. Personajul 
nu ajunge în Ikaria, ci, printr-un accident tehnic al 
vasului cu care călătorea (Nostos), poposește pe o 
insuliță, netrecută pe hărți, care, potrivit tradiției, 
are „mai multe nume sau niciunul“. Preferă să-i 

spu nă Noima, adică 
„sens, înțeles“, căci 
de pistarea înțelesului 
pe care îl ascund pe ri-
pe țiile prin care trece 
eroul constituie la-
itmo tivul întregu lui 
roman. Popasul pe 
mica insulă declan-
șea ză resorturile unei 
povești cu nume roa-
se ramifica ții, în ne-
cu noscutul căreia tâ     -
nă rul personaj, pe cât 
de inocent, pe atât de 
pasionat de că  lă  to rii 
și de inedi te experien-
țe exis ten ți ale, simte 
că e ab sorbit din ce 
în ce mai mult, ca de 
niște ni si puri mișcă-
toare. 
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ViaTA S i OperA
ALEX S  t EFANESCU

Despre România 
de altădată

ar a se gândi să le urmeze... Ce diplomație a unor 
oameni simpli în relația cu cei sus-puși! Și ce 
finețe dovedește Nicolae Iorga descriind acest 

comportament! 
Autorul revine însă repede la călătoria lui, ne-

răb dător să înregistreze noi și noi impresii.
„De la Burdujeni spre Botoșani, în trăsura bu-

nișoară, cu cai iuți și focoși, a unui birjar evreu rupt 
în coate, care a slujit în oaste și vorbește destul de pe 
înțeles românește. Deoparte, apa Sucevei, cu vederea 
orașului nu mit de la dânsa. De alta, valuri blânde de 
pământ foarte roditor, pe care grâne înalte așteaptă încă 
secerișul și porumbul cu foile largi și grele își leagă 
rodul supt spicul auriu, pe când pășunile sunt smălțate 
de o nemărgenire de flori galbene, de lumânărele înal-
te și drepte, de busuioc vânăt, de cicori ca niște pică-
turi de cer senin, de coada-șoarecului albă, cu flori ce-
lele adunate strâns în mănunchi.“

Apar și primele sate.
„Dintru întâi, satele au încă înfățișarea bună. 

Case cu șindrilă stau lângă acelea pe care le acoperă 
stuful așezat frumos în pături sau căzând în mițe 
putrede; fereștile sunt chiar și la acestea din urmă 
mărișoare, ferești de târg, pe care poate veni lumina.“

În continuare, Nicolae Iorga descrie sat după 
sat, într-o panoramare care creează cititorului impresia 
că se află și el în trăsură, alături de marele istoric:

„Plopenii arată o foarte frumoasă biserică, din 
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, întemeiată 
de marele boier Lupu Balș, a cărui soție se odihnește 
lângă lăcaș, supt o piatră cu armele Cantacuzinilor, 
familia ei. Preotul și poporenii au reparat dăunăzi 
marea clădire, care ar împodobi și un oraș.

-
-

-

/

//

e practică un mod subtil de dezincriminare a 
regimului comunist. Se afirmă că în România 
n-a existat niciodată o civilizație demnă de luat 

în considerare, astfel încât comunismul n-a avut ce să 
distrugă. (Această idee a susținut-o printre alții Silviu 
Brucan, în stilul lui de fost redactor-șef la Scânteia, 
aparent muncitoresc-brutal ‒ în realitate demagogic 
și antiintelectualist.)

Este de ajuns să recitim textele non-fiction ale 
scriitorilor români, de la Amintiri din copilărie de 
Ion Creangă și până la Jurnal. 1935-1944 de Mihail 
Sebastian, ca să ne facem o idee despre civilizaţia 
românească precomunistă, admirabilă din multe 
puncte de vedere. Deocamdată am luat în considerare 
alte scrieri care, deși au notorietatea lor, n-au mai 
fost de multă vreme citite: România pitorească de 
Alexandru Vlahuță, Sate și mânăstiri din România 
de Nicolae Iorga, Un sat basarabean, Cornova de 
Anton Golopenția și Gheorghiță al Anghelinei de 
Ioan Al. Brătescu-Voinești.

 
*

elebra carte România pitorească a lui Alexan-
dru Vlahuță, apărută în 1901, este concepută 
ca un jurnal de călătorie. Scriitorul a străbătut 

întreaga țară și și-a notat tot ce a văzut, din dorința 
de a oferi străinilor, dar și românilor înșiși, o imagine 
cuprinzătoare a lumii românești.

Iată impresiile lui Alexandru Vlahuță despre 
Broșteni, „sat mare și frumos, revărsat pe valea râului 
Motru“:

„Vrednici, și cuminți, și buni gospodari ‒ ex-
cla mă scriitorul ‒ trebuie să fie oamenii prin păr țile 
acestea. Văd căsuțele lor vesele și curate, livezile în-
grădite, curțile pline de păsări, fânul strâns cu îngri-
jire și așezat în pătuiace, vitele grase, femeile bine 
îm brăcate și copiii rumeni la față. Mă dau în vorbă 
c-un moșneag care-mpletește la un coșer de nuiele.

«Sunt, ce e dreptul, și pământurile bune pe-
aici, îmi spune bătrânul, dar ș-ai noștri s-au ales tot 
oameni harnici și de ispravă. Noi pe la târg mai mult 
vindem decât cumpărăm, c-avem aici, slavă Dom-
nului, tot ce ne trebuie. De-ale îmbrăcămintei lu crea-
ză nevestele în casă; opinci și căciuli ne facem noi; și 
de-ale gurii ne dă Cel-de-sus de-ajuns și de rămas.“

Pe Alexandru Vlahuță îl impresionează acest 
bătrân. O și declară cu o naivitate care îi stă bine și îl 
face convingător:

„Mă uit la figura blândă și luminoasă a moș-
neagului, ascult cu drag vorba lui așezată și cuminte 
și mă gândesc că în el sunt întrupate toate bunele 
însușiri ale poporului român.“ 

Un loc aparte ocupă în carte peisajele naturale. 
Ca să ajungă de la un sat la altul, scriitorul străbate 
locuri de o frumusețe sălbatică; ele fac parte, indirect, 
din felul de a fi al românilor. 

Iată-l pe călător în drumul spre satul Novaci:
„Suntem la Piatra Tăiată, la o înălțime de peste 

2.200 de metri. În depărtare, munții rotunzi se văd ca 
niște mușuroaie, pe ei pădurile de brazi par pete de 
cerneală. Un vânt rece, cu lapoviță, bate dinspre mia-
zănoapte și culcă pe jnepi palele albe de nori. Și cum 
se schimbă de răpede vremea! Aci e soare, aci se-n-
tunecă. Se războiesc stihiile ca-n zilele babei.“ 

Pasajul despre descinderea în satul Novaci 
ar trebui să devină lectură obligatorie pentru toți cei 
care denigrează, în necunoștință de cauză, civilizația 
românească tradițională:

„Seara, târziu, ajungem osteniți în Novaci. A 
doua zi, duminică, e horă mare la cârciuma din mijlocul 
satului. Ce chipuri rumene și frumoase au novăcenii, 
și ce curat se poartă, și câtă cuviință e în vorba, în 
privirea, în mișcările lor! Pe aici n-au putut răzbate 
nici dresurile, nici stămburile orașelor. Cămășile albe, 
cusute cu arnici și cu fluturi, maramele-nvârstate de 
borangic, scurteicile-nflorite și sumăieșele cu ciucuri, 
vâlnicele de lână negre, vărgate cu roșu, betele-nguste, 
cusute cu mărgele, ițarii de dimie albă ‒ toate sunt 
țesute și lucrate-n casă. Și ce bine-l prinde pe român 
portul acesta al lui, așa de curat, așa de simplu și de 
frumos!“

„În picioare, doi țărani tineri, novăceni, zic 
unul din scripcă și altul din cobză. În jurul lor, în roată 
largă, se mișcă încet, în dulce legănare, strămoșasca 
horă, joc potolit, tacticos, în care se prind și oamenii 
mai în vârstă, uneori moși cu barba albă, ca să-și mai 
aduc-aminte de când erau și ei tineri. La țară hora e 
temeiul jocului. Ea înfățișează, în închipuirea popo-
rului, ca și în cântecele poeților, împăcarea, frăția, 
unirea tuturora într-un singur cuget, – e veche, de 
la întemeierea neamului nostru, ș-aceeași a rămas în 
toa te părțile locuite de români. Celelalte jocuri (brâul, 
sâr ba, căzăceasca, țâitura, joiana, bătuta, învârtita, ca 
la Breaza ș.a.) se mai amestecă, se mai schimbă după 
locuri. Hora însă e aceeași peste tot unde se vorbește 
ro mânește.“

Alexandru Vlahuță știa să vadă ceea ce e fru-
mos în stilul de viață românesc. Nu era exaltat, avea 
doar bună-credință.

*

artea lui Nicolae Iorga, Sate și mânăstiri din 
România, apărută în 1905, este greu de cla-
sificat. Autorul relatează amănunțit tot ceea ce 

vede în călătoriile sale ‒ cu trenul, cu trăsura sau pe 
jos ‒ prin țară. Îl interesează în mod special satele și 
așezămintele bisericești, despre care știe mai mult de-
cât oamenii din partea locului. Știe tot: is torie, geo-
grafie, tradiții populare, genealogiile fami liilor boie-
rești, semnificația fiecărui monument, parti cula ritățile 
dialectale ale limbii române vorbite într-o zonă sau 
alta.

De fapt, nu călătorește ca să afle, pentru că 
ori cum are totul în mintea lui, ci ca să se bucure de 
existența țării în care s-a născut. Vrea să cuprindă în 
carte toate așezările românești, să le îmbrățișeze, să le 
arate lumii întregi. Și aceasta, fără să renunțe la obi-
ectivitate.

Citind cartea ai impresia că-l însoțești pe Nico-
lae Iorga în excursiile lui prin România și că afli de la 
el câte-n lună și-n stele despre râuri și munți, despre 
moșii și conace, despre sate și mânăstiri. Este păcat 
ca, trăind în România, să ratezi această carte.

Să o răsfoim împreună. Iată impresii din Buco-
vina și din Moldova de Nord:

„Oamenii sunt veseli, vioi, fără sfială; ei nu 
se apleacă să sărute mâna «boierului», ci dau «bună 
ziua» fără prea multă mirare. Sfaturile ce le împarți le 
ascultă și par a se gândi să le urmeze.“
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acu», «poalica», «valițu», «ciarlestonu», «craiola», 
«ale lu ia» și altele asemănătoare.“

Anton Golopenția rămâne optimist înregis-
trând orășenizarea arbitrară a mediului rural: „Viața 
satelor nu mai e de fapt niciodată închisă în sine, 
cum e crezută. Liniile de forță cele mai felurite au 
străbătut-o și în trecut; acest fapt, formulat limpede nu 
demult în ceea ce privește viața populară apuseană, 
își are aplicația și la noi. (...) Afirmația romantică a 
în rădăcinării nemijlocite a operelor țărănești în «su-
fletul poporului» n-ar putea fi susținută nici chiar 
pentru satele românești, care au ajuns, de pildă, să 
aibă drept carte încă de veacuri încoace scrierile 
bizantine: întâmplările lui Arghir, Alexandria și altele 
de felul acesta. Oricât de neverosimilă e în aparență 
afirmația, Cornova a stat aproape în decursul între-
gului veac trecut într-o destul de strânsă legătură 
cu Apusul, pusă față în față, prin poloni și ruși, cu 
produsele artei Contrareformei ori cu Biedermeyer-ul 
german. Procesul de adoptare a formelor orășenești e 
în curs de toată vremea; s-a accelerat doar vertiginos 
acum datorită puterii de expansiune a economiei 
capitaliste. Astfel Cornova e bine românească, cu 
toa  tă înfățișarea prea puțin amintitoare de «satul ro-
mâ  nesc» a conversației curente a locuitorilor ei, așa 
cum sunt românești toate satele cu aproape aceeași 
în  făți șare din jurul orașelor.“

Anton Golopenția a fost nu numai un sociolog 
competent, ci și unul înzestrat cu clarviziune. El a 
înțeles că satul românesc, prin oricâte schimbări ar 
trece, rămâne în esență românesc.

*

hiar și azi, la mai bine de o sută de ani de la 
scrierea lor, povestirile lui Ioan Al. Brătescu-
Voinești îi înduioșează pe cititori până la 

lacrimi. Aceasta pentru că scriitorul, format sub 
îndrumarea lui Titu Maiorescu, ca elev al lui, a fost 
un profesionist al scrisului, nu un amator înclinat 
spre dulcegării. Cea mai cunoscută istorisire a sa, 
Puiul, destinată copiilor, dar prețuită și de maturi, 
este o dramă, nu o melodramă, o expresie a sensi-
bilității, nu a sensibleriei.

Există însă și o povestire mai puțin cunos-
cută, dar care, la fel, ne răscolește sufletul, chiar 
dacă trăim cu convingerea că noi, oamenii seco-
lu lui douăzeci și unu, ne-am emancipat și am de-
venit cinici. Povestirea, intitulată Gheorghiță al 
Anghelinei, îl aduce în prim-plan pe un băiat de la 
țară, de doisprezece ani, pe care scriitorul îl cunoaște 
mergând la pescuit, împreună cu doi prieteni, la 
Lacul Roșu, în munți. Portretul făcut acestui bă-
iat ne dă posibilitatea să cunoaștem un personaj 
cuceritor prin vrednicie, ingenuitate și bunăvoință; 
în același timp ne face să înțelegem cum era educat 
pe vremuri un copil la țară, în ce fel se transmitea 
etica țărănească din generație în generație.

„Aflu pe drum, din vorba lui, că-l cheamă 
Gheorghiță al Anghelinei, că tat-su a murit în război, 
că e al șaselea fecior și c-a făcut cinci clase de țară. 
Și pe măsură ce trece vremea, îmi dau seama ce 

minunat tovarăș am căpătat. Cu câtă tragere de ini-
mă și dibăcie mă slujește, sărăcuțul! De câteva ori 
s-a urcat sprinten ca o veveriță, în brazi, ca să-mi 
descațe muștele prinse în crăci ‒ și tot de atâtea ori a 
intrat până la brâu în apa rece ca gheața, ca să poată 
prinde în mincioc păstrăvii pe care, din pricina stân-
cilor, nu-i puteam aduce la mal.

Când ne-am întors la prânz la casa pădura-
rului, mi-a cerut un briceag cu care a curățat păstră-
vii, i-a învelit frumos în frunză de brusture; a alergat 
la izvor să ne aducă apă proaspătă, și-n loc să stea 
să mănânce merindele pe care i le întindeam, a cerut 
nevestei pădurarului o donicioară, cu care a alergat 
în pădure să caute fragi.

eara, fără să-l îndemne nimeni, a adus câ teva 
brațe de lemne, a îngrijit de foc, ne-a tras tutu-
ror cizmele, le-a curățat și le-a așezat frumos 

în do sul cuptorului; a întins o sfoară de la balamaua 
ușii până la fereastră, a spânzurat pe ea hainele; și 
n-a plecat să se culce în fânul din podul grajdului 
decât după ce s-a încredințat că nu ne mai trebuie 
absolut nimic.“

După cum se vede, nu este nimic servil în 
această slujire a celor veniți de la oraș. Este vor ba, mai 
curând, de o formă de ospitalitate. Bun cunoscător 
al locurilor, băiatul are o atitudine de gazdă față de 
vizitatorii lumii lui. În plus se simte respectul care 
le este insuflat copiilor, la țară, încă de mici, față 
de oamenii mai în vârstă. A doua zi, Gheorghiță al 
Anghelinei cercetează uimit, cu un fel de fascinație, 
automobilul orășenilor și, plin de speranță, îl întreabă 
pe scriitor dacă nu l-ar putea lua ca ajutor de șofer. 
Mașina în cauză are deja un ajutor de șofer, dar 
scriitorul, care l-a îndrăgit pe băiat, îi promite că îl 
va lua cu el la oraș și va găsi acolo, la o instituție 
cunoscută de el, un asemenea post de ajutor de șofer.

Scriitorul merge chiar mai departe, o caută 
pe mama băiatului și îi cere ei încuviințarea de a-i 
lua fiul la oraș. Ea are o strângere de inimă și îl 
cercetează pe necunoscut cu atenție și îngrijorare, 
încercând să înțeleagă ce fel de om este. Își dă 
seama, cu înțelepciunea ei, că are în față o persoană 
de încredere. Își dă acordul, iar băiatul este nebun 
de fericire. Iată însă că, ulterior, scriitorul înțelege 
ce misiune grea își asumă și ajunge la concluzia că a 
făcut o promisiune nesăbuită. Marea problemă este 
acum pentru el cum să-și ia cuvântul înapoi fără să 
rănească sufletul băiatului. Până la urmă recurge la 
o minciună și îi spune lui Gheorghiță că i-a apărut 
Maica Domnului în vis și că ea l-a avertizat că riscă 
să provoace o nenorocire dacă îl ia cu el pe puștiul 
de doisprezece ani. Gheorghiță crede cu candoare 
că a existat un asemenea vis, așa cum crezuse, din 
toată inima, că orășeanul venit la pescuit îi va găsi 
un post de ajutor de șofer. El nu-și închipuie că un 
om minte. Are o încredere desăvârșită în semenii lui.

Această încredere este principala trăsătură, 
impresionantă, a portretului moral făcut de Brătescu-
Voinești unui copil de țărani. Este o trăsătură pe care 
s-a bazat sute de ani noblețea oamenilor de la țară, 
dar care, în același timp, i-a făcut vulnerabili în fața 
istoriei. n
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alcea are o biserică mai nouă, care e încunjurată 
de plantații de brazi și de flori. Gospodăria propri-
etarului, care e d. Alexandru Cantacuzino-Pașcanu, 

se poate socoti printre cele mai bune din țară; un heleșteu se 
revarsă la soare cu luciul său de oțel; apele lui dau puterea 
electrică, prin care se luminează curtea; în cuprinsul ei 
se îngrămădesc coșarele și magaziile, și un păstor mână 
un cârd de viței sperioși, cari zburdă nebunateci în jurul 
trăsurii.“

Așa își străbate Nicolae Iorga țara, zi de vară pâ-
nă-n seară, cu un fel de nesaț de a-i respira aerul, de a-i 
pri vi peisajele, de a-i cunoaște oamenii. El repetă călătoria 
iniți atică întreprinsă cu o febrilă curiozitate de Eminescu 
în adolescență în orașele și satele românești din Ardeal.

Nici aparatul de fotografiat, nici camera de filmat 
n-ar putea să-l concureze pe Nicolae Iorga în această 
eternizare a României de la începutul secolul douăzeci, 
într-un moment de pace și de vară somnolentă, de fe cun-
ditate generoasă a naturii și de mulțumire calmă a oa me-
nilor că se află în țara lor. Nimic nu părea pe atunci să 
anunțe furtunile istoriei care vor devasta României. Citind 
cartea lui Nicolae Iorga și văzând în minte România de 
altădată, îți vine să exclami, ca Faust: „Rămâi, clipă, ești 
atât de frumoasă!“

*

a 14 ianuarie 1932 a fost prezentat în premieră, la 
Bu curești, filmul sociologic Un sat basarabean, 
Cornova realizat de Anton Golopenția împreună cu 

echipa lui și girat de Dimitrie Gusti. În aceeași perioadă, 
Anton Golopenția, tânăr sociolog strălucit, format la 
școala marelui Dimitrie Gusti, a scris și un studiu intitulat 
Aspecte ale procesului de orășenizare a satului Cornova.

Ca atâția alți oameni de valoare, Anton Golopenția 
a fost întemnițat de regimul comunist pe nedrept, din 
mo tive politice și a murit în 1951, la numai 42 de ani, la 
în chisoarea Văcărești. Fiica lui, Sanda Golopenția, inte-
lec tuală eminentă, afirmată ca profesoară universitară în 
Statele Unite, s-a ocupat cu succes după 1989 de resti-
tuirea operei celui dispărut în împrejurări tragice.

Dintre scrierile repuse în circulație, o atenție apar-
te merită considerațiile asupra satului românesc din Basa-
rabia, Cornova. Anton Golopenția se dovedește a fi nu 
nu mai un sociolog capabil de obiectivare, ci și un patriot 
care participă afectiv la descoperirile sale. El observă, cu 
o strângere de inimă, faptul că citadinizarea satului, prin 
imitație sau prin achiziție de obiecte de la oraș, strică uni-
tatea stilistică a modului de viață al localnicilor. Pe soci-
o log nu îl sperie modernizarea în sine, ci incongruența 
procesului. Cultura tradițională se bazează pe un bun-gust 
format în sute de ani, cultura citadină, la rândul ei, poate 
ajunge la bun-gust prin profesionalism, dar combinarea 
la întâmplare a unor elemente din ambele culturi produce 
incoerență și kitsch. Exemplificările la care recurge Anton 
Golopenția sunt edificatoare și ar putea fi folosite și azi ca 
un memento pentru cei de care depinde dezvoltarea satelor 
românești: „În «cuhnea» sau în «căsoaia» gospodăriei, care 
are în «casa mare» și în «ietac» cromolitografii încadrate, 
prevăzute cu aplicații de tablă și flori, produse în fabrici, 
stau aninate icoane vechi zugrăvite pe lemn. Lăicerele 
mai uzate, ce se găsesc sub cele meșteșugite, lucrate în 
culori vii, n-au nicio asemănare cu acestea, așa ținute în 
nuanțe stinse și motive simple, cum sunt. Iar costumul, 
croit numai din «materiuri» cumpărate la târg, e «lunguț-
lărguț» la bătrâne, scurt cu «cloaș dinainte-înapoi capot» 
sau după vreo altă croială la modă, la fete și la femeile 
tinere; moșnegii poartă surtuc lung, «jikețică după model» 
cei tineri. Lipsa de unitate a manifestărilor spirituale cor-
novene e și mai vădită pe planul dansului; enumerările 
înșiră indistinct, iar petrecerile văd succedându-se: «jocu 
mare» sau «bulgăreasca», «kiperu», «chiriacu», «sâsi-
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Ioan Budai-Deleanu

În versiunea din 1925, Țiganiada, singura epopee completă din literatura 
română, este modernă, în sensul că astăzi se poate citi lejer. De aceea, mi 
se par exagerate pretențiile unor cercetători de a o reedita într-o formă 

actualizată (nu se regăsește nimic perimat în paginile ei și orice intervenție, fie 
numai de ordin lexical, i-ar afecta originalitatea). Scrisă de Ioan Budai-Deleanu, 
cel mai de seamă reprezentant al Școlii Ardelene, Țiganiada, subintitulată „Po-
emation eroi comico-satiric alcătuit în douăsprezece cântece“, surprinde prin 
câteva aspecte, detectabile imediat: umorul viu, determinat de context, graiul 
asumat al etniei evocate, precum și epicul dublu (care urmărește acțiunea 
fantastică produsă de entități supranaturale, precum sfinții versus dracii, și de 
Parpangel, eroul îndurerat, căruia i-a fost răpită logodnica, frumoasa Romica).

Aspectul hiperbolic vizează diferite stări interioare: „Grija țiganilor 
cea mai mare/ Acum răzăma toată-în bucate“. Cu sensul general de hrană, vo-
cabula „bucate“ confirmă hegemonia simțurilor (dintre care nevoia de sațietate 
predomină), dar, cu o semnificație mai restrânsă, de porție de mâncare, ea șu-
brezește puntea dintre două noțiuni absolute: grija definitorie pentru nație, aceea 
față de hrană, și altă grijă, referitoare la totalitatea alimentelor care ar putea 
asigura existența indivizilor până la sfârșitul veacurilor. Din acest punct, acţiunea 
se va derula în jurul a ceea ce intră în sfera semantică a mesei, deși, în orice tip 
de context, se vrea afișarea altei sârguințe, precum aceea de a respecta dicteul 
voievodal: înfruntarea dușmanilor, a oştii otomane. Între variantele propuse 
pentru apărarea taberei de posibila năvălire a turcilor, surprinde afișarea tacticii 
pe care Iulius Caesar a aplicat-o în confruntarea cu Vercingétorix (evident, la 
scară diferită): „Adecă,-împrejur dă țigănie/ Să ne săpăm nește gropi afunde,/ 
Ca venind turcii cu răpezie/ Să cază-în iele și să să-afunde/ Unul după-alaltul, 
toți grămadă,/ Ca și lupii ce merg după pradă.// Gropile să hie-acoperite/ Cu 
frun zare, paie și nuiele,/ Numadăcât să cază-oborâte,/ Când ar călca cineva pă 
ele./ Și vă-încredințăz, dă bună samă,/ Că n’om avea-în țigănie teamă.“

islocarea de la rutină permite afirmarea principalei trăsături a șa trei sau 
a unei mari părţi dintre membrii ei: imboldul de a se hrăni, de a fi în 
apropierea carelor cu provizii (pentru a apuca mai mult din bucate și 

în afara orelor stabilite pentru luatul mesei). Din acest motiv, al gândului la 
mâncare, gând permanent, marșul (la care ar fi trebuit să asistăm) e aproape 
anulat. Ansamblul, odată mișcat, devine concav, dirijat de o singură autoritate, 
care-i aparține aceluia care va da un sfat, nu atât cel mai bun, cât acceptat 
de țigani, în legătură cu proporția cea mai mare. Din adunarea care anterior 
lua aminte la orator (cu sensul de simplu vorbitor), țiganii se grupează lângă 
obloane – o dinamică regresivă –, deși ei ar trebui să înainteze: „A rămânea-
înapoi fieșcare/ Să sâlea, lângă cele-încărcate/ Cară cu mâncări, iar la-împărțală/ 
Era multă sfadă și cârteală“.

În spatele evenimentelor, există decizia unei conștiințe abstracte, a u -
nui psiholog omniscient și atotștiutor, de a pune lucrurile la punct, astfel încât 
să existe un scop, fie pentru înaintare, fapt lăudabil, fie pentru stagnare, fapt 
nu tocmai onest, însă rezolvat de actanți în seama expresiei populare: „fuga e 
rușinoasă, dar e sănătoasă“. La modul declarativ, principalul țel îl constituie îm-
plinirea „voii mării-sale“.

Discursul iubirii. Lamentația „tânărului Parpangel“ aduce cu lamentaţia 
lui Adam când a pierdut paradisul. Totuşi, Adam s-a resemnat, sperând să revină 
la treapta fericirii inițiale, pe când Parpangel este deznădăjduit și nu găsește 
cale de salvare decât în recuperarea frumoasei Romica. În aparență, soarele este 
acelaşi pentru toți pământenii, dar, în cazul de față, astrul e dominat (aproape 
capturat în sfera unui sine) de suferința lui Parpangel. Fericirea în iubire îi este 
echivalentă vieții însăși: „Ai! ursită neagră și păgână!/ (Strigă cu lacrime și 
duroare!)/ Cum de-mi răpiș’ tu iubita zână!/ Ah! cum întunecași al mieu soare!/ 
Iar’, dă-mi iai a traiului dulceață,/ Pentru ce-mi cruți ahastă viață?“ Calitățile 
fetei sunt evidențiate prin comparații inspirate de cântecele populare, precum 
doina. Prin trăsăturile morale, Romica este superioară vietăților văzduhului – 
„O! mie ca sufletul Romică,/ Dragă, neasămănată copilă!/ Dă mursa proaspătă 
mai dulcică,/ Decât o turturea mai cu milă“ – iar prin cele fizice, oricărui simbol 
teluric sau cosmic: „Mai netedă și mai dă oglindă,// Mai lină decât umbra de 
vară,/ Mai dragă decât vremea sărină,/ Mai lúcedă dă steaua dă sară!“ Invocația 
„Deh! vină-m o, drag suflete! Vină,/ Dulce Romică, și bunișoară,/ Nu lăsa pe 
Parpangel să moară!“ premerge aceleia din Luceafărul și consultării pe care fata 
din Zburătorul i-o cere mamei („Ia pune mâna, mamă, – pe frunte, ce sudoare!/ 
Obrajii... unul arde și altul mi-a răcit!/ Un nod colea m-apucă, ici coasta rău 
mă doare;/ În trup o piroteală de tot m-a stăpânit./ Oar’ ce să fie asta? Întreabă 

pe bunica:/ O ști vrun leac ea doară... o fi vrun zburător“). De asemenea, vaietul în 
singurătate e comparabil cu monologul ținut de Ahile pe țărmul mării după pierderea 
pe care a suferit-o.

Durerea însăși e o ființă (fără corp) care se lasă asupra aceluia vulnerabil cu 
multă viclenie, pentru că obiectivul ei nu este să fie curmată, ci să întârzie cât mai mult în 
trupul care-i va fi devenit gazdă. Astfel, durerea îl copleșește pe îndrăgostitul Parpangel 
când acesta se află singur. Cu plan detectivist, tânărul țigan pornește la drum, cântând 
din lăută, asemenea lui Pan (cântător din nai): „Doară-atunci săracu-ș’ făcea moarte/ Să 
fie-avut un cuțit la sine,/ Însă tabăra era departe,/ Și-în pregiur nu era nici un spine/ Să 
să-împungă, nici apă sau groapă,/ Sărind într-însa să să potoapă“. Momentul maximei 
tristeți a trecut; acum, viața îi pare mai frumoasă decât moartea: „După ce el mult geli 
și plânsă,/ În zădar moartea chiemând amară,/ Dorul de-a trăi-în urmă-l învinsă/ Și să 
sculă la drumul său iară./ Și cu lăuta de-a susuoară/ Mearsă toată zioa pănă-în sară“. 
A atins paroxismul în durere; prin urmare este imun la alte vicisitudini iar acest lucru 
implică, pentru el, dobândirea unei însușiri supranaturale, asemenea celor cu care este 
înzestrat eroul de basm: are forţa covârșitoare de a umbla aproape la nesfârșit. În plus, 
experiența prin care a trecut i-a relevat unele adevăruri de tip existențial, marcate astfel 
de autor: „După ce el mult geli și plânsă,/ În zădar moartea chiemând amară,/ Dorul de-a 
trăi-în urmă-l învinsă“; „când merindea fârși de-acasă,/ Atunci întii băgă el de samă/ Că 
e greu a trăi fără zamă/ Și cum că măcar ce viteaz mare/ Cu foamea nu poate să să bată./ 
De unde scoasă-o dovadă tare,/ Că nu oastea cea mai bine-armată,/ Însă mai vârtos 
hrana cea bună/ Bate pre nepreten totdeună“.

În Cântecul al III-lea, Parpangel îndeplinește rolul menestrelului din Riga 
Crypto și lapona Enigel: o copilă „din adunare“ îi cere să cânte „vruna de jale/ Carea 
ți-e mai dragă, Parpangele!“ Ca în Tristan și Isolda, protagonistul selectează „o jelnică 
poveste“, similară aceleia trăite de el, a „Ilenii domniții frumoase/ Ș-a lui Arghin (...)/ 
Că amândoi mult dor și amar pățâră/ Până ce târziu iară să tâlniră“.

eși apelează frecvent la planul fantastic, reprezentat de muze, Ioan Budai-Deleanu 
este interesat de astronomia epocii, punând în discuție, aproape la modul științific, 
viziuni legate de astrul natural al pământului, ignorând credința populară în 

strigoii care mănâncă luna: „are lăcuitori luna?/ Unii, că-i deșartă,-alții că-i plină/ De 
lăcuitori dovedea chiar,/ Însă dovada cădea-în zădar...“ Optica politicii lui Vlad Țepeș 
este prezentată metaforic: „Căci, dacă ascultători de lege/ Vor fi numai cei slabi și mi-
șei,/ De țară-în urmă ce să v-alege?/ O țară-adecă de lupi și de lei/ Ce șezând într-a sale 
bârloage/ Sug sânge-a vitelor slăbănoage“.

La două sute de ani de la moartea autorului, capodopera Țiganiada se citește cu 
același sentiment de încântare avut în marginea cărților bune de astăzi. n

Două sute de ani 
de la moartea lui 

Ioan Budai-Deleanu
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Sfada cu muza 

A L E X A N D R A 
C I O C Â R L I E 

Ioan Budai-Deleanu

9000 
semne tipo,
spații incluse

n epistola dedicatorie a Ţiganiadei, Budai-Deleanu se referă la Homer ca 
inițiator al epopeii şi al poemului comic. Raliindu-se unei tradiţii mai vechi, 
el îi atribuie creatorului Iliadei paternitatea parodiei Batrahomiomahia 

care prezintă – în replică la aventurile războiului troian – înfruntarea de o zi dintre 
şoareci şi broaşte. Ciocnirea acestor făpturi fără virtuţi marţiale oglindeşte în chip 
derizoriu episoade epice tradiționale. Personajele animaliere se manifestă ca antieroi 
iar gesturile lor denaturează comic gravitatea acţiunilor întreprinse de protagoniştii 
epopeii. Văzându-l în Homer pe autorul Iliadei, dar şi al unei opere care răstoarnă 
canoanele acesteia, Budai-Deleanu îşi alege un model ambivalent al Ţiganiadei.

După cum arată în prolog, autorul îşi dă seama că ar fi o „nesocotinţă“ 
să cânte „fapte eroiceşti“ câtă vreme poezia epică „pofteşte un poet deplin şi o 
limbă bine lucrată“. El îşi încearcă aşadar puterile cu un gen mai modest decât 
epoeea, poemul eroicomic. În epistola către Mitru Perea, Budai-Deleanu declară 
că intenționează să scrie un poemation în care critica este amestecată cu „lucruri 
de şagă, ca mai lesne să să înţeleagă şi să placă“. Ar fi vorba de o operă hazlie, în 
genul celei atribuite lui „Omer cel vestit, moşul tuturor poeţilor, Bătălia şoarecilor 
cu broaştele“. Pentru poetul iluminist, creatorul epopeilor clasice a inaugurat 
totodată poemele comice: „Omer este, de bună seamă, începătoriul, precum aceii 
înaltei neasemănate poesii ce s-află în Iliada şi Odiseea, aşa şi aceştii mai gioase, 
şuguitoare, a noastre“. Autorul nu-l urmează pe Homer pe căile epopeii, dar se 
raportează la acesta ca părinte al parodiei epice.

nvocaţia amuzantă, nu solemnă, cu care se deschide Țiganiada plasează lu-
crarea sub semnul operei comice homerice: „Musă ce lui Omir odinioară/ 
Cântaşi Vatrahomiomahia,/ Cântă şi mie, fii bunişoară,/ Toate câte făcu 

ţigănia“. Unele pasaje autoreferențiale din Țiganiada în care sunt pomenite bălţile, 
mediul broaştelor, pot conține de asemenea aluzii la poemul antic. În prolog, autorul 
afirmă că a vrut să atingă culmea Parnasului locuit de muze, dar a eşuat „tocma 
într-o baltă“, şi îi cere cititorului să-l judece corect, fără să uite că „apa de baltă 
nice odinioară nu este limpede ca o fântână“. Incapabil să se facă auzit, noul aed îşi 
doreşte o voce mai sonoră decât a broaştelor spre a cânta lupta ţiganilor cu turcii: 
„De-aş avea piept vârtos de aramă/ Şi glas mai mare de-un bou de baltă,/ N-aş putea 
cânta, de bună samă,/ Cum să cade, bătălia naltă,/ Care negrul norod aici fece“ (VIII, 
4867-4871). Ca şi autorul din prolog, eroii cad adesea în bălți iar peripeţiile lor 
corespund faptelor de arme ale şoarecilor şi broaştelor din Batramiomahia, sursa 
desemnată a Țiganiadei.

În multe pasaje inspirate din lucrări antice, Budai-Deleanu urmează şi 
totodată ia distanţă față de modelul consacrat. Dintre procedeele tradiţionale pe 
care le transferă în registru comic, se remarcă invocația către muze, prezentă în 
poemele epice majore. Autorul Ţiganiadei se adresează deseori inspiratoarei sale 
celeste cu solicitări ireverenţioase sau amuzante. În opera închinată ţiganilor, muza 
este chemată în ajutor cu un diminutiv cu nuanţă depreciativă: „Cântă şi mie, fii 
bunişoară,/ Toate câte făcu ţigănia“ (I, 9-10). După ce îi înfăţişează pe ţiganii 
adormiţi, poetul îşi trage şi el sufletul reînnoindu-şi ruga către muza capabilă să-i 
împrospăteze elanul poetic: „O, musă! Rogu-te de-astă dată/ Să-mi dai viers cu 
vrednice cuvinte,/ Ca să pociu cânta cum înarmată/ Ţigănimea purceasă nainte“ 
(I, 391-396). În mijlocul prezentării luptătorilor improvizaţi, autorul se întrerupe 
pentru a cere bunăvoinţa muzelor şi a zeului poeziei calificat cu termenul „drăguţ“, 
prea puţin adecvat staturii sale maiestuoase. Făpturile divine sunt poftite să 
sufle continuarea unor versuri care ar fi lipsite de farmec în lipsa asistenţei lor 
calificate: „Dar cine-m va spune cum să cade/ Ceata slăvită care-acum vine!/ Musă 
ş-Apolloane, drăguţ bade,/ Şopteşte-mi vorbe şi graiuri line,/ Că fără de-a ta dulce-
însuflare/ Poetul haz şi priinţă n-are“ (I, 547-552). La începutul cântului al III-
lea, autorul îşi ceartă muza leneşă („Musă, ian’ curmă-ţi odihna lină“ – 1315) şi 
o presează în limbaj familiar să continue istorisirea păţaniilor lui Parpangel din 
punctul în care se oprise la sfârşitul cântului precedent: „Sus’, muso! Iar spre 
călătorie,/ Că mult încă drum avem de-a mere./ Mulţi aşteaptă ş-ar dori să ştie/ 
De Parpangel, dar şi rândul cere/ A spune-întâi despre-a lui tâmplare“ (III, 1321-
1325). Înainte de a intona cântecul iubirii lui Arghin pentru Ileana, Parpangel caută, 
ca orice aed, sprijinul muzei, pe care o îndeamnă să coboare din sălaşul ei spre a i 
se alătura: „O! Tu musă, care câteodată/ Ad-umbră şezând în haină-albastră/ Colo, 
supt măgura gemănată,/ Lui Amor în ceteră măiastră/ Cânţi a duor inime libovite/ 
Dulcile necazuri suferite,/ Lasă puţinel desişuri umbroase/ Pogoară încoace“ (III, 
1489-1496). Uneori, poetul admite că nu ştie ce s-a întâmplat cu eroii săi și face 
apel la omniscienţa muzei, mulţumindu-se, spune el, să dea glas cântecului „suflat“ 

de ea. Depăşit de iureşul evenimentelor când e vorba să descrie luptele aprige pentru 
supremaţie din tabăra ţiganilor, autorul lasă cuvântul muzei care poate garanta 
corectitudinea relatării tocmai pentru că a asistat la toate întâmplările: „Musă, care-
ai fost la bătălie/ Şi şti toate decât toţi mai bine,/ Spune faptele de vitejie,/ Care s-au 
tâmpinat“ (XII, 7801-7804). Silit să-şi recunoască ignoranţa, poetul acceptă cu greu 
puterile superioare ale muzei căreia îi arată rareori respectul cuvenit. 

dresările directe către ocrotitoarea creaţiei semnalează adesea schim bă-
rile de ritm narativ şi de tematică. Pentru că-l atrage mai mult ideea de-a 
povesti istoria de amor a lui Parpangel, decât să expună lupta dintre ţigani 

şi turci, poetul respinge sfatul muzei de a reveni la naraţiunea principală, punând 
gustul său pentru digresiune pe seama impulsului dat de bidiviul înaripat al 
inspiraţiei: „Dar ce-mi şopteşti, musă, în urechie!.../ Cântecul doară să-m fârşesc? 
Însă/ Nu vezi tu cum Pegazul îmi strechie!.../ Cum căpăstru şi zebele frânsă,/ 
Nice vra de poposit să ştie,/ Nici s-abată-în d-alba ţigănie?“ (II, 1225-1230). 
Prins de tabloul demonilor veniţi în ajutorul păgânilor, autorul se arată exasperat 
de îndemnul muzei de a nu-şi abandona personajele principale: „Dar’, ce mă 
tragi de guler, o musă!/ Iarăş cătră d-alba ţigănie!“ (VI, 3769-3770). Mai apoi, 
revenit la sentimente mai bune, îi cere tovarăşei sale de drum să-l ajute să iasă din 
lumea infernală: „Iar, dragă musă! Scoate-mă-afară/ Din borta iadului puturoasă“ 
(VI, 3775-3776). Somat de mai multe ori de inspiratoarea lui să se întoarcă la 
şirul istorisirii pierdut în digresiuni, poetul se răzbună aducându-şi partenera la 
ordine spre a reveni de la isprăvile diavoleşti din mânăstire la luptele muntenilor 
cu turcii: „Musă, ian pleacă-ţi cântare lină/ Şi spre-a turcilor împărat mare“ (VIII, 
5209-5210). Sătul de reflecţiile coechipierei lui de cântec despre legătura dintre 
îndestulare şi exersarea spiritului, poetul îi sugerează o nouă direcţie a istorisirii, 
expunerea dezbaterilor ţiganilor cu privire la guvernarea ideală: „Dar’ încotro râvna 
te răpede/ Din ţigănime păn’la pustie,/ Dragă musă?... Cine nu-ţi va crede/ Că traiul 
bun face veselie,/ Iar’ajunul pe nime hrăneşte?/ Însă tu de ţigani povesteşte“ (X, 
6145-6150). Tot astfel, poetul stăvilește consideraţiile despre credinţele deşarte ale 
oamenilor avertizând muza să abandoneze subiectul delicat pentru a prezenta în 
siguranță isprăvile ţiganilor: „Însă-ajungă-atâtă, pentrucă toate/ Tainele-a spune nu 
să cuvine,/ Tocma să fie ş-adevărate,/ Când oamenii nu primesc de bine!.../ Drept 
aceasta, musă, lasă-aceste/ Şi spune-a ţiganilor poveste“ (XI, 7057-7062). Pe de 
altă parte, cum reiese şi dintr-o adresare către cititori, poetul își dă seama că tema 
tratată de el, discuţia despre forma ideală de guvernământ, e prea aridă spre a capta 
atenţia publicului. O abreviere şi o schimbare de ritm ar fi binevenite, mai ales că 
autenticitatea relatării nu poate fi certificată, conchide el: „În ce-au stătut mai încolo 
sfatul/ Lui, care ţinu-într-o zi de vară/ întreagă (precum cronica zice),/ Eu nu pot să 
vi-l spun aice// Că vă-ar scăpa doară şi răbdarea/ Ascultând o materie seacă/ Ca-
aceasta (...)/ Drept aceea pe scurt nescare-oi spune/ Lucruri minunate ce mai zise/ 
Janalău atunci (de nu-s minciune!)/ Însă nu cred, căci le găsii scrise“ (XI, 7251-
7257, 7261-7264). De pe poziţii de egalitate, parcă, inspiratoarea versurilor şi aedul 
modern îşi impun pe rând preferinţele cu privire la abordarea subiectelor poetice.

ortretul muzei este viu colorat. La un moment dat, poetul ia aminte că, în 
pornirea sa de a condamna vremurile contemporane nevrednice de trecu-
tul eroic, se expune răzbunării celor incriminaţi: „Văd pe mulţi că ridică 

sprin cene/ Şi mă tem ca necăutând la rangă/ Să nu-mi pue musa supt falangă“ 
(VII, 3982-3984). Pentru a evita consecinţele nedorite, autorul trece răspunderea 
asu pra muzei învinuită că, departe de a păstra maiestatea divină, ar fi uşuratică 
şi flecară ca orice femeie incapabilă de a păstra vreo taină: „…musa nu minte,/ 
Ci numa cât are-o gură mare/ Şi câteodată-i pre cârtitoare./ Cum sunt femeile 
totdeună,/ Când ştiu ceva despre oarecine,/ Ar crepa pe loc să nu o spună/ Încai 
la pretenele vecine,/ Aşa-i musa mea! De minte uşoară,/ Iar’de gură tocma ca 
ş-o moară“ (VII, 3988-3996). Calificativele aspre par adecvate, muza lui Budai-
Deleanu fiind o antimuză pe măsura personajelor sale antieroice. Tot astfel, după 
ce urmărește intrigile boierilor împotriva lui Vlad, poetul, care simte dorinţa muzei 
de a o lua în direcţia ţiganilor, o apostrofează ca pe o femeie sucită, impulsivă 
şi imprevizibilă: „Hăi, dragă musă! Iară te-apucă/ (Precum văd eu) strechia 
spulbărată!/ Şi va doar’undeva să te ducă/ Iarăşi’ la vreo tâmplare ciudată,/ De 
şagă sau bătaie necruntă/ Sau poate că şi tocma la nuntă!“ (IX, 5413-5418). 
Persiflându-şi protectoarea clevetitoare, frivolă şi nesocotită sau dându-i un 
timp ascultare, autorul Ţiganiadei recurge des la invocaţia către muză, procedeu 
caracteristic poeziei înalte, utilizat dezinvolt în poemul său burlesc. Dacă poeţii 
epici din vechime nădăjduiau ca solemna Calliope să le insufle creația, Budai-
Deleanu apelează la o muză mai puţin impozantă, cea care a asistat la compunerea 
parodiei Batrahomiomahia. n
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Lumini şi umbre 
în teatrul lui Eminescu (1)

D A N  C R I S T E A

roiectele dramatice ale lui Eminescu, rămase în totalitate nefinalizate, sunt, 
uneori, foarte aproape de poezia sa, întrețesându-se cu aceasta, cât și reve-
latoare, alteori, ale unor fragmente independente de versuri stând sub semnul 

celui mai autentic lirism. Lectura de față își propune tocmai acest lucru, și anume, 
o redescoperire a poeziei pe care o adăpostesc paginile de teatru ale lui Eminescu.

Drama istorică Decebal, la care poetul lucrează în timpul studenției 
berlineze (trei semestre, în anii 1872-1874), ar constitui un bun început în acest 
sens, pentru că ea, să cităm, „deschide, cronologic, suita proiectelor lui Eminescu 
prin care caută să aducă pe scenă, în viziunea sa, marile personalități ale istoriei 
naționale“. În scena I a dramei, Decebal vestește victoria dacilor asupra iazigilor, 
ramură a sarmaților care a jucat un rol important în războaiele daco-romane ca aliată 
a Romei. Astfel, cum proclamă Decebal, punând bazele mitului național, „povestea 
neamului de dac/ pătrunde cartea, filele ei vechi, ca-ntunecos și sânt, de mântuire/ 
mit… la soarta noastră/ popoare-ntregi privesc ca la o stea“.

Mișcarea instinctuală a popoarelor contra Romei, prefațată într-un fel de 
regele dac, precum izbucnirea inexplicabilă a unei furtuni pe o mare liniștită, dar și 
sugestia întinderilor nesfârșite pe care se desfășoară năvala mulțimilor, stârnite de 
„constelații sângeroase“, dau naștere, prin cuvintele lui Decebal, unui moment de 
memorabilă poezie vizionară: „Eu am fost puntul care-n marea lumei/ Cea liniștită 
m-am mișcat – și marea,/ Marea întreagă s-a mișcat cu mine./ Din codrii-antici și 
din pustii de gheață/ De sub lumina aurorei boreale/ Și din dumbrăvi de laur, din 
pustia/ Egipetului vechi, a Libiei arse,/ Porniți de constelații sângeroase,/ Cu minte-
aprinsă de preoți bătrâni,/ Popoarele pornesc în contra Romei…,/ Vai ție,-al lumei 
Domn!... de trei ori vai!“

onfruntarea dintre Decebal și Iaromir, un principe iazig luat ostatec, ne oferă, 
în schimb, un alt tip de poezie, cea a expresiei retorice, în care se întretaie 
argumente și contraargumente. Numindu-i pe romani „tiranii lumei“, regale 

dac incriminează, cu vorbe grele, sălbăticia luptelor de gladiatori („Oameni ca ei, 
ca noi… ba chiar de-ai noștri“), spectacolul degradant al carelor de triumf, trase de 
„regi bătrâni, frânți, obosiți, adânc nefericiți“ ori sclavia intelectuală, a „gladiatorilor 
spiritului“, „acei a căror minte este mare“. Poezia invectivei nu-l trădează, nici aici, 
pe autorul diatribelor din Scrisoarea III: „Și num-acel popor plin de trufie,/ Leneș și 
orb și-nchipuit și rece,/ Acea adunătură de tâlhari/ Desprețuiesc o lume ș-o domină./ 
Ce le e lor nobleță și mărire,/ Ce l-i lor înțelepciune, suflet?/ La ei chiar însăș ele 
sunt prostii/ Și piedici sunt în drumul de mărire./ De le găsesc în inamic îl scuipă./ 
Acei ce domnesc lumea… sclavi ei înșii/ A unuia… a celui ce-i mai rău,/ Mai 
crunt, mai diabolic, mai tiran!/ Astfel îi vezi urmând unul pe altul,/ Umbre sinistre 
și rușinea lumei:/ Tiberius, Caligula nebunul./ Claudiu, acea jucărie de muieri/ Și 
Nero… Și-n fiecare din romani/ E sâmburele-acestor pasiuni:/ În apăsare el e-un 
Ca ti lina,/ Apăsător – e fiecare-un Nero./ Aceasta-i Roma“. Iaromir, care știe că răul 
și nu binele este prevalent în lume, face însă elogiul romanilor, căci „din când în 
când zeii coboară-n ei“. Slava Romei ar sta, potrivit principelui iazig, în indiferența 
ataraxică a romanilor, în acea însușire a individului, pe care Eminescu o va lăuda tot 
timpul, de-a apărea „nepăsător și rece“ față de solicitările lumii.

Părerea lui Iaromir despre romani e împărtășită și de Dochia, nepoata fos tu lui 
rege Diurpaneu. Înfățișarea lui Longin, legatul Romei, i se pare una zeiască. Să no-
tăm, din cuvintele Dochiei, metafora privirii, metaforă de frecventă recurență în ima-
gi narul eminescian. Ochii au aici ceva fioros precum privirea Gorgonei: „Aceș tia-s 
ei… drept zice Iaromir:/ Indiferenți, ne-nduplecați – și mari./ Cum mă pri vește c-o-
chii lui imobili/ Parcă-mpietresc… așa mă înfioară/ Da, da! Așa trebui s-arate zeii!“

Proiectele lui Eminescu, Bogdan-Dragoș (din care actul I poartă titlul Cornul 
lui Decebal) și Nunta lui Dragoș, aparținând epocii bucureștene, sunt considerate 
a fi textele teatrale având cele mai multe legături cu poezia sa, de la Mureșanu și 
Gemenii la Peste vârfuri ori Renunțare. Acțiunea dramei Bogdan-Dragoș, din care 

avem cele șapte scene ale primului act, se petrece la 1365, la curtea lui Dragu, 
voievod al Maramureșului și vasal al lui Ludovic, regele Ungariei, curte aflată în 
cetatea Arieșului. Informația istorică e luată de Eminescu din tratatul lui Eudoxiu 
Hurmuzachi, din care tradusese primul volum (Fragmente din istoria românilor, 
1879). Vărul voievodului, Sas de la Bistra, și soția acestuia, Bogdana, complotează 
de mai mult timp să-l înlăture pe Dragu, otrăvindu-l încetul cu încetul. Capul 
răutăților, cea care are inițiativa malefică, precum lady Macbeth, e Bogdana, căreia 
Sas, aflat sub imperiul vorbei ei, „ucizător de dulce“, îi face un teribil portret de 
vrăjitoare: „Când eu te văd, Bogdano, îmi pai o vrăjitoare/ Ce-ncheagă apa-n sânge 
și soarele-l albește/ Precum s-ar pune brumă pe discul lui de aur,/ Precum albește 
geamul când suflă în fereastră…“

Frumoasa și demonica Bogdana este, într-adevăr, copilă de vrăjitoare, luată de 
mică, din sălașul e, de către Sas, de care s-a legat printr-o „iubire cruntă“, „cum n-a 
mai fost în lume“. Imaginea vegetală, a vâscului și a stejarului, furnizează com pa rația 
pentru legătura bolnăvicioasă dintre cei doi: „Nedezlipită-acuma rămân de-a ta ființă/ 
A mele rădăcine viața ți-o-mpresoară/ Cum vâscul rădăcina ș-o pune în stejar“.

n scena III, după ce, în precedenta, Dragul anunțase în fața boierilor că-l nu-
mește pe Sas tutore al fiului său nevârstnic, încredințându-i uneltitorului câr-
mu i rea țării, își face apariția și tânărul prinț Bogdan, căruia vrăjitoarea cu vise 

de dom nie îi hotărâse deja moartea prin otrăvire. Bănuind ceva, Dragul vrea cu 
orice preț să-și îndepărteze fiul de la curte, ispitindu-l cu mersul la vânătoare, prilej 
cu care Bogdan îi povestește tatălui una dintre aventurile sale cinegetice, petrecută în 
țara Moldovei dinainte de „descălecare“ („găsii acolo oameni vorbind aceeași limbă 
ca ai noștri“). Urcase atunci pe vârful Ceahlăului iar priveliștea, „cât cuprinzi cu 
ochii lu mea“, îi rămăsese în minte. Poezia descrierii vine firesc: „Între-aceste două 
râuri și între munții negri/ Privești o țară-ntreagă de codri și de dealuri:/ Din văi cu 
râuri line, din codri fără capăt/ Vezi turme fără număr în zare răsărind/ Și buciumele 
sună duios și-i cânt de fluier;/ Sălbateci zboară caii mai iuți decât chiar vântul/ Și 
cânii urlă jalnic… Ciobanii cei călări/ Străbat ca și săgeata câmpiile întinse…“

Pentru tânărul prinț, care va deveni Bogdan-Dragoș, cel dintâi domnitor (du-
pă Eudoxiu Hurmuzachi), gândul de-a „descăleca“ în țara Moldovei, arătând ca o 
„prisacă înflorită“, dar fără prisăcar, nu e departe: „Adesea pe Ceahlău/ Făcându-mi 
ochii roată, am zis ce bine-ar fi/ O mână să cuprindă atât cât vezi cu ochii/ Și nu mai 
mult… întinsă ar fi domnia totuși“. Aceeași scenă, a treia, se încheie cu un monolog de 
un rar dramatism, încărcat de poezie. E vorba de monologul lui Dragul, care, tot mai 
slăbit, pe moarte fiind, își aduce aminte de o altă încleștare cu moartea, de pe câmpul 
de luptă. Nu găsim în Eminescu multe versuri care să egaleze în intensitate acest 
tablou al pătrunderii pe tărâmul întunericului final: „Mi-e frig, mi-e frig de moarte, 
ca și atuncea, iarna,/ Pe când cu craiul Ludvig împresurarăm Varna,/ Și eu rănit de 
moarte și despoiat de hoți,/ Simțeam cum îmi îngheață în sân rărunchii toți…/ Era un 
ger… și lupii urlau flămânzi în câmp,/ Deasupra mea în aer auzeam într-un răstâmp/ 
Cum cloncăneau în stoluri corbi negri, uli sălbateci,/ Zăpada, alt nimica pe câmpii 
sin gurateci./ Simțeam cum mă întunec, îngheț ca într-o criptă…/ Cu pieptul gol… 
să geta stătea încă înfiptă./ Departe vedeam zidul împresuratei Varne,/ Corbii roteau 
dea supra-mi și îmi mușcau din carne./ Ca-n vis aud un tropot de cal, o umbră vine,/ În 
mâni îmi luă capul, s-așază lângă mine,/ Apoi murii în pace…/ Când m-am trezit din 
moarte, când ochii-mei deschisei,/ Văzui un om la capu-mi, veghind, Roman Boldei“.

ersonajul, om de încredere și hatman al voievodului, simulează mărginirea, 
precum eroii din basme, pentru a-și masca luciditatea și flerul la oameni, pe 
care îi vede mai degrabă înclinați spre rău decât spre bine. Cu un discurs demn 

de Scri soarea III (l-am putea invoca și pe shakespearianul Coriolanus!), Roman 
Boldei vor bește despre felul cum se amăgesc mulțimile: „Mulțimea? Amăgește-o 
cu-a vite lor foloase,/ Învie, măgulește tu patemi dușmănoase:/ Zavistia și ura 
botează-le virtuți;/ Spre pradă și-nșelare tu mintea să le-ascuți/ Și zi viteaz la gâde, 
isteț la cel viclean/ Din lupi îți fă o oaste, din vulpe căpitan,/ Din poftele mulțimei 
fă-ți scară de mărire/ Și te-or urma cu toții în vecinică orbire;/ Cu-o frază lingușește 
deșertăciunea lor;/ Din roiuri risipite vei face un popor…“

Metaforele privirii, extraordinare, se impun atenției cu precădere, cum se 
întâmplă în multe părți din textele eminesciene. Sas, de exemplu, se simte atras spre 
noua crimă pusă la cale de Bogdana ca de „un rece ochi de șerpe“ a cărui țintuire i se 
pare că-l duce la nebunie. Pentru Dragu, ochii sunt cei care îl avertizează că moartea 
îi ia în stăpânire trupul: „O, ochii mei, sărmane ferești ale gândirii,/ Sunt prinși de 
flori de gheață, de pânzele pieirii;/ Zadarnic îmi silesc eu natura răzvrătită,/ Eu văd 
lumea întreagă așa, ca printr-o sită“. n 
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EMINESCU 170

upă cele două dicționare despre oamenii din 
viața lui Lucian Blaga (2017, 2018) și Tudor 
Ar ghezi (2019), Zenovie Cârlugea publică al 

treilea dicționar în această formulă, de această dată 
despre oamenii din viața lui Mihai Eminescu1. Cu 
aceste dicționare, autorul inaugurează un nou tip de 
sin teză în istoria literară și un nou concept în cer ceta-
rea literară, totodată: dicționarul biografic de autor. 
Pes te 300 de titluri din bibliografia eminesciană, men-
ționate între paginile 729-746, susțin direct sau in-
di rect argumentația celor 217 articole monografice 
ale dicționarului biografic eminescian – și tot atâția 
oameni din contemporaneitatea lui Eminescu, cu care 
acesta a avut tangență sau care l-au evocat. Pledoaria 
eminesciană se compune în principal din publicistică, 
din corespondență, dar și din opera literară – căci nu 
puține sunt cazurile de reconstituire a genezei unor 
texte ori a variantelor lor etc. Între Vasile Alecsandri 
și A.D. Xenopol, primul și ultimul dintre personajele 
dicționarului, Zenovie Cârlugea configurează plauzibil 
„lumea lui Eminescu, bogată, variată, plină de freamăt“, 
dar mai ales personalitatea atât de fascinantă a omului și 
a omului eminescian; o statuie vie, inefabilă, o prezență 
copleșitoare, un destin tragic, atins de geniu, urmărit, 
aproape în permanență, de sărăcie și „suferinți“.

Ceea ce m-a izbit, în primul rând, a fost extra-
ordinara capacitate de prietenie a lui Eminescu. Acesta 
a avut un mare cult al colegialității și al amiciției, pe 
care l-a întreținut de-a lungul scurtei, tumultoasei și 
încercatei sale vieți, ceea ce dovedește o autentică 
bună tate omenească, toleranță și frumusețe sufletească 
aproape cristice. Confruntarea sa cu lumea – de regulă 
vrăjmașă – începe devreme, încă de la opt ani, când 
Gheorghe Eminovici îl trimite la Școala primară din 
Cernăuți, „direct în clasa a III-a“ – zice autorul – „primii 
doi ani făcându-i în particular“ (p. 85), stând în gazdă 
la profesorul Aron Pumnul, împreună cu patru frați 
ai săi (Nicu, Ilie, Șerban și Iorgu), precum și cu frații 
Bumbac. În acest context începe şi aventura prieteniei, 
căci cu frații Vasile și Ioniță Bumbac va întreține relații 
durabile, „pe viață“, cum vor fi și prieteniile din timpul 
studiilor ulterioare (la Botoșani, Blaj, Berlin, Viena) ori 
din adolescența şi tinerețea lui Eminescu petrecute la 
Alba Iulia, Sibiu, Rășinari, Cernădia-Novaci, Giurgiu, 
București, Putna, Iași ș.a.

olegii de școală și prietenii din tinerețe ai lui 
Emi nescu sunt mulți, păstrându-se bunele relații 
până târziu. Din mărturisirile lor se desprinde 

figura unui copil sau a unui tânăr îmbibat de cultură, 
dornic s-o împărtășească, răbdător, serios și tenace, 
indiferent la cele lumești (hrană, îmbrăcăminte). În cât 
prieteniile eminesciene nu înseamnă numai Titu Ma-
iorescu, Ion Creangă, Ioan Slavici, ci și alții, mulți. 
Așa, Vasile Bumbac, meditatorul micului Emino vici: 
„era naiv, veșnic râzând și recitând (...) balade popu-
lare. Avea o memorie excelentă și era de toți apreciat“; 
așa, Gh. Bojeicu, coleg cu Eminescu la Botoșani: „Era 
cuminte, liniștit, retras (...) și se-nfuria când nu i se 
dădea pace“. Așa, bunele relații păstrate cu foștii semi-
nariști blăjeni. De exemplu, frații Uilăcan sau Aurel C. 
Domșa: „era rău îmbrăcat“ – în 1866 când descinde 
la Blaj, pentru a-și echivala studiile; Gr. Dragoș, tot 
atunci: „Mi se rupea inima de milă, unde-l vedeam 
cum umblă de destrămat și flămând (...). Mai bine de 
o lună l-am ocrotit la mine. Venea seara, cina și urca 
în podul grajdului de la seminar și acolo se culca în-
căl țat, îmbrăcat... se scula târziu, plin de gozuri“; sau 
Ioan Orga și el elev blăjean, care-l întâlnește pe Mihai 
Eminovici la Alba Iulia, la serbările Astrei, apoi îl 
găz duiește „la [el] acasă, la Bucerdea Grânoasă (...). 
Era copil chipeș, deși neglijat în îmbrăcăminte“. Vin 
la rând prietenii de după 1867, care, ca și cei tocmai 

* Zenovie Cârlugea, Mihai Eminescu. Dicționar monografic. 
Oamenii din viața lui, Iași, TipoMoldova, 2019.

enumerați (și următorii), îi vor sări în ajutor, atunci 
și mai târziu, în perioadele de dificultăți financiare 
sau boală. Așa, Ștefan Cacoveanu, cunoscut în 
perioada blăjeană și bucureșteană (1868): „Umbla 
încet și vorbea rar (...) nu bea, nu fuma, nu juca 
cărți, nu prea ducea grija femeilor“. Așa, Ieronim 
Barițiu, Scipione Bădescu, Ioan Lepădat, Nicolae 
Densușianu, popa Bratu din Rășinari; așa, Teodor 
Stefanelli, Al. Chibici, Nicolae Ciurcu, Pompiliu 
Miron, Constantin Bărcănescu, Toma Micheru, Sa-
muil Isopescu, Epaminonda Bucevschi, frații Fe-
raru din Craiova ș.a.  

icționarul lui Zenovie Cârlugea, sintetizează, 
apoi, informațiile despre familia lui Mihai 
Emi nescu, despre romanul iubirii pentru 

Ve ronica Micle, despre alte iubiri pasagere care 
au înflăcărat omul și l-au inspirat pe poet, lăsând 
amprente lirice de neșters în poezia românească. 
Așa, prima iubire (1863) a lui Eminescu, de la 
Ipotești, Casandra (blondă cu ochi albaștri, evo-
cată până târziu (1883) atât în poezie (Cântecul 
Casandrei, Ondina, De ce să mori tu, Aveam o muză, 
Floare albastră ș.a., „circa douăsprezece poezii“, 
cât și în proză (La aniversară, Geniu pustiu). Așa, 
„blonda Milly“ (1874) amintită în poezia Din Ber
lin la Potsdam; așa, Elena Duțescu (1878), fata 
popii din Floreștii Gorjului, inspiratoarea poemului 
Freamăt de codru și, probabil, și-al altora scrise în 
acele timpuri (Ea-și urma cărarea-n codru, Părea 
c-așteaptă...); așa, Cleopatra Poenaru din București 
(1880-1881), înflăcărare respinsă (cum, de altfel, 
făcuse și Mite Kremnitz), dar nemuritoare în planul 
poeziei (Pe lângă plopii fără soț).

Sinteza lui Zenovie Cârlugea reînvie, apoi, o 
bună parte a publicisticii eminesciene de la Timpul 
despre contemporanii agreați sau detestați, precum 
și corespondența sau lirica pamfletară.

Din corespondență, mărturii, rapoarte medi-
cale, se conturează, desigur, și boala lui Eminescu 
– cu cohorta de medici care l-au tratat în diferitele 
stabilimente medicale și nu numai (sanatoriul Ober-
döbling de lângă Viena, Băile Leman-Odessa, 
Mă năstirea Neamț, spitalul din Botoșani, spitalul 
Sfân tul Spiridon din Iași, Sanatoriul Caritatea din 
Bu cu  rești); așa, medicii: Maximilian Leidesdorf, 
Hein rich Obersteiner, Al. Ștefanovici, G. Bogdan, 
Ge orge Iuliano, Francisc Izsak, Arpad Hajnal, Al. 
Șu țu, I. Vineș și alții care, conform unor cercetări 
re cente (v.p. 683), i-au pus un diagnostic greșit (lues 
ereditar) și i-au prescris un tratament dezastruos 
(cu mercur). De altfel și cei din familie, îndeosebi 
Henrieta, sora poetului care l-a îngrijit în cursul 
bolii, au respins cu înverșunare teza „alienațiunii“ 
ereditare, convingerea lor fiind „că Eminescu [a 
murit] în urma lovirii în cap cu o piatră în curtea 
ospiciului Caritas“, întâmplare nefericită petrecută 
cu 25 de zile înainte de deces.

itându-se cu voluptate din surse (memorii și 
amintiri despre poet, scrieri eminesciene), se 
configurează și alte momente din biografia lui 

Mihai Eminescu.
Așa, geografia eminesciană – locurile și loca-

litățile prin care au trecut pașii poetului. Nu nu mai 
cea îndeobște cunoscută (a studiilor și a că lătoriei 
inițiatice, la 16 ani, din nordul țării până-n sud, 
din Ipotești până-n Galați ș.a.), ci și loca li tăți mai 
puțin cunoscute, legate de biografia lui Emi nes cu. 
Bunăoară, Pomârla (Botoșani), Costâna (Su ceava), 
Bucerdea Grânoasă (Alba), Cernădia-No  vaci (pe 
Transalpina), Feldru (Bistrița), Florești-Gorj.

Urmează evenimentele naționale la care a 
participat Mihai Eminescu, înflăcărat de dragos-
tea de țară: serbările Astrei de la Alba Iulia (1866), 
serbările de la Putna (1871), inaugurarea Uni ver-
sității din Cernăuți (1875), dezvelirea statuii lui 
Ștefan cel Mare (1883), prilej cu care, la Junimea, a 
citit pentru prima dată poezia Doina.

Apoi, despre detractorii lui Eminescu (An-
drei Vizanti, Dimitrie Petrino, Al. Grama, Al. Ma-
cedonski); despre Junimea și junimiști; despre „ha-
remul“ lui Maiorescu; despre masonii din vreme 
și afacerile lor; despre cum s-a tărăgănat aproape 
doi ani aprobarea pensiei lui Eminescu – „primul 
scriitor de profesie, român“ – cum îl numea Tudor 
Arghezi.

Și, desigur, colaționând informațiile, citând 
din cuvântările funebre (C. Calmuschi, din partea 
stu denților, August D. Laurian), autorul dicționaru-
lui descrie și ultima zi pământeană a lui Mihai 
Eminescu, ziua de 17 iunie 1889, a înmormântării. 
Începută la kilometrul zero al capitalei, la Biserica 
Sfântul Gheorghe Nou (unde corul Bisericii Cre-
țulescu intonează liedul Mai am un singur dor, solist 
fiind tenorul Constantin Bărcănescu), continuată în 
Piața Universității, în fața statuilor lui Ion Heliade 
Rădulescu și Gh. Lazăr – unde, ca și-n biserică, 
se aduc flori (Veronica Micle aduce flori albastre) 
și coroane (nici o coroană, însă, din partea Casei 
regale) –, ea se încheie cu „dricul tras de doi cai 
albi“ care se îndreaptă spre cimitirul Bellu, ur mat 
de-o cernită adunare, printre care și Lascăr Ca tar giu 
(primul-ministru), Titu Maiorescu, Mihail Kogăl-
niceanu (președintele Academiei Ro mâ ne), Theodor 
Rosetti, Nicolae Mandrea ș.a.

Ca orice sinteză, dicționarul elaborat de Ze-
no vie Cârlugea aruncă în arenă o mulțime de in-
for mații. Iar din toate se desprind figura grăitoare 
a poetului și destinul său nefericit – un autoportret 
din fărâme – și exprimările sale memorabile și al-
tele, multe, informații necesare specialistului și pu-
blicului larg, deopotrivă. n
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V A S I L E  D A N 

 O cartografie a invizibilului

Mă văd acum
chiar prin fața ochilor mei deschiși
trecând
străin îmbrăcat în hainele largi
strâmte scurte lungi
vechi de demult de care am uitat
le-am îngropat în memorie acolo
putrezesc și acum 
sau ard înfundat

Sunt cenușa mumiei
contur al trupului
mereu schimbător.

 

Tars

„Am căutat Tarsul pe harta rutieră 
     a Europei
și nu l-am găsit“ – și-a început 
decanul de informatică
alocuțiunea despre cartea de versuri
a tânărului său student din anul doi –
Scrisori din Tars –,
nici în Portugalia de acolo de unde
tânăra călugăriță îndrăgostită de 
     ușuraticul
ofițer francez al lui Napoleon
îi scria epistola fără speranțe –
nu era Tarsul
nici în micul dicționar enciclopedic
niciunde el nu există
deși îl caut încă precum
apostolul Pavel printre romani,
galateni, tesalonicieni,
în Orient, la Roma, printre sârmoșii
barbari de la malul mării
unde am fost aruncați de valuri
printre recile stânci în casa
văduvei unde arde focul cel slab
sub mâinile ce se freacă
iute împreunate.

Eu însumi într-o 
oglindă spartă

Întunericul care arde. 
L-am cunoscut bine.
Arde înăbuşit şi nu se termină 
     niciodată. 
Suflete al meu, tu ştii că
ies dis-de-dimineaţă 
din acest exerciţiu de oaste
domnească 

Eşti ca o ţară 
în care frigul 
       scrie singur

Ești
ca o țară în care frigul scrie singur
pe o hârtie cât vezi cu ochii
dumnezeu e frigul
care desenează nimicul ce te 
     orbește
o cartografie a neantului
alb peste alb carevasăzică
o umbră albă se lasă deasupra 
     noastră
întunecații ce dorm în aisberguri de 
     carne
cu mâinile goale afundate în mănuși 
de piele.

Fidipide

Sunt zile când a scrie poezii
e indecent ca un fluierat în biserică.

Sunt zile când o putere năpraznică
te cucerește deodată
ca o ploaie de vară cu tunete și 
     fulgere.

Sunt zile când te împiedici pe drum
drept ca atletul la maraton.

Un anacolut în discursul perfect
am învins! 

Fidipide.

Lucrez de zor 
        la trecut

Ca tot pățitul pierd și eu din când 
     în când
textele noi de pe calculator.
Așa că le copiez și de mână
ca să rămână. Uite însă că
ultimele două nou-nouțe
care pentru o clipă m-au fericit
nu mai există.
Mi-a rămas din ele doar ideea: 
lucram de zor la trecut, 
la trecutul meu vreau să zic,
îl frământam din greu, un aluat 
ce tot dospea și dospea,
creștea, se umfla, în sfârșit 
numai bun de copt,
am zis,
e pâinea mea cea de toate zilele,
acum de fapt eram și eu 
pe urma cea veche 
a Sfântului Augustin –
prezentul celor trecute
prezentul celor prezente
prezentul celor viitoare.

Despre tăcere

De ce această tăcere?
N-am vocație de învingător, asta știu.
Nu m-am învins niciodată pe mine 
     însumi.

Toate slăbiciunile mele 
sunt în mâinile mele.

Toate bâlbele mele le adun în cuvintele
care respiră gâfâit adevăruri mărunte
înecate mai mult în gâtlej ca gheața
din aisberguri.

Despre tăcere pot spune însă multe.
În ea se stinge totul,
focul, sângele, urma
în zbor a unei păsări.

Într-o zi totul 
          va fi bine

Într-o zi totul va fi bine.
Poate la marginea drumului. 
Poate la mijlocul lui.
Poate la începutul lui atât de strâmt.
Poate la capătul lui cât vezi cu ochii
doar așa cum se vede numai
cu ei închiși.

În ce limbă cânți acum?

Hainele vechi 
putrezesc în 
memoria oricui 
       un străin le 
îmbracă acum
   chiar în faţa  
        ochilor tăi

Dimineața aceea începuse așa.
Dimineața aceea nu începuse așa.
Am sărit pur și simplu în ea gol
scufundându-mă cu totul
ca într-un hău fără fund.

B
E
S
T
 
O
F

culcat. 
Viu, viu şi la orizontală.
Deprind însă repede.

Acum am un abur în gură, 
un norişor roz, 
sânge de înger hemofil 
aşa cum sunt mai toţi îngerii 
la faţă 
de mine văzuţi.

În fine
o tuse stinsă, 
un sunet foarte îndepărtat de ploaie,
o ploaie venind din altă ţară,
aşa că-ţi pot vorbi clar despre mine:
aici, sunt aici,
apasă cu degetul.

O, Arad, Arad

Se spune că oraşul meu a fost la 
     început
doar o insulă plutitoare.
Geografic nu-l putea nimeni fixa 
     fiindcă
azi era aici mâine era dincolo mult
mai departe.
Nu erau dealuri nici văi nici stânci 
     nici prăpăstii
nici adâncimi în care să te ascunzi ca 
     şarpele
cum se întâmplă la primejdii
în orice aşezare de încredere.
Nici fluviul de atunci care făcea o 
     mică deltă aici
nu mai e azi un fluviu la fel.
Că nu a secat cu totul e drept
dar nici poduri plutitoare
pe el nu o să mai vezi.
Nici plute cu sare.
Ci doar un foc luminos noaptea 
de pe un mal pe altul
precum pe un Styx.

Când a fost pus în sfârşit pe hartă
râul întâi a fost învăţat să scrie
o singură literă – omega.
O capcană din care nimeni nu mai 
     putea fugi 
niciodată 
ci numai intra:

O Arad, Arad luridum,
Nec civitas, nec oppidum,
Quas perfers, vexas hominum,
Sicut pessimus omnium.

(Citat dintr-un poet anonim 
din secolul al XVIII-lea)
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semne tipo,
spații incluse

 O cartografie a invizibilului

I U L I A N A  M I U

Sunetul ochiului intern 

Azi am simțit vântul cum se răscoală și-adună ca 
     să împrăștie,
Lucru pe care îl face de o mie de ani.
L-am văzut printre copacii cu frunze-arămii ale 
     uliței comunale,
Printre străzile imperiale ale unei Viene care se 
     trezește să bea cappuccino,
Printre buruienile crescute ale unor morminte.
„Sinceritatea e doar atunci când gândurile se scurg 
     ca ultimele 
picături de apă pe țeava unui robinet abia închis.
Să fie asta poezia?“
Mi-am zis.
Eu mă îndoiesc de cuvintele mele.
Sunt ca o mătură care dansează și cântă cu ele în 
     timp ce le dă la o parte.
Nu-i vorba de obsesia curățeniei, de a face mereu 
     loc pentru altele.
Îmi place numai curentul muzical pe care îl face 
     mișcarea,
Imaginea dinamitată de 
Su-ne-tul ochiului intern 

Papagal, retorică. Etcetera, etcetera,
Cuvinte, cu coadă:
Sete, pahar, atrage, apă, sparge,
Ața, se rupe, se taie, se înnoadă
Cum ziceam, clișee, cuvinte, cu coadă. 

Prima dimineaţă de 
primăvară

E prea dimineață și trebuie să mă așez iar la 
     persoana întâi,
Să-mi pun din nou pielea jumătăților de gânduri 
     de ieri
Și coaja transparentă a luminilor noi
Peste care se va așeza (din nou!) un surplus de
Resturi mai mult sau mai puțin voluntare.
Nu, nu transfer decât în aparență usturimea 
     zâmbetului.
A corespunde e un schimb de cedări regretabil.
Sunt, ca toți ceilalți, proprietarul viitorului 
     faliment!
E prima dimineață de primăvară și nu m-am uitat:
Sorb geamuri, strigăte și claxoane și mă conjug la 
     persoana întâi.

Nu vom mai fi

Ne vom urâți și ne vom omorî și vom fi din ce 
     în ce mai proști.
Nu vom mai fi niciodată oameni.

Ca să scriu trebuie să învăț noua limbă, dar
siguranța nu e punctul meu forte. Și mai bine să 
     scrie alții pe limba cea „vechie“.
Astăzi, 3 februarie, zi anormală, de primăvară, 
     regretăm dispariția lui Geo Bogza.  
Îl așteptăm pe Mesia care să ne traducă vorbele 
     din cratița fără utilitate, să ne arate cum se izbesc 
cuvintele de pereții vasului, ce e în pat, ce e sub pat 
(în afară de praf), mirosul misterului (o podea 
     găurită?).
Să ne spună cum e întunericul, moartea...
Dinăuntru, nu din afară!
Ssst! Tocmai ce trece regește Mesia. Se oprește, 
     rotește capul ca bufnița.
Trage oala cu ciocul puternic în formă de C și 
penele-i negre strălucesc în otrava lor dulce. Este el 
însuși o pasăre prea nobilă pentru oameni, prea 
     înțeleaptă, prea grasă.
Oamenii sunt spectatori și am mai scris eu odată, 
când eram mai mică, un text despre oameni și degete, 
dar nu-l mai am și-aș fi curioasă și m-aș amuza.
Ne vom urâți și ne vom omorî și vom fi din ce în ce
     mai proști.
Nu vom mai fi niciodată...

Scaunele

Se trezea, deci, în dimineața aceea la fel de banală,
Ca în oricare altă zi costelivă, cu ratarea
Văzută-n oglinda opacă a obiectelor tremurătoare.
Afară, lumina supraveghea curtea plină cu scaune 
     goale
Două din ele, aflate față în față, 
Își strigau, parcă, unul altuia „Tâlharule!“
Ca o somnambulă m-am pus în mișcare.
Fără să-mi doresc, fără să-mi dau seama,
Ca și cum aș fi fost trasă de-o sfoară,
M-am trezit că aștept (Nu știu ce. Nici acum n-am 
     habar) pe un scaun murdar,
Din acela fără spătar.
Atunci am devenit eu însămi un timp
De care să-mi aduc altădată aminte.
M-am îmbătat cu aerul rece al unor respirații 
     necunoscute,
Învârtindu-mă în cerc ca un acrobat, 
Unul expert.
Mi-a trecut prin minte că aș fi nemuritoare,
Dar după ce m-am întors, mi-am zis,
Obosind cu limba cerului în gură, 
Că pe scaunul bunicului stă acum tata.
Niciodată strigătul n-a fost mai incert.

În spatele oglinzii 

Apar și dispar ca pauzele de vorbire,
dar știu exact cum a fost.
Atunci iubeam numai dimineața,
Restul zilei, prea lung, nu puteam să îl trag după mine.
Sunt aici, acum, cu scârțâitul zăpezii și cu scârțâitul 

În septembrie 2019, Iulianei Miu i-a fost acordat 
Premiul Concursului Literatura tinerilor, ediţia a 3-a, 
organizat de Uniunea Scriitorilor din România (Neptun).

de dinți cu toate telefoanele pe care le-am închis.
Știu exact cum a fost!
Oamenii cereau mai mult decât puteam da
și mă ascundeam, ca după ultima suflare,
în spatele oglinzii.
De-acolo râdeam cu ei, cu gura crispată, dar ei nu mă
      vedeau
până când lucrurile pe lângă care treceam își dădeau 
     duhul.
Sunt aici cu zilele mele de ieri și de mâine
Sunt aici și mă urăsc că sunt așa cum sunt,
că buzele or să mi se lipească și o să mă usture, 
că limba va fi din ce în ce mai nesuferită și mai greoaie.

Punct şi de la capăt

Sunt plină până la gât de noroiul întrebării
      „ce mai faci?“!
Draci! 
Eu duc o viață perfectă.
Adică perfect ratată.
Îmi iau supradoza de virtual.
Laserul lovește din nou în pureci și-n pui de 
      gheparzi. 
Diagnoză, radio, gama. 
Mulți antreprenori și lifestyle, bloguri culinare, vegan!
Deșeuri cosmice și terapii cu animale. 
Porc vietnamez îmbrăcat în rochie roz.
Excesul de atenție dăunează grav sănătății.
Îmi țiuie urechile. Mă dor ochii.
De ce nu scrie despre asta nicăieri? 
Pe televizoare, pe hârtiile cu legi în vigoare?
Mi-e așa o poftă de eșec,
De vânt de Paris, de cântec de cintezoi!
Mă uimește prezența mea aici, în jocul ăsta infect 
„Ghici cine e mai kitsch?“

Clişee

Legea numărul unu
Clișeele rimează între ele:
În val ca un voal de soare
Mă sufoc mă înec
Eu.
Sunt, un strigăt, cu putere, mă arunc, ca un gând,
Mă prinde, aerul, parfumul,
Răcoros, în cer, ca o umbră, de scrum.
Simt, un gând, limpede...
Aici ar mai putea fi inclus:
Distrus, de durere
(Și moartea e tot un clișeu)
Legea numărul doi:
Fără, invitație, monolog, dialog
Fără, vorbesc, mă cert, mă întreb,
Tu, îmi (pronume, pronume) vorbești, cerți, îndrepți, 
     corectezi.
A se continua, reguli, de, gramatică, statică.
Clișeu, până la, Dumnezeu.
Cuvintele se cunosc între ele.



12

Devenită o Cenușăreasă a receptării publice, poezia continuă să fie, în 
literatura noastră, un gen de vârf, prin realizările sale și prin personalitățile, nu 
pu ține, care o reprezintă. Au plecat dintre noi Nichita Stănescu, Marin Sorescu, 
Ște fan Aug. Doinaș, Leonid Dimov sau Virgil Mazilescu, dar trăiesc și sunt ac-
tivi poeți ca Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Adrian Popescu, Nicolae Pre lip-
ceanu, Liviu Ioan Stoiciu, Gabriel Chifu, Ion Mircea, Eugen Suciu, Ioan Es. Pop 
și alții, care dau poeziei românești contemporane o strălucire aparte.

Anul 2019 nu a făcut nici el excepție de la „regula“ (aparte, în comparație 
cu ce se întâmplă în literaturile occidentale) care spune că poezia este, la noi, 
„regina“ literaturii. Aș semnala, în acest sens, câteva cărți care mi-au plăcut în 
mod deosebit. Voi începe (deprindere de cronicar al edițiilor, deh!) cu volumul 
Anei Blandiana, Integrala poemelor, apărut la Editura Humanitas. Cum arată și 
tit lul, este o ediție completă a operei poetice și, ca atare, ne rezervă plăcerea de a 
avea la un loc toate textele acestei importante reprezentante a generației șaizeci și o 
atmosferă de mare poezie, cum a fost cea a deceniilor 1960-1990. Apoi aș semnala, 
pe același raft de sus, volumele lui Vasile Igna, Periscop, și Ioan Moldovan, Multe 
ar mai fi de spus, ambele apărute la Editura Cartea Românească. Aparținând unor 
poeți consacrați, ele nu conțin surprize, ci doar satisfacția de a citi poezie de înalt 
nivel, lirică și rafinată, în cazul lui Vasile Igna, șoptită și mătăsoasă, în cazul lui 
Ioan Moldovan. Sunt printre cele mai bune volume publicate de acești autori în 
ultimul deceniu și, în același timp, o confirmare a faptului că poeții profunzi nu au 
nevoie nici de publicitate, nici de spectacol pentru a convinge.

Foarte bun mi s-a părut și volumul Ioanei Ieronim, Trecere petrecere, 
apă rut la Editura Tracus Arte. Remarcabilă poetă a lirismului obiectiv, a poeziei 
de cunoaștere (cum se spunea în interbelic), autoarea revizitează cu instrumentar 
și sensibilitate proprie câteva teme moderne, dându-le o expresie originală, în 
tu șe de mare finețe compozițională.

În categoria confirmărilor intră și un excelent volum semnat de Ion Pop, 
Lista de așteptare, apărut la Editura Limes. Chiar dacă, prin titlu, pare a se înscrie 
în formula unor plachete mai vechi (Biata mea cumințenie, Amânarea generală), 
în realitate, ne întâmpină aici o prezență apăsătoare a temei sfârșitului, care dă 
intruziunii autobiograficului o cu totul altă greutate. Și dicțiunea poetică este mai 
aspră, chiar neiertătoare, cu sine și cu lumea. Marian Drăghici ne-a oferit și el un 
vo lum remarcabil în anul recent încheiat: o culegere intitulată, poate provocator, 
poate voit-minimalizator, Păhăruțul, apărută la Editura Junimea din Iași. O 
po e zie ironic-amăruie, a neajunsurilor ființei într-un ceas al dezagregării, cum 
este cel de față, a tragicului derizoriu specific postmodernității, dar subîntinsă 
de un autentic fior religios (specific lui Marian Drăghici), care, paradoxal, nu 
contrastează cu ludicul, deoarece acesta, oricât de inteligent, e doar o mască. 
Nici Horia Gârbea nu a stat degeaba în 2019, ci a publicat, între altele, un frumos 
vo lum de poezii, Pisica din Kavala, la Editura Neuma din Cluj-Napoca. Încărcat 
de simboluri și de mitologie, de locuri și tâlcuri, discursul surprinde aici – 
față de ce știam deja despre poezia lui Horia Gârbea – printr-o mai curajoasă 
asumare și denudare a interiorității. Cum devine tot mai mult o insolită categorie 
a... corectitudinii politice, amintesc aici și un volum deosebit, din categoria așa-
zisei „poezii noi“. Tocmai pentru că are valoare și contrastează cu neantul din 
ge ne rația sa, semnalez, așadar, noua plachetă a lui Dan Sociu, Uau, apărută la 
Polirom. Prin seriozitatea jocului de-a textul originar (amestec voit de poetic și 
prozaic), ca și prin infuzia neașteptată, aparte, de religiozitate, Uau își depășește 
condiția de volum de poezie „vie“ și devine poezie pur și simplu.

Închei acest semnal al anului poetic 2019 așa cum am început: cu trei an to-
logii de autor (pe care numai Marius Chivu le confundă cu niște reeditări, că... așa 
știe el!). Este vorba despre volumele lui Liviu Ioan Stoiciu, Stricarea fru mu seții 
(Editura Rocart), Aurel Rău, Încifrările, (Cartea Românească), și Grete Tar tler, 
Versuri și uscate. Antologie 1970-2019 (Junimea). Toate trei, substanțiale re în tâl-
niri cu creația unor poeți consacrați, în selecții care reliefează și ceea ce știam deja 
despre poezia lor, dar și aspecte mai puțin observate la prima lectură. n

Sarcina aceluia care vrea să rezume un an editorial într-un domeniu atât 
de vast cum este cel al prozei se izbeşte de o serie de neajunsuri. În primul rând, 
nu poate cuprinde tot şi, evident, scăpările îi pot fi imputate, apoi criteriile de 
selecţie sunt subiective. Mai ales dacă „selecţionerul“ nu este un critic literar rece 
şi imperturbabil, ci la rândul lui, în calitate de autor, are gusturi şi preferinţe, ceea 
ce glindeşte, mai mult sau mai puţin, propria sa natură. Oricum, încercând să fiu, 
în măsura posibilului, obiectiv, mi-am aplecat atenţia asupra următoarelor titluri.

Cartea lui Gabriel Chifu În drum spre Ikaria, apărută la editura Art, se 
înscrie pe linia proiectelor romaneşti anterioare ale autorului: Punct şi de la 
capăt şi Ploaia de 300 de zile. Autorul se dovedeşte un adversar al comodităţii 
şi minimalismului. Din acest motiv, scrierile sale au anvergură şi nu aleg solu ţii 
sim pliste. Protagonistul cărţii este un căutător, un om care, pentru a trăi expe-
rienţe majore, renunţă la confort. Astfel, ajuns în faţa unei bizare comisii medi-
cale, cunoaşte o serie de personaje, fiecare având un contur real şi, în acelaşi 
timp, fantasmatic. Modelele folosite, cum au spus criticii, sunt situate foarte sus, 
Muntele vrăjit şi Magicianul. Autorul ştie că nu poţi face literatură serioasă dacă 
nu joci la miză mare. Propunându-ţi mult, rişti, dar şi satisfacţiile sunt pe măsură. 
Cartea sa împleteşte utopia cu istoria.

Mi-a atras atenţia, de asemenea, romanul de mici dimensiuni al istoricului 
Alina Pavelescu, cu un titlu incitant, Sindromul Stavroghin (Humanitas), remar-
cabil prin eforturile de-a repune pe tapet o temă care pe mulţi dintre tinerii autori 
nici nu-i mai interesează: procesul comunismului şi al slugilor acestuia. Într-un 
fel, cartea mi-a reamintit de lucrarea Drumul Damascului a Doinei Jela. Aici, 
per so najul principal face la rândul lui o mărturisire hotărâtoare prin care vrea să-
şi răscumpere toate vinovăţiile.

Nu pot să trec peste proba de virtuozitate literară dovedită de Doina Ruşti 
în Homeric (Polirom). După succesul Manuscrisului fanariot, autoarea a traversat 
o perioadă oarecum confuză, marcată de titluri eşuate, precum Mâţa Vinerii, dar, 
în noul roman, îşi recapătă siguranţa dinainte. Felul în care reconstituie epoca 
fanariotă este remarcabil şi într-adevăr avem impresia că suntem transportaţi îna-
poi în timp, într-o lume pe cât de reală, pe atât de fabuloasă.

Melancolia lui Mircea Cărtărescu, perechea Nostalgiei de acum trei dece-
nii, deşi nu s-a bucurat de cea mai bună primire, confirmă tot ce este autorul. Cum 
a şi spus un critic, Cărtărescu, orice ar face, rămâne tot Cărtărescu. „Gheara“ ma-
estrului nu poate fi confundată. Adevărul este că el şi-a creat o manieră unică de-a 
pătrunde în microcosmosul uman şi de-a crea, cu elementele găsite, o adevărată 
mitologie a corpului, a organelor şi ţesuturilor sale. Puţini sunt autorii care, cu date 
din anatomie, fiziologie şi genetică, pot să realizeze asemenea tablouri. Faptul că 
în această carte chestiunea moral-politică este ca şi inexistentă nu trebuie să ne 
deranjeze. Cărtărescu are continentul său, de forma minţii sale.

Florina Ilis este un autor care s-a impus aproape cu fiecare carte. De la 
Cru ciada copiilor sau Vieţi paralele la Cartea numerilor, scriitoarea bihoreană 
pa re că se situează exact la antipodul scriitorilor nervoşi şi nerăbdători. Întâlnim 
în scrisul ei toată soliditatea prozei ardeleneşti care nu se grăbeşte. Cartea nume-
rilor, tot la Polirom, este o saga transilvăneană, aşteptată parcă de toţi românii 
din regiune. Titlul preluat din Vechiul Testament e special ales tocmai pentru a 
scoate în evidenţă succesiunea inexorabilă a generaţiilor. Personajul, aşadar, este 
personaj doar în măsura în care aparţine unei mari familii. Meritul romanului con-
stă tocmai în această privire de ansamblu care uneşte în acelaşi torent nenumărate 
destine.

Cu Buburuza (Polirom), Liliana Corobca, de asemenea, îşi continuă dru-
mul care a individualizat-o în peisajul prozei noastre de astăzi. Venind de peste 
Prut, a ştiut să folosească magistral documentarea pentru a prezenta tragedia locu-
itorilor din această parte a ţării. Doar că aici, în carte, abordează o altă tematică. 
Este vor ba despre o persoană handicapată, care, în ciuda infirmităţii, îşi trăieşte 
viaţa ca şi cum ar fi pe deplin sănătoasă. Calitatea principală a cărţii e dată tocmai 
de stilul direct, curăţat de orice element artificial. În felul acesta, câştigă enorm. n

  R Ă Z V A N 
     V O N C U
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R A D U 
V O I N E S C U 

În critica literară, faţă de domeniile beletristice (poezia, proza), bilanţurile 
sau clasamentele anuale mai rar se pot face „la cald“, după opinia mea. Aceasta 
şi pentru că volumele de critică se înscriu într-o altfel de respiraţie, ţinând, mai 
degrabă, de o durată lungă (sau medie; forţez un pic terminologia braudeliană) a 
istoriei. Mai ales dacă nu sunt scrise neapărat „cu stil“, deşi majoritatea criticilor şi 
istoricilor noştri literari deţin mijloacele construirii unui discurs dacă nu „artist“, 
cel puţin interesant şi captivant pentru cine este atins de patima exerciţiului 
cunoaşterii în profunzime a resorturilor operelor, curentelor, de mersul ideilor, 
ele se „dezvăluie“ mai pe îndelete. De multe ori, un roman datează, o carte de 
versuri se raliază unei mode ce se va perima în următoarele sezoane, dar o lucrare 
de critică îşi păstrează sau îşi afirmă nivelul de interes şi peste mulţi ani. Şi nu 
e vorba numai de o retrospectivă „de inventar“. Ci de validitatea perenă a unor 
descoperiri în arhive, de adaosul de cunoaştere pe care îl constituie interpretarea 
într-o cheie nouă a unor texte, de idei cu maximă generalitate privitoare la studiul 
literaturii sau al teoriei înseşi. Până la urmă, o lucrare de critică trebuie văzută 
ca un instrument de lucru. Tocmai aceste virtuţi reprezintă motivul pentru care 
ţin, de ani buni, o rubrică de re-lecturi prin care urmăresc păstrarea în atenţie 
a contribuţiilor unor critici contemporani care şi-au început demult cariera, 
publicând volume ce constituie, fiecare şi în ansamblu, adevărate momente 
pentru cercetarea noastră în domeniu, una dintre primele concluzii fiind aceea că 
dispunem de un bogat şi fertil corpus de opere, datorate unui număr cu mult mai 
consistent decât s-ar crede de critici şi istorici literari.

Iată de ce, las, de multe ori, răgaz cărţilor de critică pentru a-şi dezvălui 
„secretele“, structura, inovaţiile, reluările pe alt plan ale unor vechi idei şi aşa mai 
departe, mai pe scurt, interesul şi utilitatea.

Câteva dintre cărţile anului 2019 mi-au atras deja atenţia. Pe unele le-
am comentat sau doar le-am parcurs, rămânându-mi destule la care urmează să 
ajung. (De pildă, mă interesează cum se va fi apropiat Mircea Mihăieş, specialist 
recunoscut în James Joyce, de Molly Bloom în O noapte cu Molly Bloom. Ro-
manul unei femei). Dintre primele, aş aminti, aleatoriu, fără nici o intenţie de 
ierarhizare şi cu regretul limitării cauzate de spaţiu, doar câteva. Ediţia a doua, 
mult augmentată, a monografiei dedicate de Stan V. Cristea lui Marin Preda: Marin 
Preda. Anii formării intelectuale (1929-1948). Într-o epocă în care monografismul 
se mărgineşte, din păcate, mai mult la reconsiderarea operei unui autor, folosindu-
se date deja culese de precursori sau escamotând informaţiile care încă lipsesc, 
Stan V. Cristea (ca şi Ana Dobre, cu mai mulţi ani în urmă, lucrând la cartea despre 
Miron Radu Paraschivescu), restaurează metoda investigaţiei pe teren pentru 
a studia arhive, documente administrative, pentru a sta de vorbă cu martori. În 
ordinea reconsiderărilor utile, dar pe baza arhivelor şi a publicaţiilor timpului, trec 
lucrarea lui Ioan Adam Duiliu Zamfirescu, faţa din umbră, care are meritul, între 
altele, de a tranşa, de nădăjduit că definitiv, o veche controversă: cine semna cu 
pseudonimul Rienzo articole care se situau împotriva poeziei lui Eminescu?

Consemnez şi lucrarea lui Marin Iancu, De la Siliştea-Gumeşti la „Cheia“ 
Rosetti. Dicţionarul personajelor lui Marin Preda, apărută într-o a doua ediţie, 
revăzută. Este tot un instrument de lucru, deşi mă întreb, neavând posibilitatea 
unei comparaţii cu prima ediţie, ce personaje vor fi apărut între timp?! Şi tot 
la capitolul monografism, Petre Răileanu, Gherasim Luca, Poezie ontofonie, 
rescrierea dintr-o nouă perspectivă a unei cărţi apărute acum cincisprezece ani la 
o editură pariziană. Culegerile de cronici literare au importanţa lor, despre care 
am mai scris. Citez, în această privinţă, eleganta ediţie a unei noi serii de autor 
la Spandugino: Daniel Cristea-Enache, Linia de contur, Cronici literare I. Dar şi 
o nouă selecţie din numeroasele texte referitoare la volumele de critică literară 
semnată Florin Mihăilescu, Critica şi criticii.

La capitolul teorie, nu trebuie să uit cartea Antoanetei Olteanu, Alei bi
furcate. Poetica postmodernismului rus, o necesară retrospectivă a unei extrem 
de consistente producţii literare şi teoretice, ignorate până acum la noi. Tot aici, 
minunatele Eseuri de teorie literară ale lui Nicolae Raţă-Dumitriu. n

A U R E L  M A R I A
       B A R O S

„Limba Europei este traducerea“ a spus simplu și clar Umberto Eco. Aşa a 
spus el acum aproape 30 de ani, nu a scris. Şi ne-a cucerit. Iar noi adăugăm acum 
că, în perioada 1980 – 2000, fluxul traducerilor a urcat de la 50 000 la 75 000 de 
titluri, a crescut așadar cu 50% (sursa: Index Translationum, Unesco); și că sperăm 
să fi depășit suta de mii în ultimele două decenii. România nu a avut niciodată o 
producţie de carte tradusă mai mare decât anul trecut. Ne vom referi aici în mod 
deosebit la traducerile literare; importanţa lor mi se pare fundamentală.

Ah, am zis/am vrut să zic proză și atunci încep cu Premiului Nobel 2019 
pentru Literatură. La Grupul Editorial Art, Peter Handke, cu două titluri: Frica 
por tarului înaintea loviturii de la 11 metri – traducere de Corina Jiva și Scurtă 
scrisoare pentru o lungă despărțire – în traducerea Marianei Lăzărescu. Alături, 
Paul Auster, Cartea iluziilor – transpusă în română de Dana Crăciun (serie de autor); 
Margaret Atwood, Inima cedează ultima – de Irina Negrea (serie de autor); Bohumil 
Hrabal, Milioanele arlechinului – din cehă de Sorin Paliga; apoi, Primo Levi cu 
două capodopere, Cei aleși și cei damnați şi Sistemul periodic – ieşite de sub mâna 
traducătorilor Doina Condrea Derer şi, respectiv, Vlad Russo. Şi încă din engleză, 
tălmăcire de Iulia Gorzo, un National Book Award 2018, Sigrid Nunez – Prietenul.

Ah, zic iar proză și citez niște eseuri… Seria Mario Vargas Llosa de la 
Humanitas Fiction a continuat cu eseurile din Chemarea tribului, într-o excelentă 
traducere de Tudora Șandru Mehedinți. Volumul – un fragment consistent a fost 
publicat şi de revista Luceafărul de dimineaţă în nr. 10/2019 – este „o pledoarie 
înflăcărată întru apărarea liberalismului“ (El País).  În primăvară, Llosa în aceeași 
serie cu romanul Istoria lui Mayta, în traducerea lui Mihai Cantuniari; o poveste 
amară de pe Anzi despre un tânăr intelectual apropiat de ideile stângii radicale.

Spaţiul anglofon, să revenim la el, e bine reprezentat la această editură. Gă-
sim un Premiu Nobel în traducerea magistrală a Irinei Horea, Ținuturi în cre pus cul 
de J.M. Coetzee, primul roman al autorului. Apoi, aflat printre cei 50 de scriitori 
bri tanici mari de după 1945 (The Times), Hanif Kureishi (de origine pakistanezo-bri-
tanică) ne prezintă în traducerea lui Cristian Ionescu un roman, Nimicul. Intrigă noir.

Spaţiul francez. Eric-Emmanuel Schmitt cu Doamna Pylinska și secretul 
lui Chopin (bestseller Humanitas la Gaudeamus 2019), într-o bună traducere de 
Doru Mareș; și nuvele tălmăcite de Laurențiu Malomfălean, Răzbunarea iertării. 

Dinspre limba rusă, Ludmila Uliţkaia a acordat autografe pe Scara lui Ia-
kov la Humanitasul de la Cișmigiu. „Oricine îi citeşte cărţile, spune Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, înţelege ceva mai bine această Rusie care ne pare atât de 
străină şi de ameninţătoare.“ Dinspre chineză, traduşi remarcabil de Luminiţa 
Bălan, vine Mo Yan, alt premiat Nobel: Un lup atârnă în cais, cu capul în jos. Ca 
şi Yu Hua, Cronica unui negustor de sânge – cu „drama «omului nou» încă ata şat 
de vechile credinţe“. Israel. Ioana Petridean îl tălmăcește pe Eshkol Nevo: Sime
tria dorințelor. Spania. Care Santos, cu romanul Tot binele și tot răul, transpus în 
română de Jana Balacciu Matei, o cunoscută traducătoare, ştim, de catalană. 

Şi, de exemplu, între alţii, ar mai fi proză de: Richard Brautigan, Juan Pablo 
Villalobos – la Paralela 45; Jonathan Coe, Cinghiz Aitmatov – la Polirom; Stephen 
King – la Nemira; Akwaeke Emezi – la Vellant; Virginia Woolf – la Herald…

Şi poezie tradusă ar fi, dar nu atât cât ar trebui. Iată măcar câteva titluri: Poe
me alese, Anne Sexton, Tracus Arte, traducere de Cătălina Matei și Diana Geacăr; 
Flacăra, de Leonard Cohen (Florin Bican, Polirom). Profesorul Xu Wende a tradus 
în română două volume importante apărute la Editura Radio China Internațional: 
Giuvaiere din lirica clasică chineză și Poezie chineză din Dinastia Tang.

Să mai amintim câteva titluri sosite din scrierile vecinilor. Poezie din Albania, 
Visar Zhiti, Aripa Frântă/Flatra e mundur – traducere de Luan Topciu și Renata 
Melonas. Precum şi din Serbia, Cerul, în direct de Adam Puslojić la Tracus Arte.

Ba chiar și proză din Ucraina în transpunere românească de Mihai Hafia 
Traista. După Volodymyr Danylenko, Colivie pentru pasărea măiastră (2017), 
și Ihor Hurhula, Sângele ferigii (2018), un nou roman de data aceasta la Editura 
Mantaua lui Gogol, Dresorul de timp de Mykola Homyci.

Recoltă bogată, deci! Aşa cum ne dorim să fie în an de an! n

CRITICA
LITERARĂ

2019

TRADUCERILE



14

La ancheta revistei noastre despre anul editorial trecut, mi-a revenit 
misia să scriu despre volumele de teatru. Însărcinare ușoară (puține volume) 
și grea (să găsești ceva de scris). Anii 2018 și mai ales 2019 au fost extrem de 
secetoși în materie de dramaturgie publicată. Chiar dacă se scrie mult teatru, 
dovadă zecile de manuscrise trimise la concursurile de gen, el nu se publică. 
E un dezinteres al editorilor și chiar al autorilor, dar și un deficit de calitate al 
textelor. Iar autorii vor scena sau nimic. Uitând câte piese au stat prin volume și 
sertare până a fi jucate. Cred că ultimele apariții notabile în genul dramatic au 
fost ale lui Mircea M. Ionescu – Bărbatul cu trei picioare, Editura Tracus Arte, 
2017, pentru care autorul a primit recent, în 2019, Premiul Academiei Române, 
și Radu. F. Alexandru – Ultima dorință. Comédii, Editura Polirom, 2018, care i-a 
adus autorului, tot în 2019, Premiul Uniunii Scriitorilor. Ulterior, pentru premiul 
filialei de specialitate a Uniunii Scriitorilor nu s-a putut găsi decât un volum de 
exegeză al Alexandrei Ares despre Sam Shepard. Am mai citit în răstimp un 
volum cu destule merite: Ionel Bușe, Bătrânul și eutanasierul, Editura Eikon. 
Ionel Bușe, profesor de filosofie și autor de eseuri și schițe ontologice, unele 
publicate în Franța, este și un dramaturg care nu trece neobservat. Piesa titulară 
a volumului de față s-a jucat și încă se mai joacă la Teatrul Național din Craiova. 
Și a doua piesă din volum, Kandahar sau lupta soldatului cu îngerul, începe cu 
o tentativă de sinucidere a unui militar rămas fără picioare pe fronturile din Asia. 
Celelalte două piese ale volumului se referă la probleme contemporane într-o 
cheie absurd-comică în filiație ionesciană. În ce-l privește pe Alexandru Moraru, 
Teatru (I – Piese, II – Scheciuri și scenete umoristice), Editura Eurostampa, cele 
două volume masive reprezintă debutul în teatru al autorului. El face parte dintre 
acei dramaturgi care înșiră dialoguri corecte, cu oarecare haz. Aceste reușite, 
obținute relativ ușor, nu îi califică pentru a scrie teatru. Lipsesc o temă incitantă, 
construcția personajelor, dincolo de pitorescul vorbelor, acțiunea. Scheciurile 
și scenetele sunt și ele fade, sub așa-zisul „umor“ te-ve-rist din anii ’80. Mai 
recent, talentatul poet severinean Mihai Octavian Ioana a publicat un volum 
intitulat orgolios Teatru, Editura Autograf MJM, care conține doar două texte. 
În general, este bine când vin spre teatru autori cu experiență în ale scrisului; 
destui dramaturgi notorii au început cu poezie, de la Camil Petrescu la Matei 
Vișniec. Mihai Octavian Ioana a reușit, cu piesa de debut, prima din volum, 
Blana leopardului, să fie nominalizat la UNITER pentru Piesa anului 2014, ceea 
ce atestă o vocație. Pasul aparent mic – de la volum și premiu la scenă – e 
uneori unul dificil. Blana leopardului (dramă în patru acte), ca și a doua piesă, 
Radu al II-lea (tot dramă și tot în patru acte), are multe calități textuale și unele 
dramatice, dar nu este încă aptă să ajungă pe scândură. Mai multe satisfacții 
mi-a adus tot un volum de critică, Gelu Negrea, Doamnele domnului Caragiale, 
Editura Tracus Arte, care se referă și la teatrul clasicului, dar nu exclusiv. Din 
opera teatrală a lui Caragiale, Gelu Negrea îşi îndreaptă atenţia spre Didina 
Mazu și spre alte infidele conform viziunii lui Iancu Pampon, adică având „ochi 
alunecoși, inimă zburdalnică“. Apoi la Mița Baston, Veta Titircă, Anca din 
Năpasta, Zița cândva Țircădău, aspirantă la Venturiano, Zoe Trahanache (La 
femme par excellence – crede eseistul) și Femeia universală, conform ultimului 
capitol al cărții. Gelu Negrea este un cunoscător excelent al operei lui I.L. 
Caragiale, empatizează profund cu autorul și cu personajele. Reconstituirile lui 
sunt dedicate mai ales acestor personaje, fără exagerările și diminuările de care 
s-au „bucurat“ din partea unor exegeți, dar mai ales din partea unor regizori și 
actori care și-au luat față de marele dramaturg libertăți mult peste cele îngăduite 
de litera și spiritul textelor. O notă bună trebuie să acord unor publicații care se 
ocupă de teatru, inclusiv de dramaturgie: Rinocerul (fostul Ciripit de păsărele), 
editat de Dinu Grigorescu cam de unul singur, și Drama, editată acum de Teatrul 
Dramaturgilor Români, reluare a memorabilei publicații înființate de regretatul 
Mircea Ghițulescu. Aceasta, în primul ei număr din noua serie, publică piese 
noi de Valeriu Butulescu și Marian Popescu (nu criticul teatral, ci un omonim 
al său). n

 

Tare aş mai fi vrut să-l văd pe Robert Frost croindu-şi al său road not 
taken prin troienele de maculatură de pe aceste coclauri, unde face ravagii 
viscolul de pagini tipărite al autorlâcului. Dar parcă să-i zăreşti pe debutanţii 
din 2019 în ceaţa asta editorială e mai lesne lucru? Şi unde mai pui că mulţi, 
vrând să se facă mai vizibili, te orbesc cu farurile. Debutantă la 23 ani cu Poezii 
în dialog discret (Editura Hermannvet, Sibiu), Ana-Maria Luminea bunăoară, 
căreia compunerea unui poem nu-i ia mai mult de 10 minute conform propriilor 
declaraţii, ni se confesează pe coperta a patra: „Nu regret nimic, trecutul m-a 
ajutat să devin femeia de azi. Am iubit, iubesc şi voi iubi pe zi ce trece cu tot mai 
multă dăruire.“ Ei bine, cum să nu-ţi stârnească interesul o jună speranţă aşa de 
promiţătoare? O tânără poetă e şi Cătălina Bălan, care şi-a făcut intrarea în scenă 
la Editura Paralela 45 cu volumul Cutii după îndelungul exerciţiu al cenaclurilor 
şi antologiilor. Un gen diferit de experienţă şi-a spus cuvântul în pregătirea 
maturului debut al Roxanei Dumitrache, căreia domeniul sordid al studiilor 
politologice europene asupra discriminării şi condiţiei alienante a femeii pare 
să-i fi inspirat în mod benefic volumul cu foarte, foarte lungul titlu Papa Nicolau 
şi alte povestiri foarte, foarte scurte, premiat şi publicat de Polirom dintr-un 
total de 127 manuscrise de proză înscrise la concursul anual de debut al editurii 
ieşene, ale cărui exigenţe s-au verificat şi la această ediţie, nici unul dintre cei 183 
participanţi la secţiunea Poezie neizbutind să convingă juriul. Cât priveşte cărţile 
pentru copii şi tineret, volumul Vrăjitorul dinţos al lui Călin Torsan, laureatul 
concursului de manuscrise organizat de Polirom Junior, ar putea foarte bine 
servi şi ca material didactic. Iotacismul frazei introductive, care-ţi reaminteşte 
clasicul exerciţiu de dicţie cu capra şi piatra, este o mostră de ars combinatoria 
melodioasă ca un heptasilab trohaic: „Pit era un tip atipic. Un pitic apatic.“ etc.

Precum piticul Pit, tot atipic e şi debutul unor scriitori „sub acoperire“. 
Bunăoară muzeograful şi istoricul de artă Dan Breaz, cunoscut la Cluj ca un cal 
breaz, însă abia recent „deconspirat“ ca poet de Irina Petraş, urmarea acestei 
revelaţii fiind debutul lui la Editura Şcoala Ardeleană cu volumul de versuri 
Un an crescut la loc. Un alt caz, tot din Cluj, este cel al reputatului arheolog 
şi specialist în medievistică Adrian Andrei Rusu, semnatar al unei întregi serii 
de lucrări ştiinţifice de circulaţie internaţională. Recentul său debut la 68 de 
ani cu monumentalul volum de peste 900 de pagini Castelul şi spada. Cultura 
materială a elitelor din Transilvania Evului Mediu tardiv apărut la editura 
clujeană Mega – o laborioasă frescă cinquecentistă comparabilă, poate, doar cu 
culegerea de eseuri a lui Jacques Le Goff L’Imaginaire médiéval (Gallimard, 
1985) – este, întocmai ca şi în cazul Roxanei Dumitrache, tot o expresie a cule-
sului roadelor coapte ale propriei experienţe profesionale. E valabil şi pentru 
romanul de debut al fraţilor Mihai şi Gabriel Vacariu Viaţa lui G. editat la Litera, 
cooperativă bizară cu un substrat autobiografic prea puţin subtil pe cât se vrea. În 
problematizarea pretextată de povestea celor doi gemeni se lasă ghicită doctrina 
„lumilor epistemologic diferite“ (EDW) din teza de doctorat şi alte lucrări ale 
lui Gabriel Vacariu, conferenţiar la University of South Wales în Sydney, care, 
pornind de la axioma newtoniană „hypotheses non fingo“ („ipotezele nu se 
născocesc“, nu explici fenomenele prin cauze fictive), introduce o nouă para-
dig mă a gândirii în locul oricăror noţiuni apriorice, vide, care nu desemnează 
en tităţi ontologice evidenţiate empiric („lume“, „Dumnezeu“, „timp“, „spaţiu“, 
„in finit“, „nimic“ etc.). Le poţi plânge de milă de pe acum viitorilor cronicari ai 
aces tui stufos şi aiuritor roman de 420 pagini, căci, dacă nu ai oarece antrenament 
la epistemologie, apriorism kantian, reducţie fenomenologică husserliană şi alte 
asemenea sporturi extreme, te paşte balamucul. La fel de străveziu autobiografică 
e şi perspectiva dostoievskiană din care este depănată povestea destinului lui G., 
datorată fără îndoială coautorului Mihai Vacariu, doctor în ştiinţele comunicării 
cu teza Cenzura şi receptarea operei lui F. M. Dostoievski în literatura română 
în perioada comunistă.

Dar prea puţin loc aici pentru câte debuturi a mai adunat şi 2019. Are balta 
peşte, doar pescari să fie. n
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ar cu doar trei case mai încolo de casa gazdelor mele (de-ar 
fi bănuit Floare unde mi-e gândul, ce s-ar mai fi perpelit, 
biata...), tot pe partea noastră, cam acolo unde strada 

începea să aibă doar un rând de case (pe partea dreaptă când 
veneai dinspre şosea), se afla Rusalca. Aşa i-am spus, în gândul 
meu şi văd că aşa îi rămâne numele şi astăzi. Nu cred că i l-am 
ştiut pe cel adevărat, dovadă că nu-mi era de tre buinţă. A venit 
cumva vorba despre ea? sau eu am adus-o în discuţie – însă am 
mari temeiuri să mă îndoiesc –, oricum ar fi stat lucrurile, am 
înţeles de la bătrâna gazdă că nevasta respectivă nu era din sat, 
ci venise de altundeva. O venetică şi ea printre pocolani? Şi am 
mai reţinut că bărbatul ei era dus la lucru, undeva (la pădure, la 
mină?), încât nu venea acasă nici măcar săptămânal sau la sfârşit 
de lună. Practic nu l-am văzut niciodată în acea campanie a mea 
la Pocola. Şi nici nu-mi amintesc să fi aflat de vreo plecare a 
tinerei neveste la bărbatul ei. Ea îl aştepta. Profesiunea ei chiar 
asta părea să fie: aşteptarea. Nu o vedeam lucrând, trebăluind pe 
lângă casă, ci numai uneori, la cele mai diferite ore ale zilei, fără 
vreo legătură cu mersul lucrurilor într-o gospodărie, o zăream 
aşe zată pe băncuţa din stânga porţii, aşteptând. Poate şi ea mă 
ve dea uneori, sub dud, cu o carte sau cu carnetul, dacă nu cu un 
diţa în mână, în postura mea de pescar improvizat...

Alte femei, mai ales ardelencele, când ies la drum, îşi 
aduc ceva de lucru, împletesc, cos, dreg ciorapi, pungălesc ce-
va. Ea doar stătea pe bancă şi aştepta. Atât de ruptă de con-
text, încât mai simplu era să presupun că îl aştepta pe bărbatul 
ei. Sau că a ieşit să vadă lumea trecând. Sau pur şi simplu să 
simtă că timpul trece, vine seara, mâine va fi o altă zi, din cele 
care o despărţeau de revederea cu bărbatul ei. Prin ogradă şi în 
gră dină probabil roboteau cei doi socri, îi voi fi ştiut şi eu din 
priviri sau nu, poate că îi şi salutam, în trecere, ca om civilizat. 
Şi în aşa fel ca despre gazdele mele să nu se vorbească de rău: 
şi-au luat un chiriaş fudul, care nici măcar nu catadicseşte să 
salute...

Nu trebuie să mai spun cât de aproape eşti în fapt 
de cineva, când te afli la doar 4-5 paşi de el/ea (o apropiere 
flagrantă, scandaloasă, i-aş spune...). Şi am fost de nenumărate 
ori la această distanţă de Rusalca, fără să pot afirma că am 
văzut-o bine. Dar am văzut: frumuseţea. Pe cât de neaşteptată 
tot pe atât de netă. Veneam dinspre primărie, dinspre şosea, la 
întoarcerea de pe teren – majoritatea traseelor mele porneau 
de la şosea şi erau către partea nordică a zonei, cum am spus 
deja. Şi la întoarcere, de la mare depărtare, o zăream pe fată/
nevastă. Oricât de ciudat, mi-e mai lesne să-i spun fată, căci 
nu aveam decât informaţii verbale despre bărbatul ei, plecat în 
lumea mare, cum eram tentat să cred... În timp ce eu însumi, de 
la peste 600 km care mă despărțeau de familie, nu aveam decât 
un gând: să plec acasă, la ai mei, în Bucureşti, pe el nu-l ştiu să 
fi venit vreodată acasă. (Sau totuși va fi venit, însă imaginația 
mea refuza să și-l reprezinte lângă Rusalcă?)

a îl aştepta pe acea băncuţă unde n-ar fi avut loc trei per-
soane. O zăream de departe şi acest simplu fapt îmi dădea 
o mare emoţie, mă însufleţeam instantaneu şi trăiam o 

secvenţă importantă a vieţii mele sufleteşti. Nu grăbeam pa sul, 
pentru că ştiam deja că nu se va ridica să plece între timp şi eu 
să trec prin faţa băncii goale, a porţii închise, în spa te le căreia 
nici măcar o dată nu-mi aruncasem privirea. Mă apro pi am la 
pas, cu răbdare, călcând foarte aproape de buza şan ţu lui, acolo 
unde drumul se poate numi cărare, adică fără pie tri şul împrăştiat 
de drumari, pe o prispă de pământ neted şi bătătorit ca-n palmă, 
bordat cu pir şi alte specii de iarbă, pre cum o margine de covor, 
pe care o simţi cu talpa, aşa că nu este nevoie să priveşti în mod 
special pe unde calci. Oricum n-aş fi făcut-o, mă uitam direct 
spre Rusalcă, în timp ce ea se uita drept înainte, spre golul unde 
era de bănuit, imediat sub mal, cursul pârâului Roşia sau şi mai 
departe, dincolo de apă, la casele risipite în câmpie.

Se îmbujora imperceptibil la faţă când apăream? N-aş 
fi putut spune. Mă apropiam pas cu pas şi la un moment 
dat părăseam marginea bătătorită a drumului, mă abăteam 
spre mijlocul lui, fără ca vreodată să ajung efectiv pe acel 
aliniament – făceam parcă inversul a ceea ce s-ar fi aşteptat, 
adică să profit de apropiere, pe măsură ce ajungeam în dreptul 
porţii şi al casei lor – ca să o văd mai bine, de la cei 3-4 paşi 
– de parcă aș fi ocolit-o într-adins sau de parcă m-aș fi sfiit 
să-i fiu în apropiere; s-ar fi zis că mă eschivam de la această 
confruntare cu persoana interesului meu disproporţionat – 
când de fapt nu făceam, instinctiv, decât să adaug câţiva paşi 

parcursului meu, evoluţiei mele prin faţa Rusalcei, ca să fiu 
mai mult timp în preajma ei, să nu se termine prea repede 
acest moment dorit/trăit cu ardoare. Când ajungeam în dreptul 
băncuţei, întorceam capul în mod explicit şi spuneam: „Bună 
Ziua!“ La care Rusalca îmi dădea răspunsul cuvenit: „Bună 
ziua!“ O făcea cu buzele, fără să vocalizeze. Dar de fapt o fă-
cea cu tot trupul. Cu brațele pe lângă trup, solidare. Vreau să 
spun că de-aş fi fost surd, tot aş fi văzut din tresărirea trupului 
ei că mi se adresează, cu deplină convingere. Mă gândeam cu 
mare însuflețire, bucuros și aproape fericit, pe cât de reținut 
totuși, că această fată frumoasă există și că uneori, peste zi, 
îi apar în gând: un străin care se uită cu drag la ea. Şi… asta 
era tot... (Acum îmi dau mai bine seama: pe-atunci nu m-am 
gândit niciodată să intru în vorbă cu Rusalca, să-i spun cine 
ştie ce, un lucru neaşteptat sau, dimpotrivă, cum nu se poate 
mai simplu şi legat de momentul respectiv, nicidecum; să o 
pun în situaţia de a-mi răspunde şi, în acest fel, privind-o şi 
as cultându-i cuvintele să mă dumiresc dacă... să estimez cum 
stau/ sau nu stau defel lucrurile între noi. Nu, nimic din toate 
as tea, cu care se ameţesc les soupirants..., scăldându-se în 
amă giri.)

ălcam mai departe pe drum, mă re-apropiam uşurel de 
marginea şanţului, simţeam asta fără să fie nevoie să 
privesc în jos. De fapt, în timp, ca geolog-terenist mi-

am perfectat acest fel de a merge, fără să privesc o singură 
fracţiune de secundă în jos. Locul unde se aşază talpa nu este 
treaba mea, piciorul singur trebuie să aleagă unde şi să decidă 
când şi cum e mai bine să o facă, pentru a sa siguranţă, ochii 
mei fiind pe versanţi, pe maluri, pe râpi, depistând zonele unde 
roca apare la zi. Ca să-mi fac cu temei meseria.

Rusalca era o tânără nevastă ca la 20-22 de ani, dar s-ar 
fi putut să aibă chiar mai puţin de-atât, n-aveam habar când 
va fi fost adusă în Pocola de flăcăul cel prin lume umblăreţ. 
Nu-mi aduc aminte să fi deliberat în privinţa vârstei sale. În 
schimb era frumoasă. Asta nu o hotărâseră privirile mele, prin 
omologarea după standarde clasice a trăsăturilor chipului ei, 
de voi fi ştiut cândva respectivele criterii, ci verdictul se iscase 
deodată cu apariţia fetei – şi nimic nu l-ar mai fi putut clinti 
din sufletul meu. Frumoasă şi bălăioară, ca într-o poveste 
din nord, cu părul blond-auriu şi cu tenul curat, simplu, din 
câteva trăsături care reuşeau în mod minunat să rezolve toate 
diferenţialele unui chip stilizat cu măiestrie. Dacă m-aş fi 
gândit anume la acest aspect, aş fi putut conchide că era o 
femeie minionă, cu capul mic şi îngust, cu gâtul subţire, umerii 
mici şi un bust despre care nu puteai spune decât că este al 
unei tinere femei. Nu am văzut-o niciodată cu capul plecat, 
cu bărbia în piept, ci mereu cu faţa în lumină, oarecum ca la 
o expoziţie. De ce anume dădea această impresia de subţirime 
şi fragilitate nu pot spune: din cauză că nu stătea cu braţul 
rezemat de speteaza băncii? sau cu braţele adunate la piept, ci 
mereu cu ele alungite pe lângă corp, ca o ţintă umană redusă 
la esență și nu lesne de luat în cătare? Pe cât de neostentativă 
prin prezenţa ei, aşezată cuminţică la mijlocul băncuţei, 
această tânără mi se părea mereu o enigmă şi totodată un semn 
benefic. Ca să nu folosesc un termen bombastic, mi se părea, 
deşi neexplicit, că aşa cum Dumnezeu, dacă există în biserică, 
el există pretutindeni, tot astfel mi se părea că dacă frumuseţea 
bălăioarei există aici, pe-o băncuţă prizărită dintr-un sat 
neştiut de nimeni, atunci frumuseţea există pretutindeni – şi ca 
atare panica nu-şi mai are justificarea iar nerăbdarea poate fi 
ţinută sub control – căci nimic nu a fost pierdut în principiu şi 
şansele lumii sunt perfect conservate.

ă întreb acum ce-aș fi simțit dacă aș fi văzut-o pe 
bancă, dar cu un prunc în brațe? Cred că nimic nu 
s-ar fi schimbat în ceea ce simțeam, mai exact spus: 

în starea mea de spirit. O știam căsătorită, cu bărbat tânăr, de 
ce n-ar fi avut și un copil? Simt că nimic nu s-ar fi schimbat 
și anume pentru faptul că gândurile mele în legătură cu ea nu 
aveau nimic strict lumesc, ci se răzlețiseră în lumea visătoriei 
pure. „Să rămânem pe tărâmul privirilor“, scrisesem acest vers 
cu ani în urmă și nici măcar nu mă gândisem că e cine știe ce 
găselniță cu care să uimesc lumea, ci doar eram bucuros că 
aceste cuvinte îmi veniseră în mod firesc, ca de la sine. Pur și 
simplu, viața mea, oricât de rar, se condensa în cuvinte care 
mă exprimau pe de-a-ntregul. E o consecință și totodată o 
surpriză chiar pentru mine. n
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toții în categoria practicanților „deschiși“ ai răului. 
În viziunea romanului, calitatea umană înseamnă, 
așadar, a fi de partea binelui.

De un tratament deosebit, care atrage atenția 
cititorului, se bucură cei doi profesori medici, mem-
bri ai Comisiei Medicale. Aceștia îi apar lui An-
drei, la prima vedere, într-o notă discordantă, pre-
cum cuplul de comici Stan și Bran. Impresia ca ra -
ghioasă e înlocuită apoi de comparația cu niște au tori 
omniscienți care își manevrează personajele du pă 
cum vor. Intervine și sugestia unor profesori te ribil 
de severi, pentru ca, în cele din urmă, să se im pună 
imaginea kafkiană a unor judecători puși „să cân-
tărească faptele unor inculpați care se spo vedesc în 
speranța unei achitări, unei salvări impro babile“. 

În finalul romanului, care face apel la mitul 
Judecății de Apoi, tânărul personaj devine, din uce-
nic și martor, un pacient confruntat cu o boală incu-
rabilă. Așa cum ne-au obișnuit ultimele romane ale 
lui Gabriel Chifu (Punct și de la capăt, Ploaia de 
trei sute de zile), decorul face loc personajelor su-
pra naturale, cei doi medici, sub înfățișare de în geri, 
manifestându-se ca doi judecători cerești care ho tă-
răsc salvarea în lumea eternă ori viața pre vizibilă din 
lumea terestră. Narațiunea alegorică (te ma căutării) 
se deschide spre cea mistică (tema op țiunii) într-o 
com binație originală cum nu sunt mul te în istoria 
pro zei românești. n

                         Gabriel Chifu, În drum spre Ikaria,          
Editura Art, 2019
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Un italian 
despre români 
Popoarele de aici nu se cunosc îndeajuns între ele. 
Suntem într-o zonă în care nu există încredere între 
cei care o locuiesc. Ca să-mi demonstreze aceasta, 
Francesco mi-a arătat odată câteva balade populare 
din Balcani. Eroul negativ al acestor balade este 
totdeauna un străin, eventual un vecin. Niciodată 
un autohton. Cu excepția românilor și a sârbilor, 
între toate celelalte popoare au existat confruntări. 
Ceea ce a întreținut o atmosferă neprietenoasă pen-
tru o dezvoltare de ansamblu. Popoarele de aici 
și-au căpătat târziu independența. Cu excepția Gre-
ciei, a Serbiei și a României, care au obținut-o în 
se colul 19. Pe de altă parte, între aceste popoare 
schim burile economice sunt slabe, pentru că toate 
pro duc cam aceleași mărfuri. Economiile sta te lor 
de aici nu sunt complementare. Ca un fel de con clu-
zie, putem spune că aceste state produc mai multă 
istorie decât pot consuma. Importantă concluzie. Ea 
explică rolul însemnat pe care l-a avut această re-
giune în istoria Europei. Despre toate acestea Fran-
cesco Guida a vorbit până de curând și la cur sul 
predat de el la Universitatea Ca Foscari din Ve ne ția: 
Istoria Europei Orientale. O Europă care con tinuă 
să atragă, să fascineze. O Europă împinsă îna inte de 
trecutul și prezentul ei. 

e aici pleacă și recenta sa carte România în 
secolul XX, în traducerea de excepție a lui 
Dragoș Cojocaru, publicată de Editura Car-

tier. Foarte bună carte. Profesorul Guida nu scrie 
despre națiunea română așa cum ar fi scris un is-
toric român, cum am scris și noi. El face o isto ri e 
a dezvoltării economice, sociale, culturale a Ro-
mâ niei luând fragmente dintr-o realitate repede 
schim bătoare și narând istoria românilor fără să 
acuze surprize. Într-o primă parte a cărții, istoricul 
italian îi trece pe români prin evenimentele care le-
au adus acestora unirea cea mică și unirea cea mare, 
prin războiul Independenței, al Întregirii, probe de 
mari sacrificii pentru ei. Îi trece prin chestiuni care 
sunt și europene, nu doar românești: chestiunea 
Du  nării, chestiunea evreiască. Analizează cultura 
in  ter  belică, valoarea lui Mircea Eliade, a lui Emil 
Cio  ran, a revistei Gândirea, pe care le consideră 
ex   pri  mări ale unei democrații ghidate sau mimate. 

artea a doua a cărții e mai bogată decât prima. 
Au torul știe că cititorul nu este excesiv legat 
doar de trecut, el este în primul rând interesat 

de prezent și de ce va fi... Guida însuși se simte 
mai la largul său în această parte a cărții. Într-o 
Eu   ro pă a cărei unitate stă sub semnul întrebării, el 
observă că fiecare țară vine în istoria continentului 
cu probleme. Deloc ușor de rezolvat. Și această 
Europă, noua Europă, cu instituțiile ei greoaie, 
consideră el, cu atât mai greu va reuși să le rezolve. 
Prima condiție pentru a da soluții este înțelegerea. 
O crede Guida. Și o credem și noi împreună cu el. 
Nu e deloc adevărat că istoria agită și întărâtă țările 
și comunitățile. Dimpotrivă. Noi credem aceasta 
împreună cu prietenul nostru italian... O cred și ti-
nerii istorici italieni de la Universitatea Roma Tre 
crescuți de Francesco Guida. Și mă gândesc în pri-
mul rând la Alberto Basciani și la D’Alessandri, 
care și ei au folosit din plin surse românești și au 
scris cărți cu subiecte românești, cum sunt cele două 
excelente lucrări referitoare la istoria Basarabiei 
sau la Dora d’Istria. Prieteniile între intelectuali se 
construiesc pe valoare. Recenta lucrare a lui Fran-
cesco Guida va naște din nou bucurie printre istorici 
și, cu siguranță, alte strângeri de mână dincolo de 
granițele Europei noastre. n
 

P
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-am revăzut, la Târgul de Carte Gaudeamus 
de la București, pe italianul Francesco Guida. 
Același bărbat elegant, cu distincție în gesturi 

și în vorbă, așa cum îl știu. Istoricul Francesco 
Guida este profesor la Universitatea Roma Tre. 
A fost multă vreme decanul Departamentului de 
Științe politice al acestei Universități, membru al 
Senatului academic, calitate în care a prezidat de 
mai multe ori Conferința italiană de științe politice 
(CSIPOL). Cu noi românii are o relație mai apar-
te. Este directorul Centrului italo-român de la Uni-
versitatea București, calitate pe care o deține și la 
Universitatea clujeană (de curînd a devenit și Doc
tor Honoris Causa al aceleiași universități). Inte-
lec tual rafinat, Francesco este un îndrăgostit de 
carte, dar are și bucuria scrisului. Este autorul a 11 
cărți. Parte dintre ele au fost traduse în poloneză, 
rusă, spaniolă, limbi pe care le cunoaște, așa cum 
cunoaște și româna, bulgara sau maghiara. Și le 
stăpânește suficient de bine pentru a face față unei 
lecturi sau unei conversații ocazionale. Le-a învățat 
dintr-o necesitate de studiu. A prins drag de țările și 
popoarele Europei Centrale și din zona Balcanilor: 
o zonă ca un fel de Turn al lui Babel, etnic și ling-
vistic, în care nici una dintre limbi nu este de cir-
culație internațională. În lipsa unei traduceri în 
bul gară, pentru a fi cunoscut la Sofia, de pildă, un 
scriitor român trebuie tradus în rusă sau germană. 

L
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D A N  I O N E S C U

O poveste ruptă 
din realitate 

omanul Între două lumi (Contrafort, 2019) 
de Monica Larisa Manafu evocă societatea 
ro mânească înainte și după 1989. Personajul 

mar tor al cărții este însăși autoarea, care nu-și poa-
te suplini absolut cu nimic dorul faţă de mama sa 
dis părută prematur, deși încearcă insistent să re gă-
sească atitudini materne în relațiile de vecină tate. 
În special cu Flori, pe care, pentru a-și atenua an-
xi e tatea, o numește „mamă“. Imaginea casnică, an-
terioară evenimentelor din ’89, împărtășită de cei 
mai mulți dintre noi, se conturează din tabieturile 
protagoniștilor: „Seara, mama Flori venise la ora 
opt, ora știută de toți românii ca oră a Telejurnalului, 
după care urma renumitul Reflector, emisiune ur-
mă  rită de mulți pentru criticile aduse unor aspecte 
negative, mai ales din realitatea social-economică, 
de zi cu zi.“ În concurență cu această emisiune se 
află relatările lui Flori despre „noutățile din viața ei 
și a lui nea Relu“, soţul său. 

Debitul verbal al personajului îl întrece pe 
acela mai lent al crainicilor vremii, fapt care, aso-
ciat registrului utilizat, îi conferă textului mult 
umor: „Văzându-mă cum cobor din mașină ajutată 
de șofer, cu ditamai chită de ghiocei, acesta, adică 
ta ta, făcuse ochii mai mari decât par la broască iar 
când apropiasem ghioceii de nasul lui să-i miroase, 
par că ochii lui se făcură și mai mari“.

Evocarea mediului gospodăresc predo-
mină în multe pagini ale romanului – temă, de 
altfel, mai puțin abordată în literatura contem-
po rană. Dedublată în copila „cu vârsta crudă de 
atunci“, autoarea se conectează la realita tea exte-
rioară tot datorită mamei Flori, al cărei ex pozeu 
epic antrenează evenimente extrava gante, precum 
și personaje cu un destin întorto cheat. Unul dintre 
ei este ea însăși, mama Flori, care-i permite lui 
„nea Relu“ să facă un copil cu Lili, o vecină de 
peste drum, căreia „îi mersese vorba de fată bătrână 
în tot cartierul“. Morala cărții ar fi că aparențele 
înșală. De exemplu, oricât de izolată pare, Lili se 
dovedeşte, când Relu ajunge s-o cunoască mai bi-
ne, o femeie atrasă de anturaje diverse şi abilă în 
rea lizarea propriilor sale interese.

Pentru protagonista aflată în creștere, Flo-
ri este un model, datorită atuurilor pe care le are, 
precum dârzenia de a-și atinge obiectivele (în 
general altruiste) cu orice preț. De aceea, moar-
tea ei semnifică sfârșitul unei epoci pentru co-
pilă, care, din acel moment, se va simți mai stră-
ină față de lumea din jur, dar și mai sigură pe 
întreprinderile personale. Paginile care des criu 
dis pariţia „mamei Flori“ se situează la între tă ie-
rea liricului și epicului: „De atunci, parcă mi se 
șter sese totul cu buretele din mintea-mi devenită 
o simplă tablă neagră. Aveau să treacă mai multe 
zile, fără să le mai țin cont, fără vreun eveniment 
de o sebit, nici măcar vreo întâmplare ieșită din ti-
parele firescului, pentru a-mi rămâne o cât de mă-
runtă amintire.“

Cu un stil captivant, susținut de o bună 
me morie afectivă, cartea Între două lumi relevă 
lec torilor o autoare interesantă, preocupată de 
calo filia artei scrisului. n
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4500 
semne tipo,
spații incluse

C H R I S T O P H E  M A N O N 
( F R A N Ţ A )

Poeţii care schimbă dona (13)

DOMENIUL UNIVERSAL (45)

LINDA MARIA BAROS
vă prezintă dosarul

Christophe Manon (1971, Bordeaux) a publicat 
peste douăzeci de cărţi – volume de versuri şi romane  
insolite – care îmbină „lirismul sobru cu experimentele 
formale“ şi tanghează între un stil „grotesc şi fantezist şi 
unul mai concentrat şi sumbru, dar întotdeauna presărat 
cu epifanii furtive“ (Florian Caschera). Amintim, printre 
titlurile sale cele mai recente: Extremi şi luminoşi (ro-
man, Premiul Révélation 2015 al Societăţii Oamenilor 
de Litere din Franţa), La nord de viitor (poezie, 2016), 
Viaţa & opiniile lui Gottfried Gröll (poezie, 2017) şi Hra
na vântului (2019), un text hibrid din punct de vede re 
ge neric. Autor dinamic şi familiar scenei literare contem-
po rane, Christophe Manon participă constant la lecturi/
fest ivaluri naţionale şi internaţionale. n

După ce le-a propus cititorilor noştri dosarul 
Aripa frântă, aripa tatuată, scheletul / 24 de 
poeţi inconturnabili din întreaga lume şi dosarul 
Zoom Québec / 8 poeţi francofoni, Linda Maria 
Baros îi invită, începând cu luna noiembrie 
2018, să descopere enormele cantităţi de forţă şi 
viteză depuse-n cei care schimbă astăzi, la nivel 
internaţional, dona poetică. 
Indiferent de ţară, indiferent de limbă, indiferent 
de formula adoptată. Un new look poetic multiplu, 
mutant şi, întotdeauna, tonic, decapant.

Provizorii.     
         Fragmente
05.XI.17

Acel ceva pe care-l aşteaptă privirea
întotdeauna
se derobă
şi e poate vorba de
un somn din vechime
care ne cuprinde
amintirea unei îmbrăţişări
sau a unui sărut
acea parte inflamabilă a sinelui
care relansează corpul
un obiect şi umbra lui
care se dizolvă în lumină
şi dau clipa peste cap
ca o pană căzând
în acea teamă intimă
supusă ţărânii.

06.XI.17

Limba
este un stupefiant puternic
a cărui încărcătură electrică are drept efect major
accelerarea infrapulsaţiilor poemului
însă
combinaţiile sale insolite
nu pot să surprindă cu justeţe
intensitatea întâmplărilor

şi nici să se arate recunoscătoare
pentru epifaniile de zi cu zi
şi totuşi atunci când epidermele noastre
în mirosul excesului
se-ating fremătând
ca tunetul şi fulgerul
suntem întru totul pregătiţi
să credem în frumuseţea lucrurilor.

07.XI.17

Vulnerabili
atât de vulnerabili şi totuşi
purtaţi de fericirea tremurândă
de-a respira dar fără să putem vreodată
să ne bandajăm rănile
pe marginile dorinţei
pentru că în încordarea lor extremă
cuvintelor le creşte rezonanţa
prin tăcerile adânci
cristalizate-n spaţiile albe care le despart
ca nişte infime fluctuaţii ale luminii
pe-o suprafaţă de apă mişcătoare
unde încet se evaporă
perspectiva oblică a emoţiilor.

23.II.18

Poate
că dăm dovadă de curaj
când plecăm în lumea asta
aşa cum este ea
şi ne asumăm
fără să clipim
ceea ce înseamnă viaţa
şi poate şi atunci când
fiecare treptat se dezbracă
de ceea ce a fost şi
inimile noastre se dezbară astfel
de poveri din trecut
experimentând zi
după noapte noapte
după zi
cum să nu mai.

01.III.18

Dacă se sfarmă ceva
în dinţii noştri friabili
atunci când stupoarea exigentă a iubirii
pune stăpânire pe noi

nu poate să fie vorba decât de-o minusculă
bulă de-angoasă uitată
sub ploaia bruscă torenţială de lumină 
despre ultima pulpă a unei dorinţe uscate
de-aşteptare şi doliu – nici
un reconfort nici măcar acolo
unde zac cristalele
lacrimilor noastre trecute nici în spatele
tăcerii ale cărei particule
suspendate în aer se coagulează în jurul
epicentrului durerii nimic
nu dezleagă intensitatea gestului nici
vagul echilibru
care ne punctează rătăcirile.

02.III.18

Printr-o serie
de ecouri inaudibile
în interiorul corpului
desfăşurarea incertitudinii
şi anxietăţii revelă
infime difracţii ale dorinţei
a căror umbră se deplasează
cu viteza vântului
pe apele verzi ale respiraţiei
iar noi cădem
de-o parte şi de alta a propriului nostru sânge
dar fără să înlăturăm pelicula fină
a viselor noastre perimate – astfel
fiecare îşi regăseşte centrul de gravitaţie
transparenţa opacă
şi ficţiunile fiecare
reia astfel cursul
vieţilor sale risipite.

                 traducere © Linda Maria Baros 

Poetă. Traducătoare. Editoare. Născută în 1981. 
Păr verde. Doctor în literatură comparată la Sorbona. 
Locuieşte la Paris. Şase volume de versuri. 
       Poeme publicate în 39 de ţări. 
Membră titulară şi raportor general al Academiei Mallarmé. 
       Laureată şi secretară generală a Premiului Apollinaire.
       Vicepreşedintă a PEN CLUB-ului francez.

      A tradus 40 de volume. Din română în franceză – 25.
Directoare a Festivalului franco-englez de poezie, Paris. 
       Directoare a editurii La Traductière şi redactor-şef al 
revistei internaţionale de poezie cu acelaşi titlu. 
       Poartă o gheară enormă de argint pe mâna dreaptă. n
                            Site: www.lindamariabaros.fr
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are că era mai ieri când revista Tânărul scriitor găzduia debutul 
unui june prozator (1955), cu o schiţă satirică (Atenţie la conturarea 
personajelor). Era o promisiune certă şi nu strică să vedem subiectul 

ei în linii mari, mai ales că ne aflam în plin proletcultism (dar şi în anul 
apariţiei Moromeţilor). Un tânăr aspirant la ţinutul muzelor duce caietul 
său cu încercări literare în proză mai multor redacţii literare. Toţi scriitorii 
redactori îl încurajează cam în acelaşi mod, sfătuindu-l să fie mai atent la 
conturarea personajelor. După o vreme, voind să revină asupra încercărilor 
sale, îşi dă seama că încurcase caietele şi că le prezentase redactorilor un 
caiet de notiţe de la şcoală, pentru o disciplină oarecare. Aşa începea, însă 
urma să îşi ia şi o vacanţă de decenii, drumul prozatorului, pentru a-i lăsa 
loc celui care avea să devină umbra cea vie a lui Liviu Rebreanu.

Cu toate că istoricul şi criticul literar ar spune altfel, cred că „în-
tâlnirea“ lui Niculae Gheran cu Liviu Rebreanu nu a fost una întâm plă-
toare, editorul celui mai important romancier român bănuindu-şi mereu 
rădăcini ardelene pe care nu uită să le amintească de câte ori are prilejul: 
„M-am născut la Bucureşti, într-o zi de luni, la 14 octombrie 1929, în casa 
argeşenilor Gheorghe şi Profira Gheran, numele tatălui fiind des întâlnit în 
zona dintre Arad şi Oradea, ceea ce mă face să cred că un străbun a trecut 
munţii cu oile, uitând să se întoarcă acasă – mai ales de va fi fost să dea de-o 
fată frumoasă (ceea ce, peste generaţii, aveam să păţesc şi eu)“. În schimb, 
nu atât bănuita apropiere geografică avea să determine îngemănarea sa cu 
scrierile romancierului, cât deschiderea spre aspectele fundamentale ale 
vie ţii, spre o spiritualitate profundă şi durabilă, dublate toate de o muncă 
aproa pe titanică.

Este de acum bine cunoscut că Niculae Gheran le-a consacrat mai 
bine de o jumătate de veac cercetării şi promovării scrierilor rebreniene, 
rea lizând ediţia critică a operei complete a prozatorului, în 23 de volume, 
un unicat în cultura română pentru un scriitor al secolului al XX-lea. Lor 
li se adaugă numeroase alte volume dedicate lui Liviu Rebreanu. Criticul 
literar Adrian-Dinu Rachieru a făcut o afirmaţie inspirată, care va rămâne 
precum o inscripţie durabilă în istoria literaturii noastre: „Astăzi nu te mai 
poţi apropia de Rebreanu decât păşind pe bulevardul Gheran.“ Desigur, 
bulevardul se transformase într-un adevărat institut de cercetare a operei 
lui Liviu Rebreanu.

Istoricul literar şi editorul vine şi cu înzestrarea prozatorului de 
altă dată şi de totdeauna. Să nu uităm: cu câţiva ani în urmă, amintindu-şi 
probabil de tânărul prozator uitat pe drum, avea să dea tetralogia Arta de 
a fi păgubaş, proză memorialistică, în realitate un adevărat roman-frescă. 
Comentariile favorabile, trebuie să spunem,  n-au fost puţine. Toate acestea 
pulsează şi în opera istoricului literar şi, pe lângă rigoare ştiinţifică, îi dau 
un farmec aparte.

Preocupările lui Niculae Gheran în materie de Liviu Rebreanu sunt 
încă şi mai generoase. A coordonat publicarea primului volum (din cele 
patru proiectate) cu corespondenţa indirectă a romancierului, o adevărată 
imagine altfel a societăţii româneşti interbelice, însă lipsa oricărui sprijin 
din partea celor cu putere de decizie l-a obligat să abandoneze, cel puţin 
pentru o vreme. Aşa putem să-i înţelegem şi amărăciunea atunci când ne 
spune destul de direct: „Nu ştiu când a 
trecut timpul, după cum nu voi repeta 
zicala ajunsă refren: «De-ar fi să mai 
trăiesc o dată, la fel aş lua-o de la ca-
păt». Nu! La vârsta când sinceritatea 
oricărei afirmaţii nu comportă niciun 
risc, o spun fără tăgadă: n-aş repeta 
defel aceeaşi experienţă. Cel puţin în 
ţara în care mi-a fost dat să deschid 
ochii, frumoasă, «mândră-n toate cele», 
dar cu un dispreţ suveran faţă de ori-
ce muncă ştiinţifică, indiferentă fa-
ţă de valorificarea patrimoniului său 
cultural, adevărata carte de vizită cu 
care s-ar putea prezenta în lume, zes-
tre fundamentală când tinde să-şi con-
struiască prezentul şi să scruteze vi ito-
rul“.

Nu ne rămâne decât să sperăm 
că în ţara „mândră-n toate cele“ va fi 
cândva şi un Institut de cercetare Liviu 
Rebreanu. Unul oficial. n

p
ecunoaștem în scrierile lui Vio-
rel Dianu o stilistică identitară, 
existența unor formate diegetice 

specifice, cum ar fi ascunderea eului 
a uc torial, un vădit transfer biografic, o 
desfășurare tacticoasă („pe îndele te și 
cu zăbavă“, p. 22) a epicului, in te grând 
ficțiunea în parametrii unei rea  lități co-
tidiene, prezența familiară a metro po-
lei bucureștene, descrierea unui ca dru 
natural adecvat stărilor psihi ce, per-
sistența unei reprezentări religioase, 
configurarea, în final, a unor simbo luri 
mari.

În romanul Seniorul (Editu-
ra Junimea, Iași, 2019), protagoniștii 
sunt soții Caterina și Alexandru Cezi-
anu, care duc o viață liniștită de pen-
si o nari, viața așa cum este ea, cu ta-
bi e tu rile și cu greutățile aferente: „Ei 
își aveau «plimbările» curente: fie la 
pia ță, la cumpărături, fie la nepot, să-l 
aju te la lecții și să-l ducă la școală, 
fie la biserică, la slujbele religioase, 
care, pentru credincioșii practicanți, 
se extind și în afara duminicilor“ (pp. 
14-15). Bărbatul, cum se întâmplă și 
în alte opere, este scriitor. Cei doi tră-
iesc sincronic bucuriile simple oferite 
de senectute: recunoașterea sunetelor 
unui ceas public, puritatea ghioceilor 
iviți în Cișmigiu, contemplarea lumii 
din jur, promenadele, sărbătorile, reu-
nirea întregii familii. Cu o anume pe-
danterie, sunt fixate scene sugestive, 
cum ar fi ritualul așteptării inspirației 
la masa de scris, după o lungă perioa-
dă de abținere, impresionanta slujbă 
de la De nia Prohodului, din Vinerea 
Mare, plim barea prin Târgul de Paște, 
din Pia ța Constituției, prilejuind vo-
luptatea unor descrieri fabuloase, pre-
cum și satisfacții de gurmand, pome-
nirea, luni după Paște, a fiului dispărut 
pre matur, înmormântat în Cimitirul 
Ghen cea, când cei doi părinți le dă-
ruiesc celor prezenți lumină sfântă 
adusă de la Ierusalim, luată de la Pa-
triarhie, tra ta mentul cu nămol făcut în 
fiecare an la Eforie-Sud, slujba de târ-
nosire a bisericii parohiale Adormirea 
Maicii Domnului, aniversarea doam-
nei Cezianu, lansarea volumului care, 
în mod surprinzător, este cel la care 
încă mai lucrează domnul Cezianu etc.

Cartea este scrisă gospodărește, 
cu minuție, neomițând niciun amă-
nunt, consolidând epicul cu temeini-
cie. Paralel cu seniorii, sunt urmăriți 
ti nerii Cezieni, Sebastian, Andreiana și 
fi ul lor, Ciprian, care își petrec Paștele 
în tr-o pensiune aflată într-un mediu 
mi ri fic, la Gura Râului, în Mărginimea 
Si bi ului. Viorel Dianu este un maestru 

al descrierilor, precum și al scenelor de 
familie. După sejur, are loc o călătorie 
la Timișoara, unde mezinul urmează 
să susțină faza națională a olimpiadei 
de matematică, apoi la Târgu-Jiu, la 
olim piada de fizică. Foarte civiliza te, 
personajele se comportă ca la car te, 
lă sând să se întrevadă înclinația religi-
oa să a autorului (cucernică), precum și 
în clinaţiile didactice ale acestuia.

Alt prilej pentru detalii îl oferă 
o gripă contractată de senior, apoi o 
boală gravă de ochi, internarea, anam-
nezele, tratamentele, regimul din spi-
tal, perindarea medicilor, asistentelor, 
studenților practicanți, senzația de 
con  strângere. În principal, însă, este 
re la tată viața tihnită a unei familii ca-
re este mulțumită cu bucuriile sim ple, 
con viețuind în armonie. 

Alt domeniu predilect este cel 
al vieții literare, fiind prezentate aspec-
te de la sediul Uniunii Scriitorilor și o 
șe dință de lecturi de la Clubul de pro ză. 

Scenele ecleziastice sunt de-
osebit de expresive, vădind o bună 
cu  noaștere a rânduielilor: „Când o să 
in  trăm în altar, începu Alexandru să le 
ex plice băieților, dar și celor mari, o 
să ni se pară că trecem ca fulgerul. De 
aceea să fiți cu ochii în patru, pentru că 
sunt multe de văzut. În stânga, imedi-
at, e proscomidiarul, loc de rugăciune 
pentru preoți și unde sunt citite pomel-
nicele în timpul slujbei, iar pe măsuța 
dinaintea lui, odoarele sfinte. Pe masa 
cea mare se află Evanghelia și crucea. 
Să le sărutați pe amândouă, dar și îm-
brăcămintea de pe masă...“ (p. 186). 

Cum autorul recurge întotdea-
una la subterfugii, romanul implică, 
indirect, tema timpului, capitolele pre-
zentând întâmplări desfășurate în fie-
care lună din anotimpurile primăvară, 
vară, toamnă, excluzând iarna, adică 
sfârșitul, timp în care ia ființă romanul. 

Dorind să completeze variați-
uni le în jurul temei principale, a ar mo-
niei familiei, un capitol îi este dedicat 
muzicii, concertelor din cadrul Festi-
valul George Enescu, autorul de  mon-
strându-și, astfel, și competențe de 
me  loman. Concomitent, autorul fa ce 
și metaliteratură, vorbind despre roma -
nul pe care îl scrie, care se scrie sin gur. 
Ritualul este împlinit, prin publica rea 
acestuia. În final, ca un elogiu adus 
căr  ții, are loc spectacolul lansării.

Continuu, Viorel Dianu bro-
dează pe canavaua realului. El demon-
strează că literatura nu este paralelă cu 
acesta, ci sincretică, într-un raport de 
sinergie. El crede că există o dimensi-
une literară a lumii concrete, care poa-
te fi tradusă prin cuvânt. Spectaculos 
este tocmai faptul că nimic nu este 
spec taculos, viața decurge firesc, mo-
noton, scoțând în evidență, totodată, 
slăbiciunea și tăria umană. n

P A U L
A R E T Z U

Fericirea 
de fiecare zi

r

Niculae Gheran 
şi Institutul de cercetare 

Liviu Rebreanu
A N D R E I  M O L D O V A N
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Alexandru Plăcintă 
Poveștile celor patru anotimpuri și 
Poveștile bunicului Alexandru, Editura Zorio

 La Editura Zorio, activul autor de literatură 
pentru copii Petre Crăciun face eforturi ca și cărțile 
con fraților să apară în condiții excelente. Două volu-
me de „povești“ ale (con)fratelui de peste Prut Alexan-
dru Plăcintă au beneficiat de o prezentare grafică și ti-
pografică de excepție: copertă tare, ilustrații full co lor, 
paginație extrem de îngrijită. Acestea însă n-ar avea 
valoare în sine fără conținut: textul și ilustrațiile au-
torului, unul dintre cei care au norocul să se pricea-
pă la fel de bine la scris și la pictat. Poveștile lui Ale-
xandru Plăcintă au farmec, sunt substanțiale, sunt po -
tri vite pentru copii, majoritatea personajelor fiind și ele 
la vârsta copilăriei și oferind exemple bune fără a fi 
pedante. Cele patru anotimpuri sunt personificate cu 
talent și cu un haz blând. Și elementele naturii, Ste ja-
rul, Fluturele, Apa, comunică într-o limbă comună cu 
anotimpurile, într-o feerie care va fi pe placul oricărui 
copil. Tinerii cititori poate că-și doresc, măcar uneori, 
să-şi mai relaxeze mintea după desenele animate cu 
creaturi grotești sau monstruoase care li se oferă din 
belșug sau după violențele de tip Pixel-gun. Limbajul 
au torului e simplu, fără arhaisme exagerate și fără dul-
ce găriile care mai strică textele dedicate uneori celor 
mici, când scriitorii uită cui se adresează. Ca și editorul 
său, Alexandru Plăcintă, pe care-l ghicim în spatele 
„Bu nicului“ Alexandru, are măsură și, pe lângă talentul 
lite rar, are și darul de a se adecva rolului ales, de bunic 
sfă tos, dar glumeț. Îi doresc să-și vândă cărțile precum 
plă cintele calde. 

Mircea Drăgănescu 
Între linii, Editura Neuma

Poetul Mircea Drăgănescu, mereu meditativ, 
totdeauna cu umor și animat de o ironie de bună ca-
litate, care adesea se îndreaptă asupra sinelui său, 
îmi este prieten vechi și admirația mea îl însoțește 
în aventura lui solitară, de navigator pe oceanele li-
rismului. Gândind la el și la orașul unde l-am vizi-
tat de câteva ori, Titu – al cărui consiliu are meritul 
de a susține poetul care-l apropie de universalitatea 
literară – îmi vine în minte o anecdotă. Ajuns într-o 
gubernie întinsă, dar suficient de depărtată de căile 
ferate magistrale, un ziarist rus a întrebat o autoritate 
locală cum stă provincia respectivă cu scriitorii. Cel 
întrebat a oftat lung și a spus, cu un ton mai degrabă 
jalnic: până relativ de curând, în toată gubernia era un 
singur scriitor. Acum sunt vreo patruzeci! Și o lacrimă 
părea gata să-i pice din ochi. Ziaristul a fost nedume-
rit de această reacție. I-a spus interlocutorului că i se 

pare un lucru minunat că, în numai câțiva ani, ținutul 
și-a mărit populația de autori de la unul la patruzeci. 
Oficialul a oftat mai prelung și și-a frământat mâi-
nile. Apoi a răspuns: „Poate… Dar acela singur era 
Lev Nikolaevici Tolstoi“. Eu îi doresc orașului aflat 
atât de aproape de – orice s-ar spune – efervescenta 
capitală să-l păstreze cu grijă pe Mircea Drăgănescu, 
să-i cultive unicitatea și să știe că, dacă într-o bună zi 
va avea patruzeci de autori, s-ar putea să nu fie mai 
bogat spiritual dacă poetul dintre linii nu va fi prin-
tre ei. Mircea Drăgănescu se află la al doilea volum 
publicat la Editura Neuma. Cel anterior este intitulat 
Portretul artistului cam într-o parte. Și în acest nou 
volum, punctul de referință e artistul însuși, cel aflat 
Între linii. Asemenea poetului care merge pe calea 
ferată într-un poem de Marin Sorescu – sigur că tre-
nul, conform sofismului lui Zenon, nu-l va ajunge 
niciodată –, Mircea Drăgănescu pășește solitar pe 
drumul zis „de fier“. El nu pierde niciodată trenul, ci 
eventual, trenul îl pierde pe el. Singurul tren pe care-l 
dorește Mircea Drăgănescu este cel care merge „spre 
Eden“. După acesta singur merită să alerge: „Să alerg 
poate-l voi prinde/ Poate soarele n-a răsărit/ Poate 
trupul nu mă va vinde/ Deși e rănit...“ 

În numele străvechii noastre amiciții, îmi per-
mit să-l sfătuiesc pe Mircea Drăgănescu să nu mai 
aler ge, ca poet, după trenul eternității. Căci, după ce-
le ce le-a scris prin ani, locul în el îi este rezervat, și 
anume la clasa întâi. 

Dan Vîță 
Dosar de beatificare, 
Editura Opera Magna, Iași

Dan Vîță, simpaticul animator cultural și lider 
de cenaclu din Tecuci, se cam grăbește cu „dosarul de 
beatificare“, câtă vreme nu i-a fost validat nici cel de 
intrare în Uniunea Scriitorilor. Prefațatorul volumului 
său – Vasilian Doboș – crede că beatificarea este fapt 
împlinit și anume în regim de urgență după acest vo-
lum. E bine ca omul să fie optimist și să prindă un 
rând la coadă la canonizare. Spre deosebire de numitul 
prefațator, un cititor necăzut încă în transă ar remar-
ca la poet condeiul sprințar, capacitatea de a asocia 
termeni din zone lexicale foarte depărtate, diversita-
tea tematică și, când e cazul, o bună versificație. Au-
torul este autoironic, clipește complice către cititor: 
„nu există despărțire perfect-aseptică, moleculară/ 
doar nopți în care te-mbeți și adormi spectral“. Mai 
departe însă, el exagerează vorbind de femeia iubită 
„morfologic și beatudinal“ și de timpul „plin de nori 
bărboși în tractul cosmic vaginal“. Un poem se intitu-
lează perplexant: Efectul Cerenkov cu lupi. Ca și cum 

H O R I A        
G Â R B E A

Poetul dintre linii

ai spune teoria relativității restrânse la cărăbuși. 
Ochii poetului sunt „plini de lupi“ și „sânii tăi 
denunță efectul cerenkov“. Pentru cititorul care 
a mai uitat fizica, trebuie precizat că, la trecerea 
luminii printr-un dielectric, viteza ei scade sub 
valoarea notată de Einstein cu c. Astfel, dacă se 
accelerează o particulă electrică până depășește 
noua viteză, ea va emite o radiație albastră, ca 
situația dosarului de beatificare a lui Dan Vîță. 
Acesta este Efectul Cerenkov! Așa se face că în 
acceleratorul de particule dispar virgule, articole 
și chiar sensuri. Îl aștept cu încredere pe Dan Vîță 
să-și consolideze dosarul. 

Ana Pop Sîrbu 
Ludovica, David Press Print

Ana Pop Sîrbu a publicat opt volume de 
versuri (șapte în ultimii opt ani). A primit, în 2014, 
Premiul USR Filiala Timișoara (sic!). A fost 35 
de ani profesoară de română și franceză! Despre 
poezia ei au scris 35 de autori între care nume 
precum Gheorghe Mocuța, Vasile Igna, Vasile 
Dan, Constanța Buzea, Ovidiu Pecican. Totul e 
con sem nat în nota bio-bibliografică a noului vo-
lum, notă precedată de fotografii ale autoarei, dar 
și ale fiului său, a unei lucrări de artă a fiului (un 
bolovan inform) și chiar a cufărului bunicii autoa-
rei! Cartea are și o „prefață“ de conf. univ. dr. 
Sma randa Vultur, care nu a ezitat să își treacă ti-
tlul științific. Prefața începe cu un citat adânc din 
autoare: „Nimic nu e mai vibrant ca timpul“. Car-
tea se intitulează Ludovica (David Press Print), e 
tipărită prost, cu litere de o șchioapă, poate ca să 
pară mai groasă, dar atunci de ce marginile paginii 
sunt infime?! Cartea pare a fi un fel de roman. O no-
tă a autoarei ne contrazice: „Cartea aceasta cu prin-
de «celule narative» din lumea satului ar de lenesc, 
posibile punți de creare a unor specii lite rare de sine 
stătătoare.“ Cum vine asta: „punți de creare“? 

Fiecare pagină, trecând peste anacoluturi, 
dezacorduri, ilogisme, neconcordanțe ale timpu-
rilor folosite, e doldora de exprimări aberante: 
„La să-mă, se răsti Petra. Simt cum lumina laterală 
ca de altfel, e ușor violetă.“ Sau: „Parcă zburai, se 
icnea (sic!) să vorbească coerent (cacofonia au-
toa rei) cel mic.“ Personajul Petra mai zice: „Nu 
vezi tonurile de galben roșu ori albastru? Tocmai 
acum când se-ngână după-amiaza aceasta târzie 
cu vârsta noastră?“ Un personaj poate vorbi așa: 
„Culmea, tocmai aici, am găsit o Istorie a Artelor. 
Pe suprafața vălurită a tablourilor (??) simt ar-
mo nia muzicală din reflexele obiectelor.“ Apoi: 
„Vioala, nărăvașa, vaca cu (cacofonia autoarei) 
mult lapte, dădea mereu din cap după muște.“ În 
con cluzie: „Hai, Ludovica, să mutăm întinderea pe 
o altă întindere.“ (sic!) „Vezi luminozitatea (sic!) 
pereților cum e înfulecată de brunul lacom?“ Citi-
torului îi vine să înfulece pereții! 

Este ofensator pentru specia umană că ase-
me nea făcături se tipăresc, se prefațează (orice prost 
găsește un mai-prost să-l laude!) și se lan sea ză în 
fața unui public compus probabil din „autori“ pre-
cum Ana Pop Sîrbu și „artiști“ ca fiul domniei-
sale. Acest volum e o mizerie, o rușine, iar faptele 
că pretinsa scriitoare e membră-laureată a Uniunii, 
că a predat la o catedră și că stă printre noi ne jig-
nesc pe fiecare! n
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nainte de 1990, Olympia, Consul, Senator erau printre cele 
mai cunoscute mărci de mașini de scris. Alternativa era 
scrisul de mână, dar editorii începuseră deja să solicite ma-

nuscrise la două rânduri. În orice caz, la concursurile literare nu 
se mai primeau decât texte dactilografiate. Nu îmi amintesc să 
fi văzut prea multe mașini de scris electrice înainte de ’90, deși 
IBM-ul le comercializa încă din 1961. Îmi exersasem mâna pe 
o consolă de calculator care folosea hârtie în locul unui monitor 
TV... Totuși, PC-urile apăruseră din 1981, precedate, la sfârșitul 
anilor ’70, de Commodore. Apple, Atari, Tandy și alte ma șini 
compatibile CP/M existau pe piața din Vest. La noi, nu. Sau doar 
prin intermediul echivalentului românesc Cobra. Lipsa stan dar-
dizării și mai ales a imprimantelor corespunzătoare ridicau mari 
probleme comerciale, ca să nu mai amintim de bariera prețului.
 La sfârșitul anilor ’80, PC-urile IBM sau cele compa-
ti bile începuseră să pătrundă și în România. Erau folosite mai 
ales în domeniul programării sau, altfel spus, foarte puțin pen tru 
dactilografierea textelor literare. Pe mapamond, cel puțin pen tru 
anglofoni, fuseseră puse în vânzare mașini de scris cu recunoaș-
tere vocală. Noi nu avem nici până astăzi un program de acest 
tip specializat în limba română. 
 Revenind la calculatoare, apariția primului PC IBM a 
reprezentat startul unei revoluții digitale fără precedent. Prețurile 
au început să scadă în mod accelerat datorită standardizării și 
fabricării unor clone și a echipamentelor adecvate. Existau de-
ja pe piață câteva programe de editare a textului, printre cele 
mai cunoscute fiind WordStar-ul și WordPerfect-ul. Primul nu a 
reuşit să treacă la noua generație de sisteme de operare, însă ce-
lă lalt a fost adaptat pentru MS-Dos și a cucerit piața. Pot spune 
că acesta a devenit favoritul multor amatori și profesioniști din 
sfe ra editorială; a fost folosit chiar și după apariția unui mediu 
de lucru evoluat, cum era Windows-ul 95. A reușit să-şi impună 
pro priile standarde de prelucrare a textelor, preluate la un moment 
dat de Word, program creat de Microsoft în 1983. Word-ul a fost 
primul program de editare a unui text vizual, conceput pentru a 
fi folosit împreună cu un mouse produs evident de aceeaşi firmă. 
Principalul lui atu: permitea afișarea pe ecran a documentului 
în forma sa finală. Progresiv, Microsoft-ul a dezvoltat Word-ul 
– decizie inspirată – pentru toate platformele, astfel încât acesta 
s-a răspândit şi a cucerit întreaga lumea. Astăzi este nu numai cel 
mai cunoscut, dar și cel mai prietenos program de editare și de 
prelucrare a textelor. O altă aplicație, destinată profesioniștilor 
din știință și cercetare – TEX, era şi ea disponibilă pe mai multe 
platforme, însă dificultățile întâmpinate în asimilarea modului de 
utilizare i-au restrâns utilizarea în timp.
 Avantajele aduse de digitalizare – editarea asistată de 
calculator a textelor – au fost considerabile. În primul rând, tre-
ce rea de la manuscrisul unic, transmis pe hârtie editorului sau 
tipo  grafului, la documentele digitale, transmise pe un suport di-
gital, inițial pe dischete magnetice, apoi pe discuri optice și așa 
mai departe, a redus timpul necesar tehnoreadactării, corecturii 
și tiparului. Din păcate, a eliminat și o parte din meseriile tradi ți-
onale. La deschiderea granițelor în 1990, computerele IBM erau 
deja la generația a treia iar aplicațiile de culegere și de formatare 
a textelor atinseseră maturitatea. Tiparul, așa cum fusese inven-
tat de Gutenberg în 1439, se schimbase radical, fontele trecând 
complet în spaţiul digitalizării. Zețarii şi corectorii au fost dați 
uitării. Astăzi nici nu mai figurează în dicționarele de termeni 
tipografici. Corectorul este o unealtă software. Chiar și misiunea 
redactorului de carte tinde să fie preluată astăzi de aplicații spe-
cializate. n 
 

venimentul muzical care a polarizat în 2019 atenția melomanilor români, dar și al celor din 
străinătate, a fost fără îndoială ediția a XXIV-a Festivalului Internațional George Enescu (31 
august–22 septembrie 2019), care s-a desfășurat la București, în 10 orașe din România și, în 

premieră, în alte șase orașe din cinci țări (Dresda, Florența, Toronto, Montréal, Berlin, Chișinău). 
Ediția 2019 a acestui festival singular astăzi în lume (am arătat cu altă ocazie motivele pentru care 
fac această afirmație) a fost una dintre cele mai reușite: repertoriu foarte cuprinzător, densitate de 
mari orchestre, ansambluri camerale, dirijori și soliști de invidiat în cele 23 de zile de festival, 
unele cu 4-5 concerte și recitaluri, premiere în România, noutăți și rarități repertoriale, o amplă 
suită de evenimente asociate, fiecare dintre ele demne de interes, deschiderea spre un public tot mai 
larg, o latură educativă pentru tineri, atât de necesară, programarea unor concerte și recitaluri din 
festival sau anexate cu discernământ structurii sale în diferite centre culturale din străinătate. Ar fi o 
banalitate să spun că Festivalul George Enescu a devenit – și încă de mult timp – un brand de țară 
și că, prin valoarea pe care a dobândit-o, invitația de a-l onora este de nerefuzat pentru un artist. 
Pe lângă participarea atât de numeroasă (2.500 de artiști din peste 50 de țări, în 84 de concerte) pe 
care a înregistrat-o această ediție – al cărei motto a fost Lumea în armonie, aspirație mai potrivită 
ca oricând, ţinând cont de vremurile pe care le trăim –, trebuie remarcată aria stilistică impresionant 
de vastă a programului festivalului românesc (de cel puțin 25 de ani), arie care-l face de neegalat în 
lume. În cadrul lui se „desfășoară“ de fapt o veritabilă istorie a muzicii, de la creația medievală, a 
Renașterii și Barocului la romantism și curentele moderniste, experimentale ale secolului al XX-lea. 
De exemplu, în afară de lucrări curente în repertoriile ansamblurilor simfonice și camerale, am putut 
asculta în toamna trecută o serie lungă de opere în concert, fapt nu tocmai frecvent în programul 
unui singur festival – mai ales că nivelul interpretativ a fost de cele mai multe ori ridicat; printre 
acestea, opere de Vivaldi (Giustino), Händel (Silla, Arminio, Iulius Cezar în Egipt, Agrippina), 
Gluck (Ifigenia în Taurida și Orfeu și Euridice, versiunea vieneză), Beethoven (Leonora, versiunea 
din 1805), Vocea umană de Francis Poulenc, Castelul Prințului Barbă-Albastră de Béla Bartók, 
dar și lucrări rar programate în lume, premiere în România: Die Frau Ohne Schatten (Femeia fără 
umbră) de Richard Strauss, marcând 100 de ani de la premiera absolută (10 octombrie 1919, Viena), 
Peter Grimes de Benjamin Britten, Moise și Aron de Arnold Schönberg. 

Pentru a rămâne în domeniul muzicii de operă, semnalând rarități repertoriale la noi în ţară, 
se cuvin amintite spectacolele Operei Maghiare de Stat din România. După ce la sfârșitul anului 
2018 (pe 27 decembrie) a avut loc premiera cu cele două opere ale lui Maurice Ravel, Ora spaniolă 
și Copilul și vrăjile, în regia lui Tompa Gábor, în aprilie 2019 a fost pusă în scenă La Rondine 
(Rândunica, 1917) de Giacomo Puccini, pe nedrept neglijată de teatrele noastre lirice (premiera ei 
națională, în urmă cu zece ani, la Teatrul Muzical Nae Leonard din Galaţi).

Orchestra Națională Radio a continuat și în 2019 un program început cu aproape două dece-
nii în urmă, în ianuarie 2003, când prezenta Macbeth de Verdi: programarea de opere (integral) în 
concert. În ianuarie 2019, dirijorul David Crescenzi a dirijat la Sala Radio Trubadurul de Verdi cu o 
garnitură de tineri soliști. Trubadurul a revenit anul trecut și pe afișul Operei Naționale București – 
premiera la sfârșitul stagiunii 2018–2019, dirijor: Iurie Florea, în regia lui Mario de Carlo, o montare 
necesară (cele anterioare datând din 1958, regia: Jean Rânzescu și 2007, regia: Alexander Hausvater). 
Noua versiune este mai degrabă una clasică. După o perioadă în care au existat și experimente 
falimentare, unele în gustul așa-zisei „actualizări“ (infantile) pentru un ipotetic public „de astăzi“, 
incapabil să înțeleagă subiecte plasate în alte epoci (vezi Don Giovanni în regia lui Andrei Șerban, 
2017), observ că Opera Națională București a revenit cu succes la montări echilibrate, apropiate de 
spiritul creației respective. La începutul lui octombrie a avut loc premiera operei Samson și Dalila 
de Camille Saint-Saëns, în viziunea regizorală a lui Giandomenico Vaccari, dirijor: Vlad Conta. 

Un spectacol al aceleiași instituții, care continuă să facă săli pline, este reprezentația cu Peer 
Gynt de Edvard Grieg și Carmina Burana de Carl Orff, premieră din primăvara anului 2019, core-
grafia: Davide Bombana, conducerea muzicală: Tiberiu Soare, cu Ion Caramitru (recitator) în Peer 
Gynt. La fel, de altfel – cu sala vândută integral la fiecare spectacol – cu baletul Spărgătorul de nuci 
de Ceaikovski, montare refăcută după minunata versiune clasică a lui Oleg Danovski. n
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entru cei care nu știu foarte multe despre Festivalul Europalia, iată 
câteva cifre… Expoziţii – 28 de manifestări expoziţionale; Perfor-
ming Arts – 105 de performanţe; Muzică – 84 de concerte; Cinema 

– 30 de proiecţii; Literatură – 25 de evenimente literare; Varia – 27 de re-
zi denţe / creaţii noi.

Europalia, să reamintim, a debutat în 1969. Festivalul, care are de 
la început o vocaţie europeană, se prezintă sub forma unor bienale de artă 
(am menţionat mai sus domeniile) consacrate unor ţări invitate. Este vorba 
despre un program multifuncţional – care îmbină diferite manifestări din 
spaţiul cultural universal astfel încât să constituie evenimente artistice re-
marcabile; aceste evenimente se desfășoară timp de patru luni în Belgia, 
dar și pe teritoriul altor state europene limitrofe. 

Să mai derulăm în continuarea articolului din numărul trecut, selec-
tiv, câteva dintre evenimentele festivalului:

decembrie 2019 – ianuarie 2020. Rezidenţe literare. Programul 
literar al festivalului Europalia a cuprins mai multe orașe în care s-au des-
fă șurat rezidenţe literare, ocazie cu care au fost organizate diferite întâl-
niri cu cititorii sau cu studenţii din acele spaţii. Iată în ce orașe au mers 
scriitorii: Timişoara – unde s-au aflat poeta/romanciera Carmien Michels 
şi gazetarul Terry Verbiest (beneficiind de sprijinul Asociaţiei Timişoara 
Capitală Europeană 2021); Bruxelles, la Passa Porta, casa internaţională 
a literaturilor, care a găzduit doi autori – poeta/traducătoarea Linda Maria 
Baros şi scriitorul/arheologul Cătălin Pavel; Amay, la Maison de la poésie 
d’Amay – scriitoarea Simona Popescu.

10 ianuarie 2020. Free the world! Together in Romania, Together 
in Europe (Eliberează lumea! Împreună în România, împreună în Euro pa). 
La Maison des Auteurs (Casa Autorilor), unde se găsește și sediul PEN 
Club-ului belgian, s-a derulat, prin colaborarea dintre acesta și corespon-
den tul lui din România, o întâlnire având ca temă literatura română în con-
textul mai vast al literaturii europene.

22 ianuarie 2020. Simpozion. La Maison Maurice Béjart îi pri meș-
te pe Ludmila Patlanjoglu, teatrolog cunoscut, autoarea albumului Gigi 
Căciuleanu – L’Homme danse, alături de Michel Robert şi de Gigi Că-
ciuleanu, personalitate inconturnabilă a coregrafiei mondiale. Albumul, o 
realizare remarcabilă (grafică de Bogdan Căpîlnean, texte în română, fran-
ceză, engleză), a fost publicat de Editura ICR.

30 - 31 ianuarie 2020. Poëzieweek (Săptămâna poeziei). La Bibli-
o teca Permeke din Anvers şi apoi la De Kroon din Bruxelles, poezie ro-
mâ  nă contemporană: lecturi susţinute în limba noastră de poetele/poeţii 
Irina Ne  chit, Doina Ioanid, Cosmin Perţa, Teodor Dună și în neerlandeză 
de tra   du cătorul/poetul Jan H. Mysjkin.

1 februarie 2020. Poésie et cuisine (Poezie şi bucătărie). Eveni-
mentul care închide programul literar al festivalului Europalia, precum și 
întregul festival, îl are ca protagonist pe poetul Mircea Dinescu. Acesta 
va delecta publicul în cadrul unei lecturi susţinute la Huis van Teirlinck. 
Apoi, de asemenea sub bagheta lui, dar și a Mirei Feticu, seara poetică va 
fi completată cu minunate specialităţi culinare românești pregătite ca la noi 
acasă. (Să remarcăm în treacăt și faptul că programul festivalului îl pre-
zintă pe Mircea Dinescu cu mult umor, credem, ca fiind, desigur, pe lângă 
poet, și bucătar-șef…)

Iată că Festivalul Europalia, cu „misiunea sa – crearea unui dialog 
între societăţi şi comunităţi cu ajutorul proiectelor artistice“ s-a desfășurat 
viguros și acum, o dată cu aniversarea celor 50 de ani de existenţă! Iar 
bu  cu ria noastră a fost fără îndoială deplină, cu atât mai mult cu cât ţara 
in  vi tată la această ediţie s-a numit România! n (rep)

Festivalul Europalia.
Ţara invitată: România (3) 

2 octombrie 2019 - 2 februarie 2020

Bruxelles / Belgia

P

Bucureşti. Premiile revistei
România literară

Sofia / Bulgaria
Târgul de carte

ntrucât ultima lună a anului 2019 a fost blândă – mai degrabă una de toamnă –, 
revista România literară nu a contrazis în mare măsură vechea zicală românească 
„toamna se numără bobocii“, acordând, în data de 4 decembrie, la sediul Uniunii 

Scriitorilor, premiul Cartea Anului 2019 (ediția a XVIII-a).
Juriul – format din Nicolae Manolescu (președinte), Gabriel Chifu, Răzvan Von-

cu, Daniel Cristea-Enache, Sorin Lavric, Cristian Pătrăşconiu şi Angelo Mitchievici – a 
avut de ales între nu mai puțin de nouă volume aparținând unor nume deja recunoscute 
în literatura noastră. Autorii nominalizaţi pentru premiu şi volumele lor au fost: Ștefan 
Cazimir, Periscop literar, Editura Semne; Aurel Dumitrașcu, Carnete maro, ediție în-
gri jită de Adrian Alui Gheorghe, Cartea Românească; Elena Zaharia-Filipaș, Mag da-
le na Răduță (editori), Ion Vinea, volumul 11, Editura Muzeului Naţional al Lite ratu rii 
Române; Alin Fumurescu, Compromisul. O istorie politică și filozofică, Editura Huma-
nitas; Ioan Moldovan, Multe ar mai fi de spus. Poeme, Editura Cartea Românească; 
Ioana Petridean, pentru traducerea romanului scris de Eshkol Nevo, Simetria dorințelor, 
Editura Humanitas; Adrian Popescu, Poezii 1971-2018, Editura Școala Ardeleană; Alex 
Ștefănescu, Eminescu, poem cu poem. Postumele, Editura All; Marius Tabacu, pentru tra-
ducerea romanului Trilogia transilvană semnat de Miklós Bánffy, Editura Institutului Cul-
tural Român. Menţionăm, de asemenea, că, în regulamentul acestui premiu, este sti pu lat 
faptul că volumele publicate în cursul anului de membri juriului, precum și de la ureații 
din anii precedenți nu sunt luate în considerare. 

Premiul le-a fost acordat, ex aequo, lui Alex Ştefănescu pentru volumul Emi
nescu, poem cu poem. Postumele (editura All) şi lui Adrian Popescu pentru volumul 
Poezii 1971-2018 (editura Școala Ardeleană). Un semn că prezentul nu anulează trecutul 
și că poezia poate coexista, aşa cum este şi normal, cu istoria și critica literară fără să 
intre în conflict, ba mai mult, să se bucure de aceeași distincție. n (rn)

n perioada 10-15 decembrie, a avut loc Târgul de Carte de la Sofia – un eveniment 
editorial și cultural de la care România nu a lipsit, desigur, nici în acest an. A șasea 
prezență a standului românesc organizat de Ministerul Culturii în cadrul salonului 

se înscrie în ordinea lucrurilor, având în vedere că, după Spania, Bulgaria ocupă cel de-al 
doilea loc în clasamentul țărilor care realizează traduceri din literatura română. Mai mult, 
în anul 2015, după ce bazele colaborării cu Asociația Bulgară a Cărții fuseseră puse în 
2013, România a fost invitata specială a Târgului.

La ediția din 2019, un public mult mai numeros decât în alte dăţi a asistat la lansă-
rile și dezbaterile derulate în cadrul standului nostru, ceea ce confirmă interesul crescut al 
publicului bulgar pentru literatura română contemporană. În prezența a două dintre cele 
mai cunoscute traducătoare din limba română, Vanina Bojikova și Lora Nenkovska, au 
avut loc lansările mai multor volume semnate de Varujan Vosganian, Florin Irimia, Elise 
Wilk sau Elena Vlădăreanu, respectiv mese rotunde. Acestea din urmă au abordat subiecte 
precum analiza literaturii române în raport cu literatura bulgară, problemele întâlnite în 
edi tarea şi promovarea cărţilor dincolo de granițele țării în care au fost publicate iniţial 
sau necesitatea aprofundării relațiilor culturale dintre România și Bulgaria.

Succesul literaturii române în țara vecină de la sud de Dunăre se datorează nu nu-
mai inițiativei Ministerului Culturii, dar și sprijinului financiar acordat de Institutul Cul-
tural Român editorilor bulgari în vederea realizării şi publicării traducerilor. Tot în acest 
context trebuie amintit aportul rețelei TRADUKI – o reţea europeană dedicată promovării 
prin traducere a literaturii din Albania, Austria, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, 
El veţia, Germania, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia 
şi Slovenia. În asemenea condiții, îi urăm literaturii noastre vânt din pupă!, cu atât mai 
mult cu cât Direcția Cultura Scrisă și Creație Contemporană a Ministerului Culturii, prin 
vocea Iulianei Mirea (consilieră) și a lui Alexandru Popescu (inspector), anunță noi par-
ticipări ale României la evenimente de anvergură din Bulgaria. n Răzvan Nicula
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Festivalul Naţional 
Liviu Rebreanu

cea de-a 37-a ediţie a Festivalului Național de Proză Liviu Re brea-
nu s-a desfăşurat la Bistrița între 27 și 30 noiembrie 2019. La 
organizarea acestei manifestări au participat Centrul Ju de  ţean 

pentru Cultură, Casa de Cultură a Sindicatelor Bistriţa, Biblioteca 
Judeţeană George Coşbuc Bis tri ţa-Nă săud, cu sprijinul Minis te rului 
Culturii și al Consiliului Judeţean. 

Festivalul a debutat la Biblioteca Judeţeană George Coşbuc cu 
co locviul şi premiile revistei Mişcarea Literară,  moderatori fiind Olim-
piu Nuşfelean şi Ioan Pintea, directorul revistei, res  pectiv managerul 
instituţiei gazdă. Manifestările au continuat la Muzeul Memorial Liviu 
Rebreanu din Prislop cu masa rotundă Sta rea prozei scurte în litreratura 
actuală. În zilele următoare, a fost vizitat Muzeul de Artă Comparată 
din Sângeorz-Băi iar la Muzeul Cuibul Visurilor din Maieru s-au des-
făşurat colocviul Raporturile lui Liviu Rebreanu cu contemporanii 
săi şi festivitatea de decernare a premiilor festivalului. Juriul, consti-
tuit din Aurel Maria Baros (președinte), Va le riu Stancu, Liviu Ioan 
Stoi  ciu, Olim piu Nușfelean, Alexandru Uiu iu, Virgil Rațiu și Al. Câț-
că uan (se cre  tar), a decis să fie acordate premiile:
n Marele Premiu al Saloanelor Liviu Rebreanu – Opera Om nia i-a re -
venit lui Niculae Gheran pentru activitatea exemplară de edi ta re și pro-
movare a operei scriitorului Liviu Rebreanu.

Concursul național pentru volume de proză și eseu
Premiile Saloanelor Liviu Rebreanu

n Andrei Moldovan, Istorie și literatură, Școala Ardeleană, 2019;
n Grigore Traian Pop, Sinistrul papagal Gregorio, Tracus Arte, 2019;
n Icu Crăciun, Când vor înflori măslinii, Școala Ardeleană, 2018;
n Ioana Cistelecan, Staze și metastaze carcerale, Charmides, 2019.

Premiile speciale ale juriului 
n Ion Anton (Chișinău, Republica Moldova), Ieșirea din uitare, 
   Lumina, Chișinău, 2019;
n Ionel Stoiț (Novisad, Serbia), Pe corzi de suflet, Tibiscus, 2019;
n Tucu Moroșan, Guzganii de apă, Princeps Multimedia, 2019;
n Florin Otrocol, Sunt un animal înzestrat cu rațiune, Grinta, 2019. 
n Premiul pentru debut – Ginan Abreaham, Caut valul care mi l-a 
răpit pe Don Quijotte, Grinta, 2019.

Mențiuni
n Rodica Modoșa, Intelectualii și politica, Charmides, 2018;
n Radu Marini, Altceva aveți?, Studis, 2019;
n Sorin Cotlarciuc, Tapiserii, PIM, 2019;
n Constantin Svoboda, Enumeratio Plantarum Vascularium, 
   Charmides, 2018.

Concursul național de proză scurtă pentru adulți 
Premiile pentru manuscrise

n Oana Alexandra Vrânceanu, Cluj Napoca, judeţul Cluj;
n Monica Elena Sfârlea, Cluj Napoca, judeţul Cluj;
n Ioan Lucian Domșa, Aiud, judeţul Alba. 

Mențiuni
n Bianca Tămaș, Huedin, judeţul Cluj;
n Alexandra Cheroiu, Cluj Napoca, judeţul Cluj;
n Simona Liutiev, Pitești, judeţul Argeş.

Concursul național de proză scurtă pentru elevi
Premiile pentru manuscrise

n Alexandra Mânzat, Colegiul Național Liviu Rebreanu, Bistrița;
n Raluca Popescu, Colegiul Național Gh. Munteanu Murgoci, Brăila;
n Bianca Rodica Maria Hurdea, Liceul de Arte C. Baba, Bistrița.

Mențiuni
n Andreea Bora, Colegiul Național Andrei Mureșanu, Bistrița;
n Teodora Maria Popescu, Colegiul Gh. Munteanu Murgoci, Brăila; 
n Monica Delia Stoica, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Medgidia.

Premiul Casei de Cultură a Sindicatelor Bistrița
n Scriitorului și editorului Valeriu Stancu – pentru fidelitate față de 
manifestările culturale ale acestei instituții. n (rep)

ineri, 29 noiembrie 2019, la Muzeul 
Naţional al Literaturii Române, în sa-
la Tea trului Dramaturgilor Ro mâni, a 

avut loc ce re monia de decer nare a pre mi-
ilor acordate de Filialele din Bucu reşti ale 
Uniunii Scriitorilor din Ro mâ  nia pen tru 
vo   lu  mele apărute în anul 2018. 

Moder atorul evenimentului a fost 
scri itorul Da niel Cristea-Ena che, directorul 
de imagi ne al Uni unii Scriitorilor. 

Majoritatea premiilor decernate au 
benefi ci at de sprijinul financiar al Primă-
riei Generale a Muni cipiului Bucureşti prin 
intermediul Muzeului Naţi o nal al Li te  ra -
turii Române.

Filiala Bucureşti – Critică, eseistică 
     și istorie literară 
n Premiul Opera Omnia pentru întreaga   
   activitate literară – Ştefan Cazimir;
n Premiul Cartea Anului  – Nicolae 
   Georgescu, Cuvinte şi semne, Editura 
   Academiei Române.

Juriul a fost compus din Ioan 
Adam, Dan Cristea, Nicolae Mecu, 
Daniel Cristea-Enache, Mihai Zamfir.

Filiala Bucureşti – Dramaturgie
n Premiul Opera Omnia pentru întreaga 
   activitate literară – Lucia Verona;
n Premiul Cartea Anului – Alexandra 
   Ares, Sam Shepard: rebelul rigorii 
   mortale, Tracus Arte.

Juriul: Radu F. Alexandru, Dinu 
Grigorescu, Olga Delia Mateescu, Lucia 
Verona.

Filiala Bucureşti – Poezie
n Premiul Opera Omnia pentru întreaga 
   activitate literară – Mariana Filimon;
n Premiul Mariana Marin – Simona-
   Grazia Dima, Pisica de lemn pictat, 
   Cartea Românească;

S
E
C
V
E
N
T
IA

L
/

Premiile filialelor din Bucureşti 
ale Uniunii Scriitorilor din România

n Premiul Traian T. Coşovei – Valentin 
   Busuioc, Coli de scris, Editura Junimea;
n Premiul Cristian Popescu pentru debut, 
   Larisa Bălan, #poeziEA, ePublishers.

Juriul: Daniel Bănulescu, Horia 
Gârbea, Bogdan Ghiu, Vasile Poenaru. 

O diplomă de onoare i-a fost acordată 
manageru  lui Muzeului Național al Literaturii 
Române, Ioan Cristescu.

Filiala Bucureşti – Proză
n Premiul Opera Omnia pentru întreaga 
   activitate literară – Alexandru Ecovoiu;
n Premiul Cartea Anului – Constantin Arcu, 
   Prin lumea largă, Limes;
n Premiul Cartea Anului – Dorin Ivan, 
   Prinţesa roşie şi condeierul, Eikon;
n Premiul special al juriului – Gheorghe Filip, 
   Zarea de cenuşă a speranţei, Semne.

Juriul: Aurel Maria Baros, Ştefania 
Coşovei, Ana Garaş, Emil Lungeanu şi Ştefan 
Mitroi.

Filiala Bucureşti – Literatură pentru copii 
     şi tineret
n Premiul Opera Omnia pentru întreaga 
   activitate literară – Nicolae Rotaru;
n Premiul Opera Omnia pentru întreaga 
   activitate literară – Gheorghe Grosu;
n Premiul Cartea Anului – Ana Dobre, Eu şi 
   celălalt, Editura Bibliotheca.

Juriul: Corin Bianu, Geo Călugaru, 
Vasile Groza, Carolina Ilica, Victor Gh. Stan.

Filiala Bucureşti – Traduceri literare
n Premiul Opera Omnia pentru întreaga 
   activitate literară – Constantin Geambaşu;
n Premiul Cartea Anului – Oana Sălişteanu;
n Premiul special al juriului – Cristina 
   Gordun;
n Premiul special al juriului – Dan Croitoru.

Juriul: Peter Sragher, Tatiana Segal, 
Antoaneta Olteanu, Marina Vazaca, Sorin Paliga.

Felicitări şi mult succes în continuare 
tu  tu   ror celor premiaţi! n (rep)

V

Bucureşti

Bistriţa
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   Cărţi primite la redacţie:

n Ana Blandiana, Integrala poemelor,  
   poezie, Humanitas, Bucureşti, 2019
n Ioan Moldovan, Multe ar mai fi de spus, 
   poezie, Cartea Românească, Grupul 
   Editorial Art, Bucureşti, 2019
n Vasile Igna, Periscop, poezie, Cartea 
   Românească, Grupul Editorial Art, 
   Bucureşti, 2019
n Ion Cocora, Măştile frigului, poezie, 
   Palimpsest, Bucureşti, 2019
n Gheorghe I. Brătianu, O enigmă şi un 
   miracol istoric: Poporul Român, istorie, 
   Editura Fundaţiei Academia Civică, 
   Bucureşti, 2019
n Florin Burtan, Răni călătoare, proză 
   scurtă, Neuma, Apahida, 2019
n Passionaria Stoicescu, Plusfiinţa, poezie, 
   eLiteratura, Bucureşti, 2019
n Avram Lazăr, Epigrame viole(n)te, poezie, 
   Karta-Graphic, Ploieşti, 2019
n Mihai Mănuţiu, Filip şi întunericul: o 
   povestire pentru copii (mai mici sau mai 
   mari), proză, Tracus Arte, Bucureşti, 2019
n Corneliu Coposu, Poeme, Editura Fundaţiei
   Academia Civică, Bucureşti, 2019
n Gela Enea, Eu sunt Lilith, poezie, Neuma, 
   Apahida, 2019
n Mihail Soare, Ars profetica, poezie, Eikon, 
   Bucureşti, 2019
n Radu Cange, Lumina condorului, poezie, 
   Tracus Arte, Bucureşti, 2019
n Antologia poeţilor dispăruţi prematur 
   (antologator Nicolae Eftenie), poezie, 
   Libris Editorial, Braşov, 2019
n Doina Drăguţ, Gânduri de lumină, poezie, 
   editura UZP, Bucureşti, 2019
n Carmen Tania Grigore, Cerberul din 
   clepsidră, poezie, Neuma, Apahida, 2019
n Corneliu Vasile, Semne şi însemne de carte, 
   critică literară, Editgraph, Buzău, 2019
n Giuseppe Masavo, Septembrie, poezie, 
   Limes, Floreşti, 2019
n Cristian George Brebenel, Mărturisirea şi 
   alte povestiri, proză scurtă, Junimea, Iaşi, 
   2019
n Constantin Juncu, Profesori şi poeţi, 
   poezie, Smart Academic, Bacău, 2019 
n Teodor Sărăcuţ-Comănescu, Restituiri, 
   proză scurtă, ediţia a II-a, adăugită şi 
   îmbunătăţită, Caiete Silvane, Zalău, 2019 
n Lorena Stuparu, Citeşte-mi dacă se lasă 
   întunericul, poezie, Evdokimos, Bucureşti, 
   2019
n Viaţă ţărănească în comunism. Mărturii 
   din judeţele Teleorman, Olt şi Ialomiţa 
   (interviuri de Nicolae Drăguşin, Ştefan 
   Marinescu şi Gabriel Catalan), Editura 
   Fundaţiei Academia Civică, Bucureşti, 2019
n Aurel Andrei, Teatru 2019, dramaturgie, 
   PIM, Iaşi, 2019
n Iulian Bitoleanu, Eminescu, jurnalistul 
   cultural complet, istorie literară, Institutul 
   European, Iaşi, 2018
n Dana Criste, Răsărit în ochiul nopţii, poezie, 
   Ecou transilvan, Cluj-Napoca, 2018
n Theodor Codreanu, Hyperionice, eseuri, 
   Junimea, Iaşi, 2019
n Călina Trifan, Arta războiului sau 
   pauză de respiraţie, poezie, Editura Prut 
   Internaţional, Chişinău, 2018
n Mihai Păcuraru, Verde traversând amiaza, 
   poezie, ePublishers, București, 2019

Darts / cărţi

Miercuri, 15 ianuarie a.c., în Sala de spectacole a Casei 
de Cultură a Sindicatelor Botoşani, a avut loc ceremonia de 
decernare a Premiului Naţional de Poezie Mihai Eminescu – 
Opera Omnia pe anul 2019. 

Organizatorii evenimentului, ajuns la a XXIX-a ediţie, 
au fost Primăria Muni cipiului Botoşani, Con siliul Local Bo-
toşani, Fundaţia Cultu rală Hyperion – Caiete botoşănene, cu 
sprijinul Uniunii Scri i torilor din România.

Poeţii nominalizaţi la premiu pe anul 2019 au fost: 
Vasile Dan, Nichita Danilov, Marian Drăghici, Ovidiu Genaru, 
Ioan Moldovan, Ioan Es. Pop, Cassian Maria Spiridon, Lucian 
Vasiliu şi Matei Vişniec.

Juriul compus din Nicolae Manolescu (preşedinte), 
Da  niel Cristea-Enache, Răzvan Voncu, Mircea Mihăieş, Ioan 
Holban, Gabriela Gheorghişor şi Vasile Spiridon a decis acor-
darea Premiul Naţional de Poezie Mihai Eminescu – Opera 
Omnia pe anul 2019 lui Ovidiu Genaru. n

Botoşani. Premiul
Mihai Eminescu
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Darts / reviste

Quadrat. Revistă de proză şi arte vizuale, nr. 2/3 din 2019 

În loc de editorial, sub titlul Pro-Proza, textul lui Ga-
briel García Márquez despre vocaţia de scriitor.

Consistenta secţiune Fiction&Fiction ni-i aduce în 
prim-plan pe Marian Ilea – Domnul Bitter Şnaps din Mit-
tle stadt, Gheorghe Calamanciuc – Adolescenţa-mi plângea 
în ochii calului, Ioan Mânăscurtă – Pacientul din Est, M. B. 
Ionescu-Lupeanu – Mina, Viaceslav Russu – Cosa nostra 
(fra gment din tr-un roman-scenariu), Anatol Rurac – Dublu 57 
Nu mele ta  tălui (fragment) şi Aurel Maria Baros cu povestirea 
Noap tea în care mi-am pierdut minţile.

Ca exponentă a noului val, tânăra autoare Silvia Go te-
anschi (n. 1982) cu Nebunia. În rubrica Lirik-up, Maria Sle-
ahtiţchi, Calul cu fruntea albă. Iar într-o altă rubrică, Made in 
FR, Gauz – Camarade Papa (fragment). Apreciem demersul 
– rar întâlnit – al publicării unor autori străini, consideraţi re-
pre zentativi, în original.

Florence Noiville – Iluzia delirantă că eşti iubit, frag-
ment de roman, în traducerea Floricăi Ciodaru-Courriol, Aj-
dar Ol – Bioryusoy, în traducerea lui Nicolae Spătaru.

Sub titlul S-au scris mai multe cărţi despre aromâni, 
dar niciodată despre aromâni în istorie, Iulian Ciocan în 
dialog cu prozatoarea Cornelia Golna, autoarea romanului 
Tainted Heroes (2017), tradus în limba română de Mircea 
Bucurescu sub titlul Eroi pătaţi (Eikon, Bucureşti, 2019), care 
ne propune o incursiune în frământata istorie a Balcanilor.

Pagini de critică literară semnate de Diana Vrabie, 
Mar   gareta Curtescu şi Oxana Gherman.

Lucrările pictorului Ion Sfeclă ilustrează inspirat acest 
excelent număr al revistei Quadrat. n
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Resemnare, Amintiri despre zbor, Maternitate, Vise nemărturisite, Dialog, Straturi de 
gânduri sunt picturi care mărturisesc până la devitalizarea formelor acest lucru.

Peste acest imaginar s-a aşternut, ca într-un memorial dezermetizat, un văl cu o 
pensulaţie aerată, generând sunete ample şi boarea unor vise care nu deformează realitatea, 
ci îi implantează subtile concilieri încărcate de semne şi duale atingeri. Dizolvate parcă 
în propriile umori picturale şi străine iureşului compoziţional de rutină, imaginile capătă 
adesea monumentalitate şi puls hieratic. În lucrarea Maternitate, privirea mamei, aflată 
într-o stare de veghe mută, a străbătut dincolo de pânză, cu o intensitate şi o forţă greu 
de descris. Mâinile sunt sculpturale, supradimensionate, pregătite parcă pentru a primi 
cât mai natural trupul fraged. Ca semn al tihnei familiale, artista şi-a îmbrăcat personajul 
într-un veşmânt de interior, pictat de data asta cu grijă pentru detaliile decorative. 

În unele lucrări, personajele par absente din propria lor existenţă, sunt încarcerate 
în semantica unor naraţiuni greu de împăcat cu expansiunea spaţiului şi a timpului. 

Zborul devine un eveniment dramatic, un fel de finiş epuizant (Amintire despre 
zbor). O gestică de o senzualitate delicată, hipnotică, desprinsă parcă dintr-o secvenţă 
mu rală, se desfăşoară în faţa ochilor (Rememorări). În seria de lucrări Straturi de gânduri 
sau în cele din seria Dialog, artista îşi descrie personajele (bărbaţi şi femei) ca pe nişte 
înstrăinaţi care ratează apropierea şi par nişte fiinţe stânjenite de propria lor solitudine, 
care ocupă din pură întâmplare spaţiul atonal. Dar în picturile din seria Încercare de zbor, 
se manifestă un vis fără saţiu de elanuri şi plutiri. Uneori, retrăirea trecutului (Gânduri 
despre trecut) devine o povară care terifiază fiinţa umană şi atunci artista recurge la 
tonalităţi de griuri grele, cavernoase şi la un negru impenetrabil. 

În grafica Ancăi Boeriu, domeniu pe care artista o stăpâneşte cu certă măiestrie, 
personajele, aflate într-o permanentă împietrire narativă, se raportează la real, definind şi 
con struind singurătăţile prin aglutinări de linii, semne şi volume. Desenul este încărcat 
cu nervozităţile unei caligrafii minuţioase, atenţia artistei îndreptându-se spre o retorică 
figurată uşor rebarbativ, prin activarea vizuală a umbrei, ca un alter ego al anxietăţii şi al 
rostirilor patetice. Prezentul auster şi depresiv abundă în dispersări şi discontinuităţi am-
bientale în care fiinţele par reunite doar pentru a-şi asculta propria muţenie şi propriile 
dezo rientări, smulgându-şi parcă din trup propriile umbre care au devenit, s-ar spune, 
nişte însoţitori tăcuţi în aventura mundană a zidirilor imuabile. În seria de litografii Despre 
distanţe, zborul poate fi citit ca o alegorie, fără pulsul concret din picturi, ci închis într-un 
înveliş subliminal, iar mâinile personajelor excesiv prelungite duc cu gândul la nişte aripi 
care ar putea să dea măsura unei posibile evadări din real. Totodată, mâinile sunt cele 
care blochează, resping sau îmbrăţişează. Aceste compoziţii rescriu fiinţa umană în varii 
atitudini, construindu-i şi reconstruindu-i trupul şi spiritul, fără un zbucium excesiv, ci 
doar printr-un lexic cu articulări cumva nevrotice, în care totuşi se poate întrezări: ,,lumina 
blândă şi frumoasă a minţii“, cum ar spune marele poet Allen Ginsberg. O vagă cromatică, 
asemenea unor atingeri calme, separă uneori planurile, creând noi solidarizări ale formelor.

Artistă a cărei operă stă sub semnul distinctiv al intensităţilor scripturale şi al 
vocaţiei afective şi spirituale, Anca Boeriu este, în vizualul românesc de azi, o voce 
com plexă în care simţim prezenţa unei forţe misterioase, avide atât de visare, cât şi de 
nemăr ginire. ,,Ideile n-au cucerit niciodată lumea ca idei, ci numai prin forţa pe care o 
repre zintă“, spunea un cunoscut scriitor francez. n

 Anca Boeriu (1957), unul dintre artiştii români cei mai vizibili ai 
prezentului, a absolvit Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din 
Bucureşti în 1982. Actualmente, este lector la Universitatea Naţională de 
Ar tă Bucureşti. În 2005, a înfiinţat la aceeaşi universitate Biroul Erasmus pe 
care l-a coordonat până în 2011. Din anul 2000, reprezintă România la Tri-
enala de Gravură Chamalières, Franţa. Coordonează B.I.P.B.-ul (Bucharest 
International Print Biennale) din 2014. A fost curatoarea expoziţiei Sub sem-
nul jertfei iar, în anul următor, a evenimentului Brâncoveanu – expoziţie ex-
li bris şi carte obiect. Tot în 2014, la Palatele Brân coveneşti de la Mogo şoa-
ia. În prezent, este preşedinta Filialei Grafică București a Uniunii Artiștilor 
Plastici din România.

Anca Boeriu are şi o activitate expoziţională bogată prin participări la 
evenimente colective, dar şi prin numeroase expoziţii personale de gravură, 
desen, obiect şi pictură deschise atât în ţară, cât şi în străinătate.Printre pre-
miile cu care i-a fost răsplătită creaţia, amintim: Premiul pentru Grafică la 
Salonul de Arte-Bucureşti (2014) – Uniunea Artiştilor Plastici din România, 
Premiul I la Bienala Internaţională de Gravură Gabriel Popescu, Premiul 
Rotary Club în cadrul Bienalei Internaţionale Ion Andreescu ş.a.m.d. 

Artistă aflată într-o permanentă alertă scripturală, în centrul căreia se 
află fiinţa umană în confruntare cu propria interioritate şi propria identitate, 
Anca Boeriu explorează realul fără a se distanţa spiritual şi emoţional de 
fla mele lui. Distincţia dintre pura imaginaţie şi intensitatea trăirii, cu toată 
gestica lor desprinsă parcă din filmele rulate cu încetinitorul, nu are nimic 
morbid, în pofida unei stranii egocentrări a personajelor şi a sentimentului, 
de se ori apăsător, de izolare şi dezarticulare halucinantă. Este vorba de pictu-
rile din seria Atelierul de gânduri, picturi care exprimă aproape fizic, fără 
in congruenţe şi fără onirisme literare, paradoxurile, concentrarea şi veghea 
fiinţei umane.

Plutind într-un vid absolut, de-o imprecizie misterioasă, personajele 
– întru totul simbolice – îşi trăiesc feminitatea/masculinitatea ca pe ceva 

Zborul ca visare 
         şi destin                              

I O L A N D A 
M A L A M E N 

menit să fie un act contagios de reflectare, străbătut de un melos care năzu ieşte 
să se transforme în destin. Pe Anca Boeriu nu o interesează identificarea for mală 
punctuală şi nici explorarea conformistă a figurii umane, desenul fiind cumva un 
act psihologic de minimă sugestie, amintind, bineînţeles, prin febra exprimării, 
de expresionism, un expresionism nu acut şi nici simptomatic, ci epurat de supra-
dozajul de linii şi semne. Un minimalism clădit în multiple ipostaze dă naştere unor 
serii de chipuri umane, astfel că fiecare lucrare are propria relaţie cu spaţiul, într-o 
compulsivă organizare a zonelor picturale. Uneori, senzaţia de orbecăire prin acest 
spaţiu este atât de vie, încât pare o culminaţie a unei muzici patetice. 

Tonalităţile dominante sunt eritrofile, de parcă un eritem greu de vindecat le-
ar fi invadat, vascularizându-le. În multe dintre lucrări, roşul are un vizavi obsedant 
– gri-ul metalic, cangrenat de palori, golit de orice sangvinolenţă. 

În creaţia Ancăi Boeriu, aceste lucrări au devenit emblematice şi reprezintă 
tensiunile şi forţa unei lumi vizuale pline de reflecţii, de reprimări, dar mai ales de 
tânjiri, din care zborul se desprinde ca necesitate, dar şi ca revoltă. Rememorare, 


